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Sulfasalazine ( Salazopyrine®) - Kind 
 

Inleiding 

De behandelend arts heeft uw kind sulfasalazine voorgeschreven voor de behandeling van een 

reumatische aandoening. Voor een goed gebruik van dit medicijn is het belangrijk dat u en uw 

kind van een aantal zaken op de hoogte zijn. Lees daarom behalve deze patiënteninformatie 

ook de bijsluiter van de apotheek. 

 

Het effect van sulfasalazine 

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

medicijnen die deze aandoeningen ‘rustiger’ kunnen maken. Deze worden reumabestrijdende 

medicijnen genoemd. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de 

gewrichten afnemen. Sulfasalazine is zo’n medicijn. Het kan twee tot drie maanden duren 

voordat uw kind merkt dat het begint te werken.  

Als uw kind al pijnstillers gebruikt, kan uw kind deze blijven gebruiken. Indien sulfasalazine een 

gunstig effect heeft, kan uw kind het jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij 

iedereen een gunstig effect. Als het bij uw kind niet werkt of als uw kind teveel last heeft van 

bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van sulfasalazine stop te zetten. 

Sulfasalazine wordt behalve bij diverse vormen van reuma ook gebruikt bij chronische 

darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 

Een andere naam voor sulfasalazine is Salazopyrine®. 

 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 

Over het algemeen kan sulfasalazine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruikt 

worden. Er zijn echter enkele medicijnen, zoals sommige antibiotica en ijzertabletten, die de 

werking van sulfasalazine beïnvloeden. Ook kan sulfasalazine de werking van bepaalde 

medicijnen, zoals tabletten bij diabetes mellitus (suikerziekte) beïnvloeden. Vertel uw huisarts, 

uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen uw kind gebruikt. 

 

Wijze van innemen 

Sulfasalazine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten of een drankje.  

Sulfasalazine wordt meestal volgens een opbouwschema geslikt. Voor kinderen wordt de 

dosering aangepast aan het lichaamsgewicht.  

Uw kind kan de tabletten of het drankje het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel, 

water of melk. Het is belangrijk dat de tabletten heel worden doorgeslikt, dus niet gebroken 

worden of gekauwd. 

Als uw kind de tabletten of het drankje vergeten is in te nemen, laat uw kind de tabletten of het 

drankje die dag alsnog op een later tijdstip innemen. 
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Mogelijke bijwerkingen 

De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij 

kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij 

volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie hiervoor ook de bijsluiter van de 

apotheek, hierin staan alle bijwerkingen vermeld van sulfasalazine die ooit zijn voorgekomen. 

 

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn: 

 Misselijkheid en maagklachten. Door innemen tijdens of net na het eten heeft uw kind hier 

minder last van; 

 Hoofdpijn en koorts. Raadpleeg de arts als uw kind hier last van blijft houden; 

 Diarree, braken, verminderde eetlust en buikklachten. Door de dosering langzaam op de 

bouwen kan dit voorkomen worden; 

 Ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke plekjes; 

 Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken 

krijgen (tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak).  Daarom zal de arts het bloed van 

uw kind voorafgaand aan het gebruik en tijdens het gebruik van dit medicijn regelmatig 

controleren; 

 Huiduitslag en jeuk. Raadpleeg dan uw arts; 

 De urine en de ontlasting kan een gele of oranje kleur krijgen. Dit is onschuldig en gaat 

vanzelf over als uw kind mag stoppen met de tabletten; 

 Zenuwproblemen. Heeft uw kind een tintelend gevoel in de armen of benen of een 

branderige pijn in handen of voeten? Stop dan de medicatie en waarschuw de arts.  

In sommige gevallen veroorzaakt sulfasalazine stoornissen in de werking van de lever en de 

nieren. Dit wordt door de behandelend arts in de gaten gehouden door regelmatig het bloed van 

uw kind te laten controleren. 

 

Neem direct contact op met de behandelend arts of huisarts bij: 

 Huiduitslag; 

 Buikpijn met krampen, bloederige diarree; 

 Ontstekingen van het mondslijmvlies of blaren in de keel; 

 Gele kleur van het oogwit of de huid (geelzucht); 

 Erge keelpijn in combinatie met koorts; 

 Herhaaldelijk een bloedneus; 

 Snel blauwe plekken krijgen; 

 Duizeligheid, flauwvallen en koorts; 

 Opgezwollen gezicht, tong of keel; 

 Hartklachten of benauwdheidsklachten. 
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Als uw kind veel last heeft van bijwerkingen, kan hij/zij stoppen met het gebruik van 

sulfasalazine. Noteer dan wel op welke dag uw kind is gestopt en waarom. Neem bij twijfel 

contact op met de behandelend arts. 

 

Vaccinaties 

Tijdens de behandeling met sulfasalazine mag uw kind geen vaccinaties krijgen met verzwakt 

levende vaccins. Het gaat om vaccinaties tegen bijvoorbeeld: bof, mazelen, rode hond (BMR) en 

gele koorts, het orale poliovaccin en het orale tyfusvaccin of BCG.  

Als uw kind gevaccineerd moet worden volgens het vaccinatie programma, moet u eerst contact 

opnemen met de reumatoloog voor advies.  

Mocht u op reis gaan met uw kind dan adviseren we u altijd eerst contact op te nemen met een 

vaccinatie poli bij de GGD voor algemeen advies. 

We adviseren u om uw kind jaarlijks te laten vaccineren tegen griep (influenza is een dood 

vaccin) door de huisarts. 

 

Controles 

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

een vroeg stadium te ontdekken, zal de behandelend arts regelmatig het bloed laten 

onderzoeken. Dit gebeurt de eerste periode meestal iedere twee weken. Hierna vinden de 

controles minder vaak plaats.  

De uitslag van het onderzoek is na enkele dagen bekend bij de behandelend arts. U hoeft zelf 

geen contact op te nemen voor de uitslag. De behandelend arts neemt contact op als de uitslag 

van het onderzoek afwijkend is. 

 

 

Houdt u aan de afspraken voor bloed- en urinecontrole! 

 

 

Meer informatie 

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de volgende websites: 

www.farmacotherapeutischkompas.nl en op www.apotheek.nl. 

 

Tot slot 

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

de polikliniek Reumatologie. De polikliniek Reumatologie is te bereiken van maandag t/m vrijdag 

van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 94. Ook via de BeterDichtbij App is de  

polikliniek goed bereikbaar. Informeer hiernaar bij de assistente of de reumaconsulente. 

 

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.  

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
http://www.apotheek.nl/
mailto:info@llz.nl

