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Reumatologie Martini Ziekenhuis Groningen 
Patiënteninformatie Azathioprine (Imuran®, 
Imuran® mitis) 

 

Azathioprine behoort tot de groep van reuma-remmende middelen. Dat betekent dat deze middelen in staat 

zijn de activiteit van het reumaproces zelf af te remmen. 

 
Het doel van dit type medicijnen is dan ook: 

1. Het onderdrukken van de klachten (pijn en stijfheid), verschijnselen (gewrichtszwelling) en het verbeteren 

van de algemene conditie. 

2. Het beperken van de gewrichtsbeschadiging. 
 

 

Lees voor gebruik de bijsluiter 

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter 

is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Heeft u na het lezen van de bijsluiter nog 

vragen? Raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog of apotheker. 

 

Hoe kunt u dit geneesmiddel het beste innemen? 

De tabletten van 25 mg (Imuran® mitis) of van 50 mg (Imuran®) kunnen het beste twee à driemaal daags 

tijdens de maaltijd (afhankelijk van de voorgeschreven dosering) worden ingenomen. 

 

Moment van werking 

Na het starten met het gebruik van Azathioprine kan het acht tot twaalf weken duren voordat u verbetering 

van uw klachten opmerkt. Uw arts kan u daarom adviseren om naast Azathioprine ook andere pijnstillende en 

ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

Het gebruik van Azathioprine kan bijwerkingen opleveren. Vaak verdwijnen die als u stopt met de medicijnen. 

Bijwerkingen kunnen zijn: 

•    maagdarmstoornissen, misselijkheid en braken 

•    stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg. Hierop zal uw bloed regelmatig 

worden gecontroleerd 

•    spierpijn, gewrichtspijn 

•    koorts, rillingen, duizeligheid 

•    verhoogde kans op infecties 

•    leverfunctiestoornissen, waarvoor uw bloed ook gecontroleerd zal worden. 
 

 

Als u last krijgt van één of meer van deze verschijnselen, kunt u contact opnemen met uw huisarts, 

reumaconsulent, physician assistant of reumatoloog. 

 

Controles 

In verband met mogelijke bijwerkingen is het noodzakelijk om uw bloed regelmatig te laten controleren. 

De eerste drie maanden één keer per twee weken, daarna één keer per acht weken. Als u uw bloed niet laat 

controleren, krijgt u het dringend advies om geen Azathioprine te gebruiken. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Er wordt steeds meer bekend over het gebruik van Azathioprine tijdens de zwangerschap. Een dosering van 

100-150 mg Azathioprine is toegestaan. Wanneer u zwanger wil worden, is het welverstandig dit met uw 

behandelend arts te bespreken. U mag geen borstvoeding geven als u Azathioprine gebruikt.



Pagina 2 van 2  

 

 

 

 

 

Operaties en tandheelkundige ingrepen 

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft u niet te stoppen met Azathioprine. 
 

 

Vaccinatie 

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Tevens wordt 1x per 5 jaar een pneumococcenvaccinatie 

aanbevolen. Dit kunt u via de huisarts regelen. De pneumococcenvaccinatie kan wel kosten met zich 

meebrengen.  

 Wanneer u in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, dan is het van belang om te 

overleggen met de GGD. 

 
Bron 

Farmacotherapeutisch Kompas 


