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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Mesalazine bij  colitis ulcerosa
Uw MDL-arts/PA (physisian assistent) heeft samen met u besloten om u te 
behandelen met 5-asa/mesalazine. In deze folder krijgt u informatie over 
de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval 
van een vergeten dosis en bijwerkingen. Het is echter géén vervanging van 
de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u 
daarmee bij uw behandelend MDL-arts of - verpleegkundige terecht.
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Algemeen
Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa niet 
bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken 
van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint 
de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. De ziekte 
geneest niet door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of 
stoppen met deze medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Hoe werkt het?
Mesalazine wordt gebruikt bij ontstekingen van de dunne en dikke darm. 
Nadat mesalazine is ingenomen komt het via de maag in de darm terecht. 
De werkzame stoffen komen vrij in de dunne darm. De werking treedt 
geleidelijk in.
Mesalazine wordt niet alleen gebruikt om een ontsteking tot rust te brengen 
maar ook om nieuwe ontstekingen te voorkomen. Mesalazine is bekend 
onder de volgende merknamen: Pentasa®, Claversal ®, Asacol ®, Salofalk ®, 
Sulfasalazine® en Salazopirine®.

Hoe wordt het gebruikt?
Mesalazine is verkrijgbaar in tabletten van 250 of 500 mg en is ook in de 
vorm van zetpillen, klysma en granulaat verkrijgbaar. Afhankelijk van de 
plaatst van de ontsteking in de dikke darm, zal gekozen worden voor een 
bepaalde vorm
Uw behandelend arts kan in bepaalde omstandigheden echter een hogere 
of lagere dosis voorschrijven.
Inname medicatie
Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het 
beste tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten met water in hun geheel 
door.
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Bijwerkingen
Mesalazine heeft in het algemeen weinig bijwerkingen. De meest 
voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:
• huiduitslag, jeuk;
• misselijkheid/braken;
• buikpijn;
• diarree;
• haaruitval;
• duizeligheid, hoofdpijn;
• stemmingsveranderingen;
• nierfunctiestoornis (zeldzaam).

Heeft u last van een mogelijke bijwerking, raadpleeg dan altijd uwMDL-
verpleegkundige

Let op! U merkt zelf niets bij een nierfunctiestoornis. Daarom zal uw arts uw 
bloed regelmatig controleren volgens de geldende richtlijn NVMDL

Vaccinaties
Mesalazine is niet van invloed op de werking van vaccinaties.

Zwangerschap / vruchtbaarheid / borstvoeding
Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van man en vrouw.
Voor zover tot nu bekend, kan mesalazine tijdens de zwangerschap veilig 
worden gebruikt.
Overleg wel altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap 
overweegt. Mesalazine kan in beperkte mate worden gebruikt tijdens de 
periode van borstvoeding. Overleg hierover altijd met uw behandelend arts.
Heeft u acute klachten, neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts 
kan zonodig met uw behandelend arts overleggen.
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Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u via mail of 
telefoon contact opnemen met het MDL-centrum om een afspraak bij uw 
MDL-verpleegkundige te maken T: 010-2975374 bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 08.15 -16.15 uur

U dient in te loggen in mijnikazia.nl via digiD zodat u inzicht heeft in uw 
medicatie, uitslagen, lopende afspraken en correspondentie van de 
specialist met uw huisarts
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