Reumatologie

Colchicine
Informatie bij het gebruik van colchicine
Inleiding
U heeft met uw reumatoloog afgesproken dat u colchicine gaat gebruiken voor de
behandeling van uw jicht. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk
dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder is een aanvulling op de informatie
in de bijsluiter van het medicijn. De folder vervangt niet de bijsluiter. Lees dus naast
deze folder ook de bijsluiter van het medicijn.

Colchicine
De werking van colchicine
Jicht ontstaat bij een te hoog urinezuur gehalte in het bloed.
Een acute jichtaanval wordt behandeld met colchicine en/of ontstekingsremmende
pijnstillers.
Colchicine wordt gebruikt bij de behandeling van een acute jichtaanval en daarnaast
ter voorkoming van een jichtaanval bij het begin van urinezuur verlagende therapie.
Colchicine werkt snel, vaak al binnen een dag.
Het gebruik van colchicine
Colchicine wordt toegediend in tabletten van 0.5mg.
Uw reumatoloog vertelt u hoeveel tabletten per dag u moet innemen. De dosis wordt
aangepast als u last hebt van bijwerkingen. U kunt de tabletten tijdens de maaltijd
met water innemen.
Gebruik samen met andere geneesmiddelen
U kunt colchicine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Enkele
geneesmiddelen, waaronder cholesterolverlagers, geven in combinatie met
colchicine zeer zelden spierklachten. Overleg in dat geval met uw huisarts of
specialist.

Mogelijke bijwerkingen
In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van colchicine vermeld die
ooit zijn voorgekomen.
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De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
 maag en darmklachten zoals misselijkheid en diarree
Heeft u last van aanhoudende diarree en/of misselijkheid, dan kunt u de dosering in
overleg met uw arts verminderen
Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van colchicine kan in zeldzame gevallen de vruchtbaarheid van de man
verminderen. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt ontraden.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek Reumatologie
Locatie Venlo

routenummer 53

 (077) 320 59 32

Locatie Venray

routenummer 6

 (0478) 52 22 86

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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