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Hydroxychloroquine (Plaquenil®) 
Uw reumatoloog heeft u hydroxychloroquine voorgeschreven voor de behandeling van uw 
reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er 
een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de 
apotheek. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij de apotheek, uw 
reumatoloog of de reumaconsulent terecht. 

 
Het effect van hydroxychloroquine 
Medicijnen genezen de reumatische aandoeningen niet. Wel zijn er medicijnen die de 
ontstekingen in de gewrichten kunnen onderdrukken. Deze middelen noemen wij 
reumaremmers. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de 
gewrichten afnemen. Evenals vermoeidheidsklachten. Bovendien kunnen reumaremmers het 
ontstaan van gewrichtsschade voorkomen of sterk afremmen. Hydroxychloroquine is zo’n 
medicijn.  
Hydroxychloroquine werkt langzaam. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat 
dit medicijn begint te werken. Als u al pijnstillers gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken. Indien 
hydroxychloroquine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Helaas 
heeft het medicijn niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last 
heeft van bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van hydroxychloquine stop te 
zetten. Hydroxychloroquine wordt behalve bij reumatische aandoeningen ook gebruikt bij 
bepaalde huidziekten en malaria. 
 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 
Over het algemeen kunt u hydroxychloroquine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen 
gebruiken. Als u digoxine gebruikt (Lanoxin®), kan de hoeveelheid digoxine in uw bloed worden 
verhoogd als u begint met hydroxychloroquine. Hierdoor kunt u last krijgen van verschijnselen 
zoals wazig zien, veranderingen in kleuren zien, misselijkheid, braken en verminderde eetlust. 
Wanneer u weer stopt met hydroxychloroquine, zal de concentratie digoxine in het bloed weer 
afnemen.  
Raadpleeg uw arts als u digoxine gebruikt en met het gebruik van hydroxychloroquine gaat 
beginnen of juist gaat stoppen. Uw arts zal bij het starten en stoppen van hydroxychloroquine 
de concentratie digoxine in uw bloed meten. Hydroxychloroquine kan bij diabetes (suikerziekte) 
een hypo veroorzaken. Het kan nodig zijn de dosering van uw insuline of diabetesmedicatie te 
verlagen. Vertel uw huisarts, uw apotheker, uw tandarts en specialist altijd welke 
geneesmiddelen u gebruikt. 
  

Wijze van innemen 
Hydroxychloroquine is een geneesmiddel in de vorm van dragees van 200 mg. Een dragee is een 
pil met een suikerlaagje eromheen. De gebruikelijke dosis is 1 tot 2 dragees per dag. Soms 
schrijft uw reumatoloog een hogere of lagere dosis voor. Slik de dragees tijdens of net na de 
maaltijd, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. U kunt de dragees doorslikken met water. Het 
is belangrijk dat u de dragees niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. 
Voor het beste effect van de behandeling is therapietrouw, dus het trouw volgen van de 
behandeling zoals de arts die heeft voorgeschreven, van groot belang. Het best kunt u de 
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tablet(ten) op één moment op de dag innemen. Dit kan vanwege de lange werkingsduur van 
hydroxychloroquine en helpt u het innemen niet te vergeten. Indien u de hydroxychloroquine 
toch bent vergeten in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip nog dezelfde dag in. 

 
Mogelijke bijwerkingen 
In de bijsluiter staan alle bijwerkingen van hydroxychloroquine vermeld die ooit zijn 
voorgekomen. Bijwerkingen komen echter zelden voor. 
 
Mogelijke bijwerkingen zijn:  

 Maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree. 

 Gewichtsverlies en/of verminderde eetlust 

 Huiduitslag en jeuk 

 Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid of juist sufheid 

 Overgevoeligheid voor zonlicht 

 Problemen met de ogen, zoals dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen 
rondom lichtbronnen 

 Pigmentveranderingen (verkleuringen) van huid en haren (na jarenlang gebruik van hoge 
dosering hydroxychloroquine) 

 Leveraandoeningen en bloedafwijkingen (gele verkleuring van de huid of het oogwit, 
onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in 
de keel of neusbloedingen. Dit kan vooral optreden als u een aangeboren enzymgebrek 
heeft (G6PD deficiëntie). 

 
Als één of meer van deze klachten langdurig aanhouden, moet u uw reumatoloog hiervan op de 
hoogte brengen. 
 
Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: 

 Dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen. 
 
