Hydroxychloroquine (Plaquenil)
Wat is Plaquenil:
Plaquenil is een medicijn wat gebruikt wordt bij Reumatoïde Artritis ( een vorm van reuma die bij
volwassenen voorkomt), SLE en soms ook bij juveniele dermatomyositis , mixed connective tissue
disease of jeugdreuma. Het werkt ontstekingsremmend en kan de ziekte rustiger maken. Hierdoor
vermindert het risico van schade door de ziekte. Vermoeidheid, spierpijn, gewrichtsklachten en
stijfheid kunnen na enige tijd afnemen. Het risico op de vorming van trombose vermindert en bij SLE
is er minder kans op nier‐ en hersenbetrokkenheid. Ook wordt bij SLE patiënten waarvan de ziekte
inactief is, de kans dat de ziekte opnieuw actief wordt kleiner.
Het effect van Plaquenil treedt pas op na 3‐4 maanden. Omdat Plaquenil zoveel gunstige effecten
heeft en in het algemeen uitstekend wordt verdragen, zullen de meeste kinderen en volwassenen
met SLE jarenlang behandeld worden met Plaquenil.
Wijze van toediening:
Uw kind moet dit medicijn dagelijks 1 x per dag innemen. Het is beschikbaar in tabletten. Het beste
tijdstip is vlak voor, tijdens of vlak na de maaltijd, op een vast moment per dag. De dosering is
afhankelijk van het gewicht, de aandoening en conditie van uw kind.
Bijwerkingen van Plaquenil:
De meeste kinderen hebben geen last van bijwerkingen.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn:
 Misselijkheid en maag‐darmklachten
 Huiduitslag
 Haaruitval
 Jeuk
 Oogaandoeningen, dit is meestal zonder dat er klachten zijn. Heel soms kan het kind wazig
gaan zien en last krijgen van lichtflitsen of lichtschuwheid
 Hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, doofheid
 Zenuw‐en spieraandoeningen zoals tintelingen of een doof gevoel in armen en benen,
epilepsie of spierzwakte.
 Psychische problemen als bijvoorbeeld angst, of nervositeit
 Zeer zelden ontstaan bloedafwijkingen
Deze verschijnselen verdwijnen weer als de Plaquenil gestopt wordt.
Wat kun je doen tegen de bijwerkingen:
Om misselijkheid en maag‐darmklachten te voorkomen kun je het beste de Plaquenil vlak voor,
tijdens of na de maaltijd innemen.
Een jaarlijks bezoek aan de oogarts is noodzakelijk om gecontroleerd te worden op aandoeningen
van het oog.
Het bloed wordt regelmatig gecontroleerd op lever‐ en nierfunctiestoornissen. Soms wordt het
middel (tijdelijk) gestopt vanwege de bijwerkingen.
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