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Inleiding 
Uw behandelend reumatoloog heeft u Arava (Leflunomide) 
voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische 
aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken is het 
noodzakelijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees 
daarom naast deze folder ook altijd de bijsluiter van uw 
apotheek. 
 
In deze folder vindt u informatie over: 
 de werking van Arava; 
 het innemen van Arava; 
 de mogelijke bijwerkingen van Arava; 

 het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding; 
 aanvullende informatie. 
 

Werking van Arava 

Arava is een DMARD (Disease Modifying AntiRheumatic Drug). 
Dat wil zeggen dat het een medicijn is waarvan bewezen is dat 
het een gunstig effect heeft op het verloop van de reumatoïde 
artritis. Arava kan de ziekte rustiger maken, waardoor klachten 
als pijn, stijfheid en zwelling na geruime tijd afnemen. Ook is 
aangetoond dat er minder schade aan de gewrichten ontstaat 
als u dit middel gebruikt. Het effect van Arava is pas merkbaar 

na een geruime tijd. Na gemiddeld vier tot zes maanden is het 
effect van Arava optimaal.  
 

Innemen van Arava 

Lees altijd de bijsluiter en kijk voor de juiste dosering op het 
etiket van de apotheek. Als u start met Arava, begint u vaak 
met een opbouwschema. Uw reumatoloog geeft u hier uitleg 
over. 
 
U kunt Arava innemen op elk gewenst tijdstip van de dag. Het 
is wel verstandig om een vast tijdstip te nemen zodat de kans 
op vergeten minder groot is. 



Mogelijke bijwerkingen van Arava 

Niet iedereen krijgt last van bijwerkingen, ieder persoon 
reageert anders. De duur van inname en de dosering spelen 
daarbij een rol. Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van 
de hieronder genoemde bijwerkingen of als u andere 
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.  
 
Bekende bijwerkingen zijn: 
 maag- en darmklachten zoals buikpijn, misselijkheid, diarree, 

verlies van eetlust en braken. Indien u last heeft van 
misselijkheid, kunt u uw medicatie het beste tijdens de 
maaltijd innemen. De diarree klachten gaan vaak na verloop 

van tijd vanzelf over; 
 hoofdpijn en duizeligheid; 
 afwijkingen in het bloedbeeld; 
 tintelingen in handen en voeten; 
 lichte stijging van de bloeddruk; 
 zweren in de mond; 
 verhoogde kans op infecties. 
 
Tijdens de behandeling met Arava is het nodig om regelmatig 
bloed af te laten nemen om de rode en witte bloedlichaampjes, 
de bloedplaatjes en de lever- en nierfunctie te kunnen 

beoordelen. Ook de bloeddruk moet regelmatig worden 
gemeten. Door het gebruik van Arava vermindert uw eigen 
afweer. De kans op infecties, bijvoorbeeld verkoudheid of griep, 
is daarom groter. 
 

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en 

borstvoeding 
Het gebruik van Arava voor en tijdens de zwangerschap wordt 
afgeraden. Tijdens het gebruik van Arava dient adequate 
anticonceptie toegepast te worden. Dit geldt ook voor de 
mannen die dit medicijn gebruiken. Arava is schadelijk voor het 

ongeboren kind. 
 
Indien sprake is van een kinderwens dient u dit te overleggen 
met de reumatoloog. Dit advies geldt voor zowel mannen als 
vrouwen. Het gebruik van Arava wordt ook afgeraden als u 
borstvoeding geeft. 
 



Aanvullende informatie 
Tijdens het gebruik van Arava raden wij het gebruik van alcohol 
af. Arava is niet altijd te combineren met andere medicijnen. 
Informeer uw behandelend (huis-)arts altijd over het gebruik 
van dit middel. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen tussen 8 uur en 16.30 uur telefonisch contact 
opnemen met de polikliniek Reumatologie, via telefoonnummer 
010 - 461 6167 of met de reumaconsulenten, via 
telefoonnummer 010 - 461 6447 of via de mail 

reumaconsulenten@franciscus.nl. 
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