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NSAID’s 
 

De behandelend arts heef een NSAID (Niet Steroïd Ant-Inflammatoire Drug, oftewel een 

ontstekingsremmende pijnstiller) voorgeschreven voor de behandeling van een reumatische 

aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u op de hoogte 

bent van een aantal zaken. Lees daarom behalve deze patiënteninformatie ook de bijsluiter van 

de apotheek. 

 

Het effect van NSAID’s 

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wel zijn er 

medicijnen die de aandoeningen rustiger kunnen maken. Deze worden reumabestrijdende 

medicijnen genoemd. Ook worden voor reumatische aandoeningen vaak pijnstillers 

voorgeschreven. Er zijn twee soorten pijnstillers: zuivere pijnstillers zoals paracetamol en 

pijnstillers die ook een ontstekingsremmende werking hebben, de NSAID’s. Deze laatste werken 

vooral tegen pijn en stijfheid en in lichte mate tegen de zwelling van de gewrichten.  

Er zijn veel soorten NSAID’s. De bekendste zijn naproxen, diclofenac, indometacine en 

ibuprofen. Alle NSAID’s werken snel, al vanaf de eerste dag kan u minder pijn hebben. Het is 

van tevoren niet te zeggen welke NSAID het beste effect heeft met de minste bijwerkingen. 

Daarom moet u soms diverse NSAID’s proberen. Als een NSAID een gunstig effect heeft, kan u 

het gedurende een lange periode blijven gebruiken. 

 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 

Over het algemeen kunnen NSAID’s in combinatie met de meeste geneesmiddelen worden 

gebruikt. Er zijn echter enkele geneesmiddelen waarvan de werking door NSAID ’s worden 

beïnvloed. 

In combinatie met: 

 Bloedverdunnende medicijnen zoals, Sintrom(mitis) (acenocoumarol) en Marcoumar 

(fenprocoumon), kan het bloed te dun worden. Breng daarom altijd de trombosedienst op 

de hoogte als u een (ander) NSAID gaat gebruiken. Vaak is een kleine aanpassing in de 

dosering van de bloedverdunners voldoende. 

 Plastabletten en bloeddrukverlagende tabletten kan het effect van deze middelen 

verminderd worden. 

 Medicijnen tegen manische depressiviteit (lithium) kan het effect van lithium worden 

versterkt. 

 Andere NSAID’s of met prednison wordt de kans op maag- en darmklachten groter (dit 

vooral bij oudere mensen). 

 

Vertel de huisarts, de specialist en de trombosedienst daarom altijd welke geneesmiddelen u  

gebruikt. 
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Wijze van innemen 

NSAID’s zijn er in de vorm van capsules, tabletten, dragees ( tabletten met een suikerlaagje 

eromheen), zetpillen, poeders, korreltjes en drankjes.  

Het is afhankelijk van het soort NSAID hoeveel medicijnen u per keer moet innemen. Neem uw 

medicijnen tijdens of na een maaltijd in, dus bij voorkeur niet op een lege maag. Wanneer u de 

medicijnen kort voor het slapen gaan inneemt, eet er dan iets bij, bijvoorbeeld een cracker of 

een bakje vla. 

 

Als u bent vergeten om de medicijnen in te nemen, neem ze dan alsnog in op een later tijdstip.  

 

Mogelijke bijwerkingen 

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van NSAID’s vermeld die ooit zijn 

voorgekomen. 

 

De meest voorkomende zijn: 

 Maag- en darmklachten zoals pijn; 

 Vol gevoel;  

 Verminderde eetlust; 

 Misselijkheid: 

 Brandend maagzuur; 

 Braken en/of diarree.  

Soms worden deze buikklachten veroorzaakt door een ontsteking van de maagwand of door 

een maagzweer. 

 

In sommige gevallen: 

 Wordt de bloeddruk wat hoger; 

 Kunt u last krijgen van huiduitslag, duizeligheid of hoofdpijn; 

 Kan bij astma de benauwdheid verergeren; 

 Kunt u ernstige keelpijn krijgen in combinatie met koorts, regelmatig een bloedneus en 

snel blauwe plekken krijgen (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak); 

 Kan een maagzweer gaan bloeden (u kunt dit merken aan een zwarte ontlasting of het 

braken van bloed) of perforeren (hierbij treedt zeer heftige buikpijn op). Een enkele keer 

kan het voorkomen dat u een maagzweer heeft zonder dat u daar iets van merkt; 

 Kunnen er stoornissen in de werking van de nieren en de lever voorkomen. Dit komt 

slechts zelden voor en vaak merkt u daar niets van. Dit wordt door de behandelend arts 

regelmatig gecontroleerd d.m.v. een bloedonderzoek. 
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Neem direct contact op met de behandelend arts of huisarts bij: 

 Zwarte ontlasting, het braken van bloed of bij zeer heftige buikpijn; 

 Ernstige keelpijn in combinatie met koorts; 

 Herhaaldelijk een bloedneus; 

 Snel blauwe plekken krijgen. 

 

Als u veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van NSAID’s. Noteer dan 

op welke dag u bent gestopt en waarom. Neem bij twijfel contact op met de behandelend arts. 

 

Controles 

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en de nieren en in de aanmaak van het 

bloed in een vroeg stadium te ontdekken, zal de behandelend arts regelmatig het bloed en urine 

laten onderzoeken. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij de arts bekend. U 

hoeft niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. De arts neemt contact op als de uitslag 

afwijkend is. 

 

Aanvullende informatie 

Bewaar geneesmiddelen altijd zo dat kinderen er niet bij kunnen. Als u tabletten overhoudt, lever 

deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op verantwoorde wijze vernietigd. 

 

Vragen 

Als u vragen heeft, bespreek deze dan met uw reumatoloog of reumaconsulente. 

 

 

 

Bespreek maag- en darmklachten met de behandelend arts! 

 

 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Reumatologie. De polikliniek Reumatologie is bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag van 08.00 - 16.30 uur  via telefoonnummer (079) 346 28 94. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over 

uw behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer van de polikliniek 

Reumatologie of via info@llz.nl.  
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