Azathioprine

Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Azathioprine
Inleiding:
De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te
behandelen met azathioprine. In deze informatiebrief krijgt u algemene informatie
over dit medicijn. Daarnaast worden de bijwerkingen en de gevolgen van de
behandeling met dit medicijn besproken.
Azathioprine:
Azathioprine (Imuran) is een medicijn dat onder andere bij patiënten met de ziekte
van Crohn en colitis ulcerosa wordt gebruikt. U wordt met dit medicijn behandeld
om de ontstekingsverschijnselen in de darmen te verminderen en het ziekteproces
te onderdrukken.
Azathioprine is verkrijgbaar in tabletten van 25 of 50 mg. Het medicijn dient u
tijdens of direct na de maaltijd in te nemen. Slik de tabletten met water in hun
geheel door. Als u de tabletten vergeten bent om in te nemen, neem ze dan op een
later tijdstip in. Dit moet dan wel dezelfde dag nog. Het kan 4 tot 8 weken duren
voordat u een gunstig effect bemerkt van het medicijn.
Bijwerkingen:
De volgende bijwerkingen kunnen ontstaan door het gebruik van azathioprine:
• Maag- of darmklachten zoals misselijkheid of braken, diarree of het hebben van
een vol gevoel, waardoor een verminderde eetlust ontstaat.
• Advies: gebruik kleinere porties eten, verdeeld over de dag. Inname voor het
slapen kan misselijkheid voorkomen.
• Bloedafwijkingen zoals een vermindering van de witte bloedcellen, een (meestal
tijdelijk) tekort van de bloedplaatjes (waardoor bloedingen kunnen ontstaan),
bloedarmoede of nier- en leverfunctiestoornissen.
• Zo nodig kan de dosering van het medicijn worden aangepast. Om de
afwijkingen in het bloed tijdig te kunnen signaleren, wordt er regelmatig bloed
afgenomen.
• Koorts en moeheid.
• Huiduitslag/-afwijkingen [b.v. ook wratten].
• Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
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Voorzorgsmaatregelen:

U kunt een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om de kans op bijwerkingen te
verminderen:
• Houdt u aan het schema van de bloedcontrole.
• De combinatie van azathioprine en alcohol geeft een verhoogde kans op
leverfunctiestoornissen. Het gebruik van alcohol kan daarom beter beperkt
worden.
• Neem direct contact op met de MDL-verpleegkundige of uw MDL-arts als
één of meerdere bijwerkingen of andere lichamelijke veranderingen optreden
bijvoorbeeld: infectie, koorts, onverklaarbare blauwe plekken of bloedingen.
• Wees voorzichtig met zonnen. Gebruik een hoge factor zonnebrand i.v.m. kans
op huidproblemen.
• Vermijdt levende vaccins zoals polio, tyfus en gele koorts.

Zwangerschap en borstvoeding:

Gegevens over veilig gebruik tijdens zwangerschap zijn beperkt. Overleg altijd op
tijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt. Azathioprine gaat
over in de moedermelk, borstvoeding wordt afgeraden.

Goed om te weten:

Azathioprine bevat lactose. Lactose kan soms diarree veroorzaken.
Allopurinol [een middel tegen jicht] kan de werking en bijwerking van azathioprine
versterken. Raadpleeg uw arts, deze gaat de dosis azathioprine aanpassen.
Sommigebloeddrukverlagers [ACE remmers] of antibiotica [co-trimoxazol]
verhogen de kans op bijwerkingen. Bespreek dit met uw behandelend arts.
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Tot slot

Als u nog vragen heeft dan kunt u telefonisch contact opnemen met de MDLverpleegkundige, Gerda Slootweg, tel.0229-208083, do en vrij van 13 – 14 uur
U kunt ook mailen naar de MDL-verpleegkundige:
g.slootweg-vandijk@westfriesgasthuis.nl.
Uw mail wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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