
     

 

Patiënteninformatie 

 
 
Mesalazine bij MDL-ziekten 
 
Inleiding 
Uw MDL-arts (maag-, darm-, leverarts) heeft u mesalazine voorgeschreven voor de behandeling van 
colitis ulcerosa (chronische dikkedarmontsteking) of de ziekte van Crohn. Het medicijn werkt 
ontstekingsremmend op de darmwand.  
 
Vaak adviseert de arts om het medicijn te blijven gebruiken, ook als er geen ontstekingsverschijnselen 
meer zijn. Dit gebeurt om de kans te verkleinen dat de ziekte weer opvlamt. 
 
In deze folder vindt u informatie over het gebruik en de werking van Mesalazine. 
Leest u deze folder goed door. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het 
lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige 
terecht. 
 
Effect 
Het medicijn Mesalazine remt de ontsteking en voorkomt nieuwe aanvallen van colitis ulcerosa of de 
ziekte van Crohn. 
 
Het effect van tabletten of granulaat (korrels) kan minder zijn bij diarree. 
Bij diarree verplaatst het medicijn zich te snel door de darmen, waardoor de werkzame stof later in de 
darmen vrijkomt dan de bedoeling is. 
 
Inname 
Mesalazine is verkrijgbaar als tabletten en als granulaat (korrels), klysma’s en zetpillen. Het is 
verkrijgbaar onder de merknamen Asacol®, Pentasa®, Salofalk® en Mezavant® Het hangt af van de plaats 
van de ontsteking in de darmen welk merk en welke toedieningsvorm de arts voorschrijft. 
Per merk/product komt de werkzame stof in een ander deel van de darmen vrij. 
 
De tabletten en korrels zijn voorzien van een speciaal laagje dat ervoor zorgt dat ze in de darm 
uiteenvallen waar dat nodig is. Daarom is het noodzakelijk dat u de tabletten en korrels in zijn geheel 
inneemt. De tabletten en korrels mag u niet in water uiteen laten vallen of breken. U mag ook niet op 
de tabletten of korrels kauwen, omdat anders het speciale laagje niet meer werkt. 
De klysma ’s en de zetpillen moeten bij voorkeur ‘s avonds toegediend worden. 
Het medicijn kan dan de hele nacht in de darm blijven en op die manier lang doorwerken. 

Bijwerkingen 
Het gebruik van Mesalazine geeft over het algemeen weinig bijwerkingen. 
De meest voorkomende bijwerkingen kunnen zijn: 
 huiduitslag, jeuk 
 misselijkheid 
 diarree 



 duizeligheid, hoofdpijn
 stemmingswisselingen 
 nierfunctiestoornis (zeldzaam). Hier merkt u zelf niets van. Daarom wordt uw bloed regelmatig 

gecontroleerd door de arts. 
  
Combinatie met andere geneesmiddelen 
Over het algemeen kunt u Mesalazine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel 
altijd aan uw huisarts, specialist en tandarts, welke geneesmiddelen u gebruikt. 
 
Vruchtbaarheid/Zwangerschap/Borstvoeding 
Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van de man en vrouw. 
Het kan ook tijdens de zwangerschap veilig gebruikt worden. Overleg altijd met uw behandelend arts als 
u een zwangerschapswens heeft. 
 
Mesalazine kan in beperkte mate worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. Bespreek dit 
altijd met uw behandelend arts. Uw baby kan door het gebruik van Mesalazine sneller last hebben van 
diarree. 
 
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  
 
Tot slot  
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw arts of 
MDL-verpleegkundige.  
De MDL verpleegkundige is bereikbaar op telefoonnummer (079) 346 2379. Wij stellen uw mening op 
prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat dit ons dan 

weten. 


