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NSAID’s 
Uw reumatoloog heeft u een NSAID (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs; oftewel een 
ontstekingsremmende pijnstiller) 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. 

 
Het effect van NSAID’s 
Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er 
medicijnen die deze aandoeningen kunnen afremmen, dit zijn de reumabestrijdende 
medicijnen. Ook worden er vaak pijnstillers gebruikt. Er zijn twee soorten pijnstillers: gewone 
pijnstillers (zoals paracetamol en tramadol) en ontstekingsremmende pijnstillers, de NSAID’s. 
Deze laatste werken vooral tegen de pijn en de stijfheid en in lichte mate tegen de zwelling van 
de gewrichten. De NSAID’s zijn in twee groepen in te delen: aan de ene kant de klassieke 
NSAID’s zoals diclofenac, ibuprofen en naproxen, aan de andere kant de selectieve COX-2-
remmers (COXIB’s)zoals etoricoxib en celecoxib. Bij de COXIB’s worden minder vaak maag-
darmklachten als bijwerking gezien. Alle NSAID’s werken snel, al vanaf de eerste dag kunt u 
minder pijn hebben. Het effect kan per persoon verschillen: van tevoren is niet te zeggen welk 
NSAID bij u het beste effect heeft met de minste bijwerkingen. Daarom moet u soms diverse 
soorten NSAID’s proberen. Als een NSAID een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven 
gebruiken. 
 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 
Over het algemeen kunt u NSAID’s in combinatie met de meeste geneesmiddelen gebruiken. Er 
zijn echter enkele geneesmiddelen waarvan de werking door NSAID’s wordt beïnvloed. Vertel 
uw huisarts, uw specialist en de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u 
gebruikt. 

 In combinatie met bloedverdunners van de trombosedienst, zoals Sintrom(mitis)® en 
Marcoumar®, kan uw bloed te dun worden. Breng daarom altijd de trombosedienst op 
de hoogte als u een (ander) NSAID gaat gebruiken. Vaak is een kleine aanpassing in de 
dosering van de bloedverdunners voldoende. 

 In combinatie met plastabletten en bloeddrukverlagende tabletten kan het effect van 
deze laatste middelen verminderd worden. 

 In combinatie met medicijnen tegen manisch depressiviteit (lithium) kan het effect van 
lithium worden versterkt. 

 In combinatie met acetylsalicylzuur, bepaalde antidepressiva’s (SSRI’s) of met prednison 
wordt de kans op maag- en darmklachten groter, vooral bij oudere mensen. 
 

Wijze van innemen 
NSAID’s zijn er in de vorm van capsules, tabletten, dragees (tabletten met een suikerlaagje 
eromheen), zetpillen, korreltjes en dranken. Het is afhankelijk van het soort NSAID hoeveel 
medicijnen u per keer inneemt. Neem de medicijnen tijdens of na een maaltijd in, dus liever niet 
op een lege maag. Als u de medicijnen vergeten heeft in te nemen, neem deze dan op een later 
tijdstip nog dezelfde dag in. 
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Mogelijke bijwerkingen 
In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van de NSAID’s vermeld die ooit zijn 
voorgekomen. Zetpillen kunnen dezelfde bijwerkingen geven als tabletten. 
 
De meest voorkomende zijn: 

 Maag- en darmklachten zoals pijn, een vol gevoel, een verminderde eetlust, 
misselijkheid, brandend maagzuur, braken of diarree. Soms worden deze klachten 
veroorzaakt door een ontsteking van de maagwand of door een maagzweer. Om dit 
laatste te voorkomen wordt er vaak ook een maagbeschermer voorgeschreven door uw 
arts. 
  

In sommige gevallen: 

 Stijging van de bloeddruk. 

 Allergische reacties (waaronder huiduitslag) 

 Duizeligheid, sufheid, hoofdpijn of vocht vasthouden (dikke enkels). 

 Verergering van de benauwdheid bij mensen met astma. 

 Hevige keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig terugkerende bloedneuzen en snel 
optredende blauwe plekken. Dit kunnen allemaal tekenen zijn van een stoornis in de 
bloedaanmaak. 

 Kan een maagzweer gaan bloeden (u kunt dit merken aan een zwarte ontlasting of het 
braken van bloed) of doorbreken (u krijgt dan plots zeer heftige buikpijn). Het kan ook 
voorkomen dat u een maagzweer heeft zonder dat u daar iets van merkt. 

