Plaquenil
(Hydroxychloroquine)
Bij reumatische aandoeningen
U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten dat u in verband met
reumatische klachten Plaquenil gaat gebruiken of u overweegt dit te gaan
doen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Mocht u na het lezen
van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met uw of met
de reumaverpleegkundige.
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Werking
Plaquenil (hydroxychloroquine) behoort tot de groep Disease Modifying AntiRheumatic Drugs (DMARD’s). Dit zijn antireumatische medicijnen die als doel
hebben reumatische ontstekingsprocessen te remmen. Als de ontstekingen
succesvol geremd worden, wordt de stijfheid, pijn en zwelling van uw
gewrichten minder. Worden de gewrichtsontstekingen minder, dan neemt de
kans op beschadigingen in uw gewrichten ook af. Ook voelt u zich dan minder
moe en kunt u beter functioneren in het dagelijks leven.
DMARD’s zoals Plaquenil werken in het algemeen langzaam. Het kan drie
tot zes maanden duren voordat u merkt dat het begint te werken. Uw
reumatoloog adviseert u dan ook meestal om naast de Plaquenil (tijdelijk)
andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.
Plaquenil wordt voorgeschreven bij diverse reumatische ziekten, maar is van
oorsprong een anti-malariamiddel. Het kan voorkomen dat bij reumatische
ziekten gewrichtsklachten minder op de voorgrond staan zoals bijvoorbeeld
systemische lupus erythematodes (SLE), systemische sclerose (sclerodermie),
de ziekte van Sjögren, (dermato)-myositis en verschillende vormen van
vasculitis (ontsteking van de bloedvatwand). Het doel van de behandeling
is dan het afremmen van ontstekingen in andere aangedane weefsels zoals
spieren, huid of ontstoken wanden van grote of kleine bloedvaten.
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Gebruik
Plaquenil is verkrijgbaar in tabletten van 200 mg. De gebruikelijke dosis is 2x
per dag 1 tablet, maar soms kan een lagere dosis worden voorgeschreven.
Uw reumatoloog bespreekt dit met u. U neemt de tabletten na de maaltijd of
voordat u gaat slapen in met water en slikt ze in hun geheel door. U mag er dus
niet op kauwen of ze fijn maken.

Bijwerkingen
Bijverschijnselen zijn in het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen
na het staken van de behandeling.
Meest voorkomend
• Misselijkheid, buikpijn, diarree, verminderde eetlust
• Huiduitslag, zonlichtovergevoeligheid.
Zelden voorkomend
• Beschadiging van het netvlies. Plaquenil wordt in allerlei organen
opgeslagen, waaronder de ogen. Bij langdurig gebruik en bij hoge dosering
bestaat het gevaar van beschadiging van uw netvlies. Deze bijwerking
komt echter zelden voor bij de aan u voorgeschreven dosering. Uw
reumatoloog verwijst u indien nodig voor controle naar de oogarts.
• Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg
(bloedarmoede, afname van het aantal witte bloedcellen of het aantal
bloedplaatjes). Dit kunt u merken doordat u meer last krijgt van moeheid,
vaker last hebt van infecties en u gemakkelijk blauwe plekken en/of
bloedneuzen krijgt.
• Hartritmestoornissen
• Allergische reactie (overgevoeligheidsreactie). Dit merkt u aan huiduitslag
en roodheid van de huid. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan
kortademigheid, zwelling van de lippen of een opgezwollen gezicht.
• Hoofdpijn of duizeligheid
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•

Oorsuizen
Pigmentveranderingen van de huid.

Als één of meerdere van deze verschijnselen bij u optreden, verzoeken wij u
contact op te nemen met uw reumatoloog via de polikliniek Reumatologie.
Wacht niet bij verschijnselen van een ernstige allergische reactie; neem dan
meteen contact op met uw huisarts of reumatoloog.
Wat u verder nog moet weten:
Plaquenil mag niet gebruikt worden door mensen die lijden aan myasthenia
gravis (een bepaalde vorm van spierzwakte), retinitis pigmentosa of
maculadegeneratie (bepaalde oogafwijkingen).

Bloedcontrole
De kans op afwijkingen in het bloed door gebruik van Plaquenil is klein,
maar meestal komt u wel op bloedcontrole als u met dit medicijn wordt
behandeld. Uw arts reumatoloog bespreekt met u hoe vaak deze nodig zijn.
Als er stoornissen in het bloed optreden, zijn deze over het algemeen van
voorbijgaande aard. Zo nodig wordt in opdracht van de reumatoloog de
dosering Plaquenil (tijdelijk) aangepast.
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Gebruik van andere geneesmiddelen
Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegel van
Plaquenil en/of sommige bijwerkingen van het middel beïnvloeden. Ook kan
dit middel de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Plaquenil kan
de concentratie van digoxine in het bloed verhogen. Meld daarom altijd bij uw
huisarts of specialist dat u met Plaquenil behandeld wordt.

Zwangerschap(swens) en borstvoeding
Voor zwangere vrouwen is het niet zonder meer nodig om te stoppen met
de Plaquenil. Overleg wel altijd met uw reumatoloog als u een zwangerschap
overweegt. De medicatie kan eventueel worden aangepast of vervangen.
Plaquenil mag niet tijdens borstvoeding worden gebruikt.

Vaccinaties
Wij adviseren u bij het gebruik van dit geneesmiddel u jaarlijks te laten
vaccineren met het griepvaccin via uw huisarts. Er is geen bezwaar tegen het
laten zetten van een verzwakt levend vaccin (zoals bof, mazelen, rode hond
(BMR), gele koorts, tyfus, BCG, oraal poliovaccin) als u Plaquenil gebruikt.
Bespreek het tijdig met uw reumatoloog als u plannen heeft voor een verre reis
waarbij mogelijk aanvullende vaccinaties nodig zijn.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan beantwoordt uw
reumatoloog of de reumaverpleegkundige deze graag.

Adres
Polikliniek Reumatologie
Rijnstate Velp
President Kennedylaan 100
6883 AZ Velp

Telefoonnummer
Polikliniek Reumatologie Rijnstate Velp: 088 - 005 5400
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Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

