
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

Aurothiomalaat  (Tauredon®) 
 

In deze patiënteninformatie leest u meer  over de reeds met u besproken behandeling met 

aurothiomalaat (Tauredon). Het doel van een behandeling met aurothiomalaat is het 

ontstekingsproces tot rust te brengen. 

 

Werking en toepassing 

Aurothiomalaat (‘goud’) is een zogenaamde DMARD (disease modifying anti rheumatic drug) 

oftewel een reumabestrijdend medicijn. Aurothiomalaat wordt voorgeschreven aan patiënten met 

een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en juveniele idiopatische artritis.  

Aurothiomalaat bestaat uit een verbinding waaruit langzaam goud vrijkomt. Het heeft een 

ontstekingsremmend effect. Het kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten 

afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen. De werking van 

aurothiomalaat begint u pas te merken na ongeveer drie maanden behandeling. Daarom wordt 

aurothiomalaat in het begin van de behandeling vaak gecombineerd met andere medicatie zoals 

prednison. Wanneer blijkt dat u goed op aurothiomalaat reageert, kan het vele jaren worden 

gebruikt.  

 

Het gebruik van aurothiomalaat 

Aurothiomalaat is een injectievloeistof. Het middel dient één keer per week in een spier 

(‘intramusculair’) te worden toegediend. Omdat het moeilijk is om uzelf in een spier te injecteren, 

dient de injectie door een arts of verpleegkundige te worden toegediend.  

Aurothiomalaat veroorzaakt in enkele gevallen (uitzonderlijk) een allergische reactie.  

Daarom zal uw reumatoloog eenmalig een (lage) proefdosis voorschrijven. Gebruikelijk wordt 

daarna gestart met een dosering van wekelijks 50 mg. U kunt een afspraak met uw huisarts (of 

de praktijkassistent) maken voor de toediening van de wekelijkse injectie. 

 

Bijwerkingen 

De behandeling met aurothiomalaat kan leiden tot een aantal bijwerkingen. Onderstaande 

opsomming is niet volledig, maar geeft een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen. 

In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen, 

zoals: 

 huiduitslag en jeuk (deze huiduitslag kan verergeren door zonlicht); 

 ontsteking van het mondslijmvlies; 

 bloedarmoede, onverwachte bloedingen of blauwe plekken (tekenen van stoornis in de 

bloedaanmaak); 

 nierfunctiestoornis; 

 gevoel van duizeligheid, onwel zijn, vlak na de toediening van de injectie. 

 

 



Controle 

Tijdens de behandeling met aurothiomalaat zullen uw bloed en urine regelmatig worden 

gecontroleerd In verband met vroegtijdige onderkenning van een stoornis in de bloedaanmaak 

en nierfunctie. Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Indien u niets hoort, zijn 

uw bloed en urine in orde en kunt u doorgaan met de behandeling. 

U kunt de uitslagen van bloed- en urineonderzoek opvragen bij uw arts als u de polikliniek 

bezoekt. 

 

Wat kunt u doen? 

Neem contact op met uw reumatoloog: 

 als u huiduitslag, koorts of blauwe plekken op het lichaam heeft; 

 als u andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling opmerkt, waarvan u zich 

afvraagt of ze met het gebruik van aurothiomalaat samenhangen. 

Door regelmatig bloed en urine te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van nier- of 

beenmergbeschadiging worden opgespoord. Houdt u zich daarom goed aan de controle- 

afspraken. Wees matig met blootstelling van de huid aan zonlicht om de kans op huiduitslag te 

verminderen. 

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 

Over het gebruik van aurothiomalaat tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens 

om mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Goudverbindingen passeren de placenta. 

Aurothiomalaat gaat over in de borstvoeding. Het geven van borstvoeding wordt ontraden. 

Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw 

reumatoloog. 

 

Vaccinaties 

Tijdens de behandeling met aurothiomalaat mag u geen vaccinaties krijgen met verzwakt levend 

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

koorts, het orale poliovaccin en het orale tyfusvaccin of BCG. Voordat u op reis wilt gaan 

adviseren we u altijd eerst contact op te nemen met een vaccinatie poli van de GGD voor 

algemeen advies.  

Wij adviseren u om u jaarlijks tegen griep (influenza is een dood vaccin) te laten vaccineren door 

uw huisarts. 

 

Gebruik van aurothiomalaat samen met andere medicijnen 

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt.  

Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie. 

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig.  

Meer informatie  

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het  

College voor Zorgverzekeringen: www.fk.cvz.nl en op www.apotheek.nl 

 

 

http://www.fk.cvz.nl/
http://www.apotheek.nl/
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Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op 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.  

 
            

 Voor deze folder is gebruikgemaakt van een voorlichtingsfolder van het LUMC in Leiden. 
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