 Stoornissen in de werking van de nieren en de lever. Dit komt slechts zelden voor en 
vaak merkt u daar niets van. Dit kan echter wel worden aangetoond bij bloedonderzoek. 

 
NSAID’s en hart- en vaatziekten 
Er komen steeds meer aanwijzingen dat zowel de COXIB’s als de klassieke NSAID’s een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten met zich meebrengen. Van de NSAID’s lijkt naproxen wat dit 
betreft het meest veilig te zijn. Het bestaan van hartfalen of zogenaamde ischemische hart- en 
vaatziekten zoals bijvoorbeeld een doorgemaakt hart- of herseninfarct kunnen redenen zijn af te 
zien van behandeling met een COXIB of NSAID. 
 
Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: 

 Zwarte ontlasting, het braken van bloed of bij zeer heftige buikpijn. 

 Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig terugkerende bloedneuzen of snel 
optreden van blauwe plekken. 
  

Redenen voor voorzichtigheid 
Als u last heeft van hoge bloeddruk, astma, (risico op) hart- en vaatziekten, maag-darmklachten, 
nier- of leverproblemen, kan dit een reden zijn voor uw reumatoloog om voorzichtig te zijn met 
het voorschrijven van NSAID’s. Soms is het dan beter om voor een bepaalde soort NSAID te 
kiezen, de dosis te verminderen of zelfs af te zien van de behandeling met NSAID’s. Zorg daarom 
dat uw reumatoloog goed op de hoogte is van dergelijke bijkomende klachten. 
 
Controles 
Uw bloeddruk zal regelmatig gecontroleerd worden. Om eventuele stoornissen in de werking 
van de lever en de nieren en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, 
laat uw reumatoloog regelmatig uw bloed onderzoeken.  
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Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Het is erg belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt of al 
zwanger bent. Vrouwen kunnen beter één maand voor een eventuele zwangerschap stoppen 
met het gebruik van NSAID’s. Het is dus belangrijk om tijdens het gebruik van NSAID’s een 
betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken. 
 
Het effect op vruchtbaarheid 
Er zijn aanwijzingen dat NSAIDs bij langdurig gebruik de vruchtbaarheid bij vrouwen nadelig 
beïnvloeden (het kan langer duren om zwanger te worden). Dit is omkeerbaar door het gebruik 
van NSAID’s te staken. Voor zover bekend is er bij mannen die NSAID;s gebruiken geen 
verhoogde kans op onvruchtbaarheid of op aangeboren afwijkingen bij het kind. 
 
Gebruik tijdens de zwangerschap 
Bij gebruik in het eerste en tweede trimester is er bij de klassieke NSAID’s mogelijk een 
verhoogde kans op miskramen en aangeboren afwijkingen (zoals hartafwijkingen). In sommige 
studies is een verhoogd risico gevonden, maar in andere was het risico niet verhoogd. Over de 
COXIB’s tijdens deze periode zijn te weinig gegevens bekend om hier uitspraken over te doen. 
Gebruik in deze periode alleen indien noodzakelijk een NSAID en voor zo kort mogelijke periode. 
 
In het derde trimester mogen geen NSAID’s gebruikt worden. Er is een verhoogde kans op 
afwijkingen bij de foetus, zoals nierproblemen en vervroegd sluiten van de ductus arteriosus 
(een bloedvat dat de longslagader met de lichaamsslagader verbindt bij de foetus). Dit bloedvat 
heeft een belangrijke functie in de bloedsomloop van het ongeboren kind en sluit normaal 
gesproken pas na de geboorte. Ook kan NSAID gebruik leiden tot een verminderde hoeveelheid 
vruchtwater, meer bloedverlies en minder weeën. 
 
Borstvoeding 
Sommige NSAID’s (bijvoorbeeld ibuprofen en diclofenac) kunt u blijven gebruiken als u 
borstvoeding geeft, andere niet. 
 

Aanvullende informatie 
 Het gebruik van alcohol in combinatie met NSAID’s vergroot de kans op maagklachten. 

Wees daarom matig met alcohol. 

 COXIB's hebben geen invloed op de bloedstolling. Het is niet nodig deze middelen om 
deze reden voor een operatie te staken. De klassieke NSAID’s worden afhankelijk van 
het soort ingreep vaak wel gestaakt. 
 

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. 

http://www.reade.nl/
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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) 
 
Spoedgeval 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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