
 
Hydroxychloroquine (Plaquenil®) 

Werking en toepassing 

Hydroxychloroquine is een zogenaamde DMARD (disease modifying anti rheumatic drug) 

oftewel een reumabestrijdend medicijn. Hydroxychloroquine wordt voorgeschreven aan 

mensen met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis of systemische lupus 

erythematosus.  

Hydroxychloroquine is een ontstekingsremmer. Het kan de pijn en zwelling in uw gewrichten 

doen afnemen waardoor uw gewrichten minder schade oplopen. 

U merkt de werking van hydroxychloroquine pas na. drie maanden. De behandeling met 

hydroxychloroquine wordt vaak gecombineerd met andere medicatie.Wie goed reageert op 

hydrochloroquine, kan het middel vele jaren . gebruiken. De dosering van 

hydroxychloroquine hangt af van de  van de ziekteactiviteit (de mate van de ontstekingen). 

Meestal is de voorgeschreven dosering in het begin hoger en wordt er later overgegaan op 

een lagere onderhoudsdosering.   

Het gebruik van hydroxychloroquine 

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel onder de vorm van een tablet van 200 mg. De 

dosering kan variëren van één tot drie tabletten per dag. 

• Slik de tablet in het geheel door. Kauw er niet op of maak ze niet fijn.  

• Neem het middel tijdens of net na de maaltijd. U heeft minder kans op misselijkheid.  

• Stop niet zomaar met hydroxychloroquine, overleg dit eerst met uw reumatoloog. 

 

Bijwerkingen 

Hydroxychloroquine heeft weinig bijwerkingen. In de bijsluiter van uw apotheek staan alle 

bekende bijwerkingen. 

• De huid wordt soms gevoeliger voor de zon. Gebruik een zonnebrandcrème met 

hoge beschermingsfactor  

• Maag- en darmklachten zoals misselijkheid, braken en diarree komen soms voor.  

• Lichte overgevoeligheidsreacties, zoals huidafwijkingen (uitslag) zijn zeldzaam.  

• Oogafwijkingen treden alleen op bij hoge doseringen en bij langdurig gebruik.  

• Duizeligheid, hoofdpijn, spierzwakte, bloedafwijkingen en psychische klachten zijn 

eerder zeldzaam. 

Neem contact op met uw reumatoloog wanneer u bijwerkingen hebt.  



 
Controle 

• Als u langdurig een hoge dosis hydroxychloroquine gebruikt, kan uw reumatoloog u 

adviseren uw ogen te laten controleren door een oogarts.  

• Extra bloedcontroles zijn bij hydroxychloroquine niet nodig. 

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

• Hydroxychloroquine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.  

• Over het algemeen is het veilig om het middel tijdens de zwangerschap te gebruiken.  

• Hydroxychloroquine komt terecht in de borstvoeding.  

• Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met 

uw reumatoloog. 

 

Vaccinaties 

De griepvaccinatie (griepprik) en alle andere vaccinaties zijn mogelijk. 

 

Gebruik van hydroxychloroquine samen met andere medicijnen 

• Vertel uw huisarts, tandarts en specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook 

aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar 

zijn. 

• Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.  

 

Alcohol 

Alcohol heeft geen nadelig effect op de werking (en bijwerkingen) van hydroxychloroquine. 

 

Meer informatie  

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 

uw huisarts of uw reumatoloog.  

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het 

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be . 

 

 


