
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

Aza th i op r i ne  

Wat is Azathioprine?  

Azathioprine (Imuran®) is een geneesmiddel dat een invloed heeft op het 

afweersysteem. Het onderdrukt de celdeling van ontstekingscellen. 

Het wordt toegediend bij patiënten met reumatische aandoeningen, 

omdat het ontstekingen kan afremmen en pijn en zwelling kan ver-

minderen. Azathioprine heeft ook een cortisonesparend effect. 

Werking  

Azathioprine werkt pas optimaal 8 tot 12 weken na start van inname. De 

dosis kan aangepast worden in de loop van de behandeling. Het mag 

ook gecombineerd worden met andere medicatie zoals pijnstillers of 

andere ontstekingsremmende medicatie.  

Overleg steeds met uw behandelende arts wanneer u wilt stoppen met 

Azathioprine. 

Reumato-
logie 
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Inname 

 Azathioprine bestaat uit tabletten van 25 en 50 mg. Een of meerdere 

doseringen per dag zijn mogelijk. 

 De tabletten dienen in zijn geheel doorgeslikt te worden. 

 Azathioprine tabletten mogen niet fijngemalen of gekauwd worden. 

Bijwerkingen 

 Maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken, verminderde eetlust 

of diarree kunnen optreden kort na het starten met Azathioprine. 

Inname van Azathioprine voor het slapengaan kan deze bijwerkingen 

verminderen. 

 Er kan huiduitslag optreden. Dit is een allergische reactie en zal 

verdwijnen bij het stoppen van Azathioprine. 

 Op langere termijn kan er een verhoogde kans op infectie optreden. 

 Haaruitval 

 Azathioprine kan ook invloed hebben op de aanmaak van de 

bloedplaatjes (deze zijn van belang voor de bloedstolling), of kan 

leverfunctiestoornissen geven. 

 Door op regelmatige basis bloedcontroles te doen (om de twee of 

drie maand) kunnen deze nevenwerkingen tijdig opgespoord worden. 



Aandachtspunten 

 Indien u blauwe plekken hebt op het lichaam of andere lichamelijke 

veranderingen vaststelt, neem dan contact op met uw reumatoloog. 

 Indien u Zyloric® neemt of een ander urinezuurverminderend 

medicament dient u dit aan uw arts te melden. Imuran® mag nooit 

gecombineerd worden met Zyloric® of Allopurinol®. Deze medicatie 

kan de nevenwerkingen van Azathioprine verhogen. 

 Bij aanhoudende koorts dient u contact op te nemen met uw 

behandelende arts. 

Zwangerschap 

Azathioprine dient op korte termijn gestopt te worden in geval van 

zwangerschapswens. Daarnaast mag het ook niet genomen worden 

tijdens de zwangerschap zelf. Ook tijdens borstvoeding dient 

Azathioprine gestopt te worden. 

In zeldzame gevallen kan in overleg met uw specialist Azathioprine 

tijdens de zwangerschap toch verder gezet worden. 
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Contactgegevens Dienst Reumatologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 79 65 

Reumato.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 61 09 

Reumato.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove 

Tel: 054 31 20 61 

Reumato.Ninove@olvz-aalst.be 
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D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In 

iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures 

van toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die u 

van uw behandelend arts reeds kreeg 

en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen 

van deze brochure nog vragen schrijf 

deze eventueel op en bespreek ze in 

ieder geval met uw behandelend arts. 
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