Medicijnen bij jicht
Jicht wordt in principe behandeld met medicijnen. Deze worden
in 2 categorieën onderverdeeld:
 Ontstekingsremmers
 Urinezuurverlagende medicijnen
Ontstekingsremmers
Hiermee wordt de aanval tot rust gebracht. Ontstekingsremmers
hoeft u vaak maar kortdurend in te nemen, alleen tijdens of tot
kort na een jichtaanval.
Indicatie
Een acute jichtaanval, indien NSAID’s niet wenselijk zijn of niet
goed worden verdragen en ter preventie van een jichtaanval bij
het begin van een urinezuurverlagende therapie.
Voorschrift
 Colchicine.
 Prednison en prednisolon.
Colchicine
Innameadvies
Tabletten innemen met een ruime hoeveelheid water.
Het is belangrijk géén grapefruit(sap) en hieraan verwante
fruitsoorten (zoals pomelo, tangelo, mineola, orlando, sweetie
en bittersinaasappel (ook pomerans of zure oranje genoemd) en
ugli) te gebruiken.
Bijwerkingen
Zelden maagdarmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn en
diarree.
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Allopurinol (Zyloric®)
Innameadvies
De tabletten innemen na de maaltijd.
Bijwerkingen
 Zelden in het begin een jichtaanval en huiduitslag.
Febuxostat (Adenuric®)
Innameadvies
De tabletten kunnen met of zonder voedsel kan worden
ingenomen.
Bijwerkingen
 Zelden in het begin een jichtaanval, huiduitslag,
hoofdpijn en vocht vasthouden. Maagdarmklachten
(misselijkheid (te voorkomen door inname na de
maaltijd) en diarree)
 Zeer zelden verminderde eetlust, braken, buikpijn,
winderigheid en verstopping.
Benzbromaron (Desuric®)
Innameadvies
Tablet innemen bij het ontbijt, heel doorslikken.
Bijwerkingen
 Zelden in het begin een jichtaanval, diarree.
Bij ernstige nierschade wordt gebruik afgeraden.
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Let op:






Vaak wordt bij een acute jichtaanval een NSAID
als ontstekingsremmer voor-geschreven. Bij
chronische nierschade is dit niet wenselijk omdat
deze ervoor kan zorgen dat de nierfunctie verder
achteruit gaat.
Als u begint met urinezuurverlagende therapie
kan een jichtaanval tijdelijk verergeren of er kan
een nieuwe aanval ontstaan. Daarom worden
deze middelen in principe pas gestart nadat de
acute aanval voorbij is en krijgt u de eerste
weken (soms langer) ook colchicine.
Febuxostat (Adenuric®) wordt alleen onder
voorwaarde vergoed.
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