
Hydroxychloroquine 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 eerst de bijsluiter goed te lezen. 

Hoe kunt u dit geneesmiddel het beste innemen?
Hydroxychloroquine (dragees à 200 mg) neemt u in een of twee doseringen per dag in, tijdens of na het eten. 
Slik de dragees heel door. Dosering twee dragees à 200 mg per dag, tenzij uw arts anders adviseert. 

Moment van werking
Nadat u met het gebruik van Hydroxychloroquine bent gestart kan het drie tot zes maanden duren voordat 
uw klachten verminderen. In het algemeen adviseert uw behandelend arts u naast Hydroxychloroquine 
andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen
•  misselijkheid, braken, diarree (deze klachten zijn meestal van tijdelijke aard)
•  huiduitslag, jeuk en overgevoeligheid voor zonlicht
•  oogproblemen: wazig zien, lichtflitsen
Houden één (of meerdere) van deze klachten aan? Dan kunt u het beste uw behandelend arts hiervan op de 
hoogte stellen. Mogelijke bijverschijnselen verdwijnen overigens meestal snel en volledig na het staken van 
de behandeling.

Aanvullende informatie 
Bij langdurig gebruik van Hydroxycholoroquine en bij hoge dosering kunnen hoornvliestroebeling en/of 
netvliesafwijkingen optreden. Deze bijwerkingen worden echter zelden gezien bij de aan u voorgeschreven 
dosering. Bij langdurig gebruik van Hydroxychloroquine zal er controle door de oogarts in ieder geval 
plaatsvinden binnen drie tot zes maanden na het starten met de medicatie.

Zwangerschap en borstvoeding 
Hydroxychloroquine kan, voor zover bekend, tijdens zwangerschap worden gebruikt in de u voorgeschreven 
dosering. Indien een zwangerschap wordt overwogen is het wel verstandig om dit met uw behandelend arts 
te bespreken. Borstvoeding is toegestaan. 

Operaties en tandheelkundige ingrepen
U kunt zonder te stoppen met hydroxychloroquine geopereerd worden of tandheelkundige ingrepen laten 
doen.
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Vaccinatie
Een jaarlijkse griepvaccinatie wordt aanbevolen. Heeft u in verband met reizen vaccinaties nodig? Neem dan 
contact op met de GGD.

Bron
Farmacotherapeutisch Kompas

 
 

Pagina  2 van 2


