
Reumatologie  |  REUM-506  |  versie 2  |  pagina 1/2

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

Sulfasalazine 
De oorzaak van reumatische aandoeningen is niet met medicijnen weg te nemen. 
Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken. 
Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten 
afnemen. Sulfasalazine wordt ook gebruikt omdat het schade aan de gewrichten kan 
voorkomen. 
In deze folder krijgt u informatie over het medicijn Sulfasalazine.

Wat doet Sulfasalazine?
Sulfasalazine gaat het ontstekingsproces in de gewrichten tegen. Hierdoor nemen de pijn 
en de zwelling van de gewrichten af. 

Hoe moet ik het gebruiken?
Sulfasalazine wordt gegeven in tabletten van 500 mg. Het langzaam opvoeren van de 
dosis is belangrijk om eventuele bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Volg onderstaand innameschema:

8 uur 18 uur
Week 1 1 tab.
Week 2 1 tab. 1 tab.
Week 3 1 tab. 2 tab.
Week 4 2 tab. 2 tab. 

De maximale dosering is 3000 mg per dag. De tabletten moet u tijdens of na de maaltijd 
met water innemen. Doe dit liever niet op een lege maag, omdat u anders misselijk kunt 
worden.

Wanneer merk ik het effect?
Het kan 2 tot 3 maanden duren voordat u merkt dat Sulfasalazine begint te werken. 

Welke bijwerkingen kunnen optreden?
De volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
• Misselijkheid
• Hoofdpijn
• Huiduitslag
• Ontsteking in mondslijmvlies
• Keelpijn met koorts
• Blauwe plekken/ bloedneus 
• Leverfunctiestoornissen 
• Een verandering van uw stemming
• Oranjerode verkleuring urine 
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Heeft u last van bijwerkingen of krijgt u andere klachten die u niet vertrouwt? Neem dan 
contact op met de polikliniek reumatologie of voor dringende hulp na kantooruren met 
de huisartsenpost.
Heeft u koorts en keelpijn? Neem dan direct contact op met de polikliniek reumatologie.
Na kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost

Laboratoriumonderzoek
Als u sulfasalazine gebruikt, moet u regelmatig uw bloed laten controleren. In het begin 
zal dit vaker zijn en in de stabiele fase één keer per drie maanden. Dit is om eventuele 
stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg 
stadium te ontdekken.

Leefregels

Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van sulfasalazine door mannelijke patiënten met kinderwens is af te raden 
wegens verminderde vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid wordt weer normaal na het 
stoppen met Sulfasalazine. Vrouwelijke patiënten kunnen tijdens de zwangerschap de 
sulfasalazine wel blijven gebruiken. Sulfasalazine heeft geen nadelige invloed op de 
foetus. De maximale dosering is 2 gram per dag. Dit is tevens de dosering die bij 
borstvoeding gebruikt mag worden. 

Wees matig met alcoholgebruik
Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van sulfsalazine is 
de kans groter dat u maagklachten krijgt. Neem daarom geen of niet meer dan één 
alcoholconsumptie per dag.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met 
polikliniek Reumatologie.
• Gelre Apeldoorn: ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur, tel: 055 - 581 18 13

E-mail: reumapoliapeldoorn@gelre.nl 
• Gelre Zutphen: ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur, tel: 0575 - 592 804

E-mail: reumapolizutphen@gelre.nl  

Informatie over e-mailen
Noteer bij e-mailen uw patiëntnummer of geboortedatum en (meisjes) achternaam. We 
willen u er op wijzen dat gegevens die per e-mail worden uitgewisseld niet via een 
beveiligd systeem gaan.
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