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

P l a q u e n i l ®  

Wat is Plaquenil®?  

Hydroxycholoroquine (Plaquenil®), een antimalariamiddel,  kan gebruikt 

worden bij de behandeling van Reumatoïde Artritis, Lupus Erythematosus 

of andere systeemziekten. 

Het onderdrukt het ziekteproces waardoor zwelling en pijn van 

gewrichten en ochtendstijfheid verminderen. 

Plaquenil® wordt ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van 

malaria.  

Toediening 

Plaquenil® bestaat in tabletvorm (200 mg). 

U neemt de tabletten na de maaltijd of voor de nacht in met water en 

slikt ze in hun geheel door. 

Reumato-
logie 
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Werking 

Plaquenil® heeft relatief weinig bijwerkingen. 

 Het meest voorkomende probleem is dat de huid gevoeliger kan 

worden voor zonlicht. Het gebruik van een beschermende zonne-

brandcrème is meestal voldoende.  

 Plaquenil® wordt zeer zeldzaam opgeslagen in allerlei organen, waar-

onder de ogen. Dit geeft klachten van o.a. veranderende kleur-

perceptie. Uit voorzorg vindt zowel vóór de behandeling, als jaarlijks 

een controle door de oogarts plaats. Bij langdurig gebruik en bij hoge 

dosering kan er beschadiging van het netvlies optreden. Deze bij-

werking komt echter zelden voor, en is omkeerbaar bij  stoppen van 

de medicatie. 

 Misselijkheid, braken, diarree  

 Huiduitslag, pigmentvlekken en jeuk  

 Sufheid, vermoeidheid, hoofdpijn  

Zwangerschap 

Plaquenil® kan zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de borst-

voeding worden verder genomen. 

Vermoedt u nevenwerkingen? Vermijd het eigenhandig stopzetten van de 

therapie en bespreek dit eerst met uw arts. 



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. 

  

Versie 16/01/2019  

Goedgekeurd door dokter Van 

Hoydonck 
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