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Hydroxychloroquine (Plaquenil)  
 

Uw reumatoloog heeft u hydroxychloroquine voorgeschreven voor de behandeling van een 

reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u er 

een aantal dingen over weet. Leest u daarom behalve deze informatie ook de bijsluiter van de 

apotheek. 

 

Het effect van hydroxychloroquine 

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

gewrichten afnemen. Hydroxychloroquine is zo’n medicijn. Het kan vier tot zes maanden duren, 

voordat u merkt dat dit medicijn gaat werken. Als u al pijnstillers gebruikt, kunt u deze blijven 

gebruiken. Indien hydroxychloroquine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven 

gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het middel bij u niet werkt of 

als u  teveel last heeft van bijwerkingen, kan de reumatoloog besluiten het gebruik van 

hydroxychloroquine stop te zetten. Hydroxychloroquine wordt behalve bij reumatische 

aandoeningen ook gebruikt bij bepaalde huidziekten en malaria. In dit geval wordt 

hydroxychloroquine gegeven als pijnstiller en geeft dus geen adequate bescherming tegen 

malaria. Vraag bij reizen naar de tropen altijd advies bij de GGD over malaria medicatie. 

 

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen 

Over het algemeen kunt u hydroxychloroquine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen 

gebruiken. Vertel toch altijd uw huisarts en specialist welke geneesmiddelen u gebruikt. 

 

Wijze van innemen 

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel in de vorm van dragees van 200 mg. Een dragee is 

een pil met een suikerlaagje eromheen. De gebruikelijke dosis is één dragee per dag . Soms 

schrijft uw reumatoloog een hogere of een lagere dosis voor. Slik de dragee na de maaltijd, 

iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. U kunt de dragee innemen met wat water of melk. Het 

is belangrijk dat u de dragee niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. 

 

Als u bent vergeten om de hydroxychloroquine in te nemen, neem deze dan op een op een later 

tijdstip nog dezelfde dag in. 

 

Mogelijke bijwerkingen 

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van hydroxychloroquine vermeld die ooit 

zijn voorgekomen. Bijwerkingen komen echter heel zelden voor. 

Mogelijke bijwerkingen zijn: 

 Maag- en darmklachten zoals: een vol gevoel, misselijkheid, braken en diarree; 



 Huiduitslag en jeuk; 

 Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid of juist sufheid; 

 Overgevoeligheid voor zonlicht; 

 Problemen met de ogen, zoals dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen 

rondom lichtbronnen (’s avonds); 

 Pigmentveranderingen (verkleuringen) van huid en haren (na jarenlang gebruik van een 

hoge dosering hydroxychloroquine). 

 

Als een of meer van deze klachten langdurig voorkomen, moet u uw reumatoloog hiervan op de 

hoogte brengen. 

  

Neem direct contact op  met uw reumatoloog of huisarts bij: 

 Dubbel of wazig zien; 

 Het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen (’s avonds). 

 

Als u veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van hydroxychloroquine.  

Noteer wel wanneer u bent gestopt en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw reumatoloog. 

 

Controles 

Ernstige oogproblemen komen bij de gebruikelijke dosis vrijwel nooit voor. Als u langer dan vijf 

jaar hydroxychloroquine heeft gebruikt, wordt uit voorzorg een oogheelkundig onderzoek 

gedaan. Bij mensen met oogafwijkingen zal meestal voor de behandeling met 

hydroxychloroquine een controle bij de oogarts nodig zijn. 

 

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding   

Voor zover tot op heden bekend is, heeft hydroxychlorquine waarschijnlijk geen ongunstige 

invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Het is erg belangrijk om de reumatoloog 

te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. Het medicijn wordt in de 

moedermelk uitgescheiden. Mannen met een kinderwens kunnen hydroxychloroquine blijven 

gebruiken. Overleg de situatie met uw reumatoloog. 

 

Aanvullende informatie 

 Om de invloed van hydroxychloroquine op de ogen te verminderen is het waarschijnlijk 

beter om fel zonlicht op de ogen te vermijden. Draag daarom wat vaker een zonnebril. 

 Het gebruik van alcohol in de periode dat u hydroxychloroquine gebruikt, heeft geen 

ongunstige invloed op de werking van het medicijn. 

 Bewaar geneesmiddelen altijd zodanig, dat kinderen er niet bij kunnen. Voor kleine 

kinderen kan het slikken van enkele dragees hydroxychloroquine levensbedreigende 

gevolgen hebben. Neem in een dergelijk geval direct contact op met de afdeling 

Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis in de buurt. 

 Als er medicijnen overblijven, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een 

verantwoorde manier vernietigd. 
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Vragen 

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

 

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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