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Inleiding 
Uw Maag-, Darm- en Leverarts of internist heeft u een 
ziekteremmend medicijn voorgeschreven voor de behandeling 
van uw chronische darmontsteking. Om dit medicijn goed te 
kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen 
over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter 
van de apotheek. 
 

Effect van azathioprine   
Met medicijnen is de oorzaak van chronische darmontsteking 
niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze 
aandoeningen rustiger kunnen maken. Na enige tijd kunnen 
hierdoor uw darmklachten afnemen. Azathioprine is zo’n 
medicijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u 
merkt dat dit medicijn begint te werken. Indien azathioprine 
een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. 
Helaas is dit niet bij iedereen het geval. Als het bij u niet werkt 
of als u te veel last hebt van bijwerkingen, kan uw arts 
besluiten het gebruik van azathioprine stop te zetten. 
Azathioprine wordt behalve bij chronische darmontstekingen 
ook gebruikt bij mensen met een reumatische aandoening en 
die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. 
 

Gebruik met andere geneesmiddelen  
Over het algemeen kunt u azathioprine in combinatie met bijna 
alle geneesmiddelen gebruiken. Als u azathioprine gebruikt 
samen met allopurinol (bij jicht), zal uw mdl-arts de dosering 
van azathioprine verminderen. Vertel uw huisarts, uw 
tandarts en uw specialist daarom altijd welke 
geneesmiddelen u gebruikt. 
 

Wijze van innemen  
Azathioprine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 
25 en 50 mg. u kunt de tabletten doorslikken met voedsel, 

water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of 
kauwt, maar heel inslikt. Als u tabletten vergeten heeft in te 
nemen, neem deze dan nog dezelfde dag op een later tijdstip 
in. 
 
 



Mogelijke bijwerkingen   
In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van 
azathioprine vermeld die ooit zijn voorgekomen zoals o.a.: 

 Maag- en darmklachten zoals een verminderde eetlust, 
een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree. 

 Huiduitslag. 
 Een alvleesklierontsteking: komt zelden voor, de klachten 

bestaan uit hevige pijn in de bovenbuik. 
 Remming van uw bloedaanmaak, waardoor een tekort aan 

witte bloedcellen en/of bloedplaatjes kan ontstaan met 
hierbij het risico op ernstig verlopende infecties en/of 
bloedingen.  

 Leverfunctiestoornissen: hier merkt u niets van. Wel kan 
dit worden aangetoond bij bloedonderzoek.  

 

Neem direct contact op met uw huisarts, internist 

of mdl-arts bij: 
 Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, koude rillingen, 

spierpijn of een gele verkleuring van de huid of ogen 
(geelzucht). 

 Forse bovenbuikpijn. 
 Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een 

bloedneus en snel blauwe plekken krijgen (allemaal tekenen 

van een stoornis in de bloedaanmaak). 
 
Als u last hebt van bijwerkingen, kunt u stoppen met het 
gebruik van azathioprine. Noteer dan wel op welke dag u bent 
gestopt en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw arts. 
 

Controles   
Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de 
aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, 
onderzoekt uw behandelde arts regelmatig uw bloed. Dit 
gebeurt de eerste periode meestal elke twee weken. Hierna 

vinden de controles minder vaak plaats.  
 
 
 
 



Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en 

borstvoeding  
Tijdens de zwangerschap mag azathioprine alleen gebruikt 
worden na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Het 
is erg belangrijk om uw behandelend arts te informeren als u 
een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. Azathioprine 
kan namelijk in een enkel geval afwijkingen bij het ongeboren 
kind veroorzaken. Zowel vrouwen als mannen moeten ruim drie 
maanden voor een eventuele zwangerschap stoppen met het 
gebruik van azathioprine. Het is dus erg belangrijk om tijdens 
deze periode en tijdens het gebruik van azathioprine een 
betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken. U kunt beter 
geen azathioprine gebruiken als u borstvoeding geeft. Het 
medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden.  
 

Aanvullende informatie  
Als u veel last hebt van misselijkheid en braken, neem de 
tabletten dan in vóór het slapen gaan. Meestal hebt u dan 
minder last van deze bijwerkingen. 
 Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het 

gebruik van azathioprine is de kans groter dat u stoornissen 
krijgt in de werking van de lever. Neem daarom niet meer 
dan één alcoholconsumptie per dag. 

 Bewaar geneesmiddelen altijd zó dat kinderen er niet bij 
kunnen. 

 Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. 
Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd. 

 Houdt u aan de afspraken voor bloedonderzoek. 
 

Vragen   
Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw 
internist of mdl-arts. U kunt hiervoor het beste een 
(telefonische) afspraak maken via het afsprakenbureau via 
telefoon 010 - 893 0000. 
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