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Reumatologie 
 

Sulfasalazine 
 

Gebruik en (bij)werking van Sulfasalazine 
 
Inleiding 
Salazopyrine behoort tot de groep van langzaamwerkende antireumatische 
geneesmiddelen. Deze middelen zijn in staat de activiteit van het reumaproces af te 
remmen. 
 

Werking 

 het onderdrukken van het ziekteproces; 

 het verminderen van ontstekingsverschijnselen zoals pijn en stijfheid van de 
gewrichten. 

 

SASP werkt langzaam. Het kan vier tot tien weken duren voor u enige verbetering 
merkt.  
Uw arts zal u dan ook meestal adviseren om, al dan niet tijdelijk, naast SASP andere 
pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken. 
 

Gebruik 
SASP wordt toegediend in tabletten van 500 mg. Tijdens de eerste vier weken van 
uw behandeling zal de voorgeschreven hoeveelheid SASP toenemen. Het langzaam 
opvoeren van de dosis is belangrijk om eventuele bijwerkingen zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 

De arts kan u het volgende doseringsschema voorschrijven: 
 

De eerste week 1 tablet per dag; één ’s avonds. 
 

De tweede week twee tabletten per dag; één ’s ochtends en één ’s avonds. 
 

De derde week drie tabletten per dag; één ‘s ochtends en twee ’s avonds. 
 

De vierde week vier tabletten per dag; twee ’s ochtends en twee ’s avonds. 
 

De tabletten moeten tijdens of na de maaltijd met water ingenomen worden. Slik de 
tabletten in hun geheel door. 
 
Bijwerkingen 
Het gebruik van SASP kan leiden tot een aantal bijwerkingen.  
De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

 misselijkheid; 

 duizeligheid; 

 hoofdpijn; 
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 huiduitslag; 

 pijnlijk mondslijmvlies, zweertjes in de mond; 

 blauwe plekken; 

 depressieve gevoelens; 

 afwijkingen van het bloedbeeld en/of leverfuncties; 

 nierfunctiestoornis (zeldzaam). 
 

Heeft u last van een mogelijke bijwerking raadpleeg dan altijd uw behandelend arts. 
Zeer zeldzaam  kan door dit medicijn een beenmergbeschadiging optreden. Door 
regelmatig het bloed te onderzoeken kan dit vroegtijdig worden opgespoord. Houdt u 
daarom goed aan de afspraken voor bloedcontrole. 
 

Aanvullende informatie 
SASP kan een oranjerode verkleuring van uw urine geven. Hierover hoeft u zich 
geen zorgen te maken. 
 

Zwangerschap 

 overleg met uw arts als u een zwangerschap overweegt. Alhoewel van SASP 
geen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap bekend zijn kan uw 
behandelend arts het toch nodig vinden om de medicatie aan te passen of te 
vervangen. 

 SASP kan bij mannen tijdelijk onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit verdwijnt na het 
stopzetten van de medicatie. 

 Erectie- of potentiestoornissen zijn van SASP niet bekend 
 

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 

 

Verpleegkundig reumaconsulent 
 

Locatie Venlo  
 

 (077) 320 59 32  

Locatie Venray 
 

 (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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