Bezoekadressen:

Goudinjecties
Tauredon
Uw reumatoloog heeft u goudinjecties voorgeschreven voor de behandeling van uw
reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het van belang
dat u er een aantal dingen over weet. Leest u daarom deze folder goed door.

Het effect van de injecties
Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen.
Wel zijn er medicijnen die de klachten als gevolg van deze aandoeningen kunnen
verminderen. Een goudinjectie is zo’n medicijn. Het gunstige effect van goud, als middel
tegen reuma, is in verschillende onderzoeken aangetoond. Het wordt al meer dan
50 jaar gebruikt.
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Na enige tijd kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen.
Het kan echter wel 2 tot 4 maanden duren voordat u merkt dat deze injecties beginnen
te werken. Indien de goudinjecties een gunstig effect hebben, kunt u ze jarenlang
blijven gebruiken. Helaas hebben ze niet bij iedereen een gunstig effect. Als blijkt dat de
injecties niet werken of als u teveel last heeft van de bijwerkingen, kan de reumatoloog
samen met u besluiten het gebruik van de injecties te stoppen.

Het gebruik samen met andere medicijnen
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Over het algemeen kunt u Goudinjecties samen met bijna alle andere medicijnen
gebruiken. Als u al pijnstillers gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken.

Wijze van toediening
De goudinjecties worden gegeven door een verpleegkundige of (dokters)assistente.
Meestal wordt de injectie in de spieren van uw bil of bovenbeen gegeven. Dat kan wat
pijnlijk zijn. In het begin zal dit 1 keer per week zijn totdat de reumatoloog anders
voorschrijft.

Mogelijke bijwerking
Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Ook goud heeft bijwerkingen, maar
meestal geen ernstige. Vaak kunnen ze worden opgespoord voordat ze tot ernstige
problemen leiden.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
 jeuk en huiduitslag
 pijnlijke plekjes en/of zweertjes in de mond
 keelpijn in combinatie met koorts
 herhaaldelijk een bloedneus (stoornis in de bloedaanmaak)
Indien u één van deze bijwerkingen krijgt, meldt u dit direct aan de reumatoloog,
reumaconsulent of huisarts.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Voor zover bekend hebben de goudinjecties waarschijnlijk geen ongunstige invloed op
de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Het is wel belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt of als u al zwanger
bent. Het is nog niet zeker of goudinjecties veilig zijn voor het ongeboren kind. U kunt ze daarom beter niet
gebruiken tijdens een zwangerschap.
Vrouwen moeten 6 maanden voor een eventuele zwangerschap stoppen met de Goudinjecties. Mannen met een
kinderwens kunnen de injecties blijven gebruiken. U kunt beter geen goudinjecties gebruiken als u borstvoeding
geeft. Het medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden.

Controles
Om bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken, laat de reumatoloog regelmatig uw bloed en urine
onderzoeken. In het begin iedere week. De uitslag hiervan is na een paar dagen bekend. U hoeft niet te bellen
voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op indien de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.
Gebeurt dit niet, dan kunt u er vanuit gaan dat uw bloed in orde is.

Aanvullende informatie
Alcohol heeft geen ongunstige invloed op de werking van goudinjecties. U mag dus met mate alcohol nuttigen.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend
reumatoloog of met de reumaconsulent. Dat kan via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch
Centrum: 033 - 850 50 50 (vraagt u naar de polikliniek Reumatologie of de reumaconsulent).
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

