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Sulfasalazine (Salazopyrine®) 
Uw reumatoloog heeft u sulfasalazine 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 of uw reumatoloog terecht. 
 

Het effect van sulfasalazine 
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 reuma bestrijdende 
medicijnen het ontstaan van gewrichtsschade voorkomen of sterk afremmen. Sulfasalazine is 
zo’n medicijn. Het kan twee tot drie maanden (twee tot vier maanden bij de ziekte Bechterew) 
duren voordat u merkt dat het begint te werken. Als u pijnstillers gebruikt kunt u deze blijven 
gebruiken. Indien sulfasalazine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. 
Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last 
heeft van bijwerkingen, kan de reumatoloog in overleg met u besluiten het gebruik van 
sulfasalazine stop te zetten. Een andere naam voor sulfasalazine is Ssalazopyrine ®. Sulfasalazine 
wordt behalve bij diverse vormen van reuma ook gebruikt bij chronische darmziekten zoals de 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 

 
Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 
Over het algemeen kunt u sulfasalazine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. 
Er zijn echter enkele medicijnen, zoals sommige antibiotica en ijzertabletten, die de werking van 
sulfasalazine beïnvloeden. Wanneer u al digoxine (harttabletten) gebruikt en u start met 
sulfasalazine, dan kan de hoeveelheid digoxine in uw bloed minder worden. Als u weer stopt 
met het gebruik van sulfasalazine, dan stijgt de hoeveelheid digoxine in het bloed weer. Vertel 
uw huisarts, tandarts en specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt. 
 

Wijze van innemen 
Sulfasalazine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 500 mg. Sulfasalazine wordt 
meestal volgens een opbouwschema geslikt. In onderstaande tabel staat een voorbeeld van een 
dergelijk schema. 
 
Opbouwschema: 

  Elke ochtend Elke avond 

Week 1 1 tablet 1 tablet 

Week 2 2 tabletten 2 tabletten 

Week 3 en verder 2 tabletten 2 tabletten 

 
U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel, water of melk. Zo 
kunt u minder last van bijwerkingen hebben. Het is belangrijk dat u de tablet niet breekt of 
kauwt, maar heel doorslikt, omdat het geneesmiddel anders niet werkt. Voor het beste effect 
van de behandeling is therapietrouw, dus het opvolgen van de behandeling zoals u met de arts 
hebt afgesproken, van groot belang. Indien u de Sulfasalazine bent vergeten 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 sulfasalazine vermeld die ooit zijn 
voorgekomen. 
 
De meest voorkomende zijn: 

 Misselijkheid, maagklachten, hoofdpijn of duizeligheid, soms dufheid 

 Braken, diarree, verminderde eetlust en buikklachten (zelden) 

 Oorsuizen, hoesten, smaakstoornissen, gewrichtspijn (zelden) 

 Huiduitslag 

 Ontstekingen in het slijmvlies van de mond, darm of alvleesklier 

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

 Verandering in uw stemming (zeer zelden) 

 De urine en het traanvocht kan een oranjerode tot gele kleur krijgen. Dit is onschuldig en 
gaat vanzelf over als u de tabletten niet meer hoeft te slikken. 

 In sommige gevallen veroorzaakt sulfasalazine stoornissen in de werking van de lever, 
hier voelt  
u niets van. Wel kan dit aangetoond worden bij bloedonderzoek. 
 

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: 

 Huiduitslag 
 Ontstekingen van het mondslijmvlies 
 Erge keelpijn in combinatie met koorts 
 Regelmatig terugkerende bloedneuzen 
 Snel optreden van (onverklaarbare) blauwe plekken, extreme vermoeidheid, plotselinge 

hevige pijn in de bovenbuik 

Als u te veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van sulfasalazine. 
Noteer dan wel op welke dag u gestopt bent en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw 
reumatoloog. 
 

Controles 
Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een 
vroeg stadium te ontdekken, laat uw reumatoloog regelmatig uw bloed onderzoeken. Dit 
gebeurt de eerste periode meestal elke twee weken. Hierna vinden de controles minder vaak 
plaats. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft 
niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de 
uitslag van de onderzoeken afwijkend is. U kunt uw bloeduitslagen drie tot vier werkdagen na 
bloedafname inzien op www.mijnreade.nl (inloggen met uw DigiD). 

 
Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borst voeding 
Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Het kan bij mannen echter 
een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit herstelt zich weer twee tot drie maanden 
nadat het middel niet meer gebruikt wordt. Sulfasalazine is veilig gebleken voor het ongeboren 
kind. Desondanks is het verstandig met uw reumatoloog te overleggen als u een zwangerschap 

http://www.mijnreade.nl/
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overweegt of al zwanger bent. Door de werking van sulfasalazine is het aanbevolen om tijdens 
het eerste trimester van de zwangerschap 0,5mg foliumzuur per dag te gebruiken. 
U kunt veilig borstvoeding geven bij sulfasalazine in doseringen tot 2 gram/dag. Bij hogere 
doseringen wordt het medicijn in de moedermelk uitgescheiden. Overleg de situatie desgewenst 
met uw reumatoloog. 
 

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

 
Aanvullende informatie 

 Als u duf of duizelig bent, wees dan voorzichtig in het verkeer. U kunt beter niet zelf 
autorijden. 

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

 Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen. 
 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 medicatieoverzicht mee. Het 

medicatieoverzicht 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) 

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 

http://www.reade.nl/
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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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