
 
Sulfasalazine (Salazopyrine®) 

 

Werking en toepassing 

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

reumabestrijdend medicijn. Sulfasalazine wordt voorgeschreven aan mensen met een 

reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en artritis psoriatica.  

Sulfasalazine heeft een ontstekingsremmend effect. Het kan de pijn en zwelling in uw 

gewrichten verminderen waardoor uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen. 

De werking van sulfasalazine begint pas nadat u het middel zes tot twaalf weken gebruikt 

heeft.  

De behandeling met sulfasalazine wordt vaak gecombineerd met andere medicatie. Wie 

goed op sulfasalazine reageert, kan het middel vele jaren gebruiken. De dosering van 

sulfasalazine wordt in de loop van de behandeling aangepast.  

 

Het gebruik van sulfasalazine 

Sulfasalazine is een geneesmiddel in de vorm van een tablet van 500 mg. Het aantal 

tabletten wordt geleidelijk aan verhoogd tot 4 tot 6 tabletten per dag. Als de ziekteactiviteit 

(de mate van de ontstekingen) onder controle is, wordt de dosering soms verlaagd. 

• Neem de tabletten gespreid over de dag in.  

• U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen.  

• Als u het middel tijdens of net na een maaltijd neemt, heeft u minder kans op 

misselijkheid.  

• Dit middel bevat sulfonamide (bepaald antibioticum).  

Mensen die overgevoelig zijn voor sulfonamide, moeten dit melden aan de reumatoloog. .  

• Stop niet zomaar het gebruik van sulfasalazine, overleg eerst met uw reumatoloog. 

 



 
Bijwerkingen 

In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen. 

De meeste bijwerkingen komen zelden voor. 

Mogelijke bijwerkingen van sulfasalazine zijn: 

• Maag/darmklachten zoals misselijkheid, opgeblazen gevoel, braken en diarree. Deze 

klachten treden vooral tijdens het begin van de behandeling op.  

• Hoofdpijn en soms duizeligheid.  

• Afwijkingen in het bloedbeeld, de nierfunctie en leverfuncties. Uw arts zal regelmatig 

uw bloed controleren.  

• Overgevoeligheidsreacties zoals huidafwijkingen, koorts of koude rillingen.  

• Oranje verkleuring en/of veranderde geur van de urine. Deze bijwerking is onschuldig. 

Mocht u last hebben van een bijwerking of heeft u andere lichamelijke klachten waarvan u 

zich afvraagt of ze met het gebruik van sulfasalazine te maken hebben, neem dan contact op 

met uw reumatoloog. 

Controle 

• Tijdens de behandeling met sulfasalazine zal uw bloed regelmatig gecontroleerd 

worden Bij deze controle worden rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, 

leverfuncties en de nierfunctie beoordeeld.  

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

• Bij mannen kan verminderde vruchtbaarheid voorkomen omdat sulfasalazine invloed 

heeft op de spermaproductie. Na de behandeling met sulfasalazine wordt de 

spermaproductie weer normaal.  

• Bij vrouwen heeft sulfasalazine geen invloed op de vruchtbaarheid.  

• Sulfasalazine kan zonder gevaar zowel voor als tijdens de zwangerschap gebruikt 

worden.  

• 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 sulfasalazine samen met andere medicijnen 

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

Denk ook aan voedingssupplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift 

verkrijgbaar zijn. 

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

• Enkele geneesmiddelen, zoals sommige antibiotica, hebben invloed op de werking 

van sulfasalazine. 

 

Alcohol 

Overleg het gebruik van alcohol met uw reumatoloog. 

 

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 . 

 

 