Hydroxychloroquine kan uw afweersysteem verzwakken. Hierdoor kunt u gevoeliger zijn voor 
infecties, een infectie kan sneller optreden en heftiger verlopen. Bij hoge koorts of tekenen van 
een infectie of hartritmestoornissen dient u contact op te nemen met de reumaverpleegkundige 
(of uw apotheker). De meeste voorkomende infecties zijn (bovenste) luchtweginfecties, 
urineweginfecties en herpes simplex (koortslip). 
 
Als u te veel last hebt van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van 
hydroxychloroquine. Noteer dan wel op welke dag u gestopt bent en waarom. Neem bij twijfel 
contact op met uw reumatoloog. 
 

Controles 
Ernstige oogproblemen komen bij de gebruikelijke doses en behandelduur vrijwel nooit voor. Bij 
patiënten met oogafwijkingen zal meestal voor de behandeling met hydroxychloroquine een 
controle bij de oogarts nodig zijn. Binnen een jaar na aanvang van hydroxychloroquine wordt 
vaak uit voorzorg een oogheelkundig onderzoek verricht. Bij mensen met een extra verhoogd 
risico op oogafwijkingen ten gevolge van hydroxychloroquine zal jaarlijks een controle nodig 
zijn. Dit zal ook moeten als u het medicijn langer dan vijf jaar gebruikt. 
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Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Voor zover bekend is, heeft hydroxychloroquine waarschijnlijk geen ongunstige invloed op de 
vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Hydroxychloroquine komt tijdens de zwangerschap via 
de placenta bij het kind. Wanneer u hydroxychloroquine in een dosering tot 400 mg per dag 
gebruikt, is de kans op aangeboren afwijkingen niet hoger dan normaal. Het is onbekend of 
hogere doseringen wel schadelijk zijn voor het ongeboren kindje. Hydroxychloroquine komt in 
de borstvoeding terecht. Indien u tot 400mg per dag gebruikt, is dit niet schadelijk voor de baby 
Raadpleeg bij twijfel uw reumatoloog of apotheker. 
 

Vaccinaties 
Bij het gebruik van hydroxychloroquine mogen vaccinaties met een levend of verzwakt virus 
gegeven worden. Ook het jaarlijks griepvaccin kan gewoon toegediend worden. 
 

Aanvullende informatie 
 Om de invloed van hydroxychloroquine op de ogen te verminderen, is het waarschijnlijk 

beter fel zonlicht op uw ogen te vermijden. Draag daarom wat vaker een zonnebril. 

 Het gebruik van alcohol in de periode dat u hydroxychloroquine gebruikt is toegestaan. 

 Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen. Voor kinderen kan het 
slikken van enkele dragees hydroxychloroquine levensbedreigende gevolgen hebben. 
Neem in zo’n geval direct contact op met de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. 

 Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd. 

 Neem als u op reis gaat altijd uw actuele medicatie overzicht mee. Het medicatie 
overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. 
 

Over Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie 
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische reumatologie en behoort in Nederland 
tot de absolute top. Reade reumatologie heeft één hoofdvestiging en een groot aantal 
nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Door dit netwerk is de 
organisatie in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert 
daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de reumatologie, en speelt een 
onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. 
Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best 
haalbare kwaliteit van leven te bereiken. Reade is ontstaan uit de fusie tussen 
Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemen Instituut (JBI), en werkt intensief 
samen met VUmc en AMC. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. 

 
Vragen 
Als u nog vragen heeft of als u twijfelt, neem dan gerust contact op met uw reumatoloog, de 
reumaverpleegkundige of de apotheek. Hieronder staan de desbetreffende telefoonnummers 
vermeld: 

Afspraak maken 
Voor het maken van een telefonische afspraak met de reumatoloog of een doorverwijzing naar 
de reumaverpleegkundige kunt u bellen naar de afdeling Klantenservice.  
T 020 - 242 10 00 (keuze 1) 

http://www.reade.nl/


  

4 
 

Spoedgevallen tijdens kantooruren 
Tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur) kunt u wanneer u een medisch spoedgevoel hebt en u 
dezelfde dag (telefonisch) contact wilt hebben met uw arts of zijn/haar vervanger bellen naar 
onderstaand telefoonnummer. 
T 020 - 242 15 00 

Spoedgeval buiten kantooruren 
Voor spoedgevallen buiten kantooruren (spoed eisende klachten) kunt u bellen naar de 
dienstdoende reumatoloog van VUmc. 
T 020 - 444 44 44 
 
Apotheek Reade 
Maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur en op donderdag tot 19:00 uur. 
T 020 – 242 19 50 
E apotheek@reade.nl 
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