Imuran (Azathioprine)

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

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

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Het effect van Imuran

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen.
Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken. Imuran is zo’n
medicijn. 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 dit medicijn
begint te werken. Indien Imuran een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang
gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt
of als u last heeft van de bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van
Imuran stop te zetten.

Het gebruik samen met andere medicijnen
Over het algemeen kunt u Imuran samen met bijna alle andere geneesmiddelen
gebruiken. Als u al pijnstillers gebruikt, kunt u dit gebruik blijven voortzetten. Als u
Imuran gebruikt samen met Allopurinol (bij jicht), zal de reumatoloog de dosering van
Imuran aanpassen. Houdt uw huisarts en specialist wel op de hoogte van de medicijnen
die u gebruikt. Hiervoor kunt u eventueel een geneesmiddelenpaspoort gebruiken.
Dit is verkrijgbaar bij de apotheek.

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Wijze van toediening
Imuran is een medicijn in de vorm van tabletten van 25 mg en 50 mg. Gebruik de eerste
week 1 tablet Imuran van 50 mg per dag. Hierna gebruikt u dagelijks 2 tabletten van
50 mg, tenzij de reumatoloog u anders voorschrijft. Slik de tabletten tegelijk tijdens de
maaltijd door, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. U kunt de tabletten innemen met
voedsel en/of melk of water. Het is belangrijk dat u ze niet breekt of kauwt, maar heel
doorslikt. Als u de tabletten vergeten bent, neemt u ze dan op een later tijdstip nog op
dezelfde dag in.

Bijwerkingen
Alle medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Ook Imuran, maar meestal niet
ernstig. Vaak kunnen deze bijwerkingen worden opgespoord voordat zij tot problemen
leiden. De meest voorkomende bijwerkingen:
 maag- en darmklachten (verminderde eetlust, vol gevoel, misselijkheid en braken).
 huiduitslag.
 gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht).
 erge keelpijn in combinatie met koorts.
Indien u één van deze bijwerkingen opmerkt, meldt u dit dan aan uw huisarts en
reumatoloog.

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

Controles
Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te
ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloed laten onderzoeken. Dit gebeurt de eerste periode meestal
elke 2 weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. 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.
Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van Imuran tijdens de zwangerschap en borstvoeding dient slechts na zorgvuldige overweging en in
overleg met uw behandeld specialist te gebeuren.

Belangrijke informatie




Waarschuw uw reumatoloog bij aanhoudende koorts en keelklachten, anders dan normaal, of bij langdurige
griepverschijnselen.
Als u veel last heeft van misselijkheid, neemt u dan de tabletten in voor het slapen gaan. Meestal heeft u dan
minder last van deze bijwerkingen.
Wees voorzichtig met alcoholgebruik. Drink niet meer dan 1 glas per dag. In combinatie met het gebruik van
Imuran is de kans groter dat u stoornissen krijgt van de leverfunctie.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend
reumatoloog of reumaconsulente. 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.

