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PLAQUENIL® (Hydrochloroquine)
Plaquenil® is een antireumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling en pijn van gewrichten en
dringt ochtendstijfheid terug. Plaquenil® wordt ook gebruikt bij het
voorkomen en bestrijden van malaria. Naast reumatoïde artritis
wordt het ook toegepast bij andere reumatische aandoeningen zoals
lupus erythematodes (LE).

Werking
Plaquenil® werkt langzaam. Het gunstige effect van Plaquenil® op de ziekteactiviteit is pas merkbaar na drie tot zes maanden. Uw arts zal u meestal
adviseren om naast Plaquenil® in afwachting van het effect andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.
Indien gewenst kan Plaquenil® jarenlang gebruikt worden.

Wijze van inname
Plaquenil® bestaat in tabletvorm (200 mg). De dosering kan variëren van 1
tot 3 tabletten per dag.
U neemt de tabletten na de maaltijd of voor de nacht in met water en slikt
ze in hun geheel door.
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Mogelijke nadelen
Plaquenil® heeft relatief weinig bijwerkingen. Het meest voorkomende
probleem is dat de huid gevoeliger kan worden voor zonlicht. Het gebruik
van een beschermende zonnebrandcrème is meestal voldoende. Lichte
overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag zijn zeldzaam.
U kunt ook last krijgen van de volgende bijverschijnselen:
✗
✗
✗
✗

Misselijkheid, braken, diarree
Huiduitslag en jeuk
Sufheid, vermoeidheid, hoofdpijn
Oogproblemen: wazig zien, lichtflitsen

Plaquenil® wordt opgeslagen in allerlei organen, waaronder de ogen.
Daarom bestaat bij langdurig gebruik en bij hoge dosering het gevaar
voor beschadiging van het netvlies. Deze bijwerking komt echter
zelden voor. Uit voorzorg vindt zowel vóór de behandeling als jaarlijks
een controle door de oogarts plaats.

Aandachtspunten

✗ Het dagelijks gebruik van Plaquenil in hoge doseringen moet vermeden worden tijdens de zwangerschap behalve wanneer uw arts
dit noodzakelijk acht (het risico van stoppen met de behandeling
is soms groter dan het mogelijke risico voor de foetus).

Vermoedt u nevenwerkingen? Vermijd het
eigenhandig stopzetten van de therapie en bespreek dit eerst met uw arts.
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