Medicijnen tegen tuberculose
Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt
door de tuberkelbacterie. In Nederland komt TBC weinig voor. In
veel andere gebieden, zoals in Azië, Afrika, Oost-Europa en
Zuid Amerika komt een besmetting wel vaak voor. Niet iedereen
die besmet is met deze tuberkelbacterie wordt ook
daadwerkelijk ziek.
Sommige mensen hebben, als ze besmet zijn geraakt, alsnog
een grotere kans om op een later moment ziek te worden. Dit
geldt ook voor mensen die na een transplantatie afweeronderdrukkende medicijnen moeten gebruiken.
Als de kans bestaat dat u TBC bij u draagt, wordt u voordat u
een eventuele niertransplantatie ondergaat preventief
behandeld. Zie info 3.51 ‘Voorbereiding op niertransplantatie’.
Gedurende 4 maanden krijgt u rifampicine en isoniazide.
Als u te veel bijwerkingen heeft van de rifampicine, dan is 9
maanden alleen isoniazide een alternatief.
Indicatie
TBC of preventie van TBC.
Voorschrift
 Rifampicine (Rifadin®).
 Isoniazide.
 Isoniazide/rifampicine (Rifinah®).

14.60 / 2.58 Medicijnen tegen tuberculose 07/2018

Rifampicine (Rifadin®)
Innameadvies
Capsule of tablet geheel innemen op een lege maag (1
uur vóór of 2 uur na de maaltijd). Heeft u veel
maagdarmklachten overleg dan met de nefroloog of u
het direct na de maaltijd in kunt nemen.
Bijwerkingen
 Zelden maagdarmklachten (maagpijn (innemen na de
maaltijd vermindert de klachten), misselijkheid,
braken, buikpijn en diarree). Jeuk (met of zonder
huiduitslag), galbulten. Sufheid, duizeligheid,
vermoeidheid en hoofdpijn. Bruine of oranje
verkleuring van lichaamsvloeistoffen (zoals urine,
ontlasting, speeksel, oogvocht en zweet).

Isoniazide
Innameadvies
Drank of tablet bij voorkeur innemen 1 uur vóór het
ontbijt. Of innemen 2 uur na de maaltijd.
Isoniazide wordt verwijderd bij hemodialyse en
peritoneale dialyse. In dat geval bij hemodialyse innemen
na de dialyse-behandeling. Bij peritoneale dialyse
overleg met nefroloog.
Bijwerkingen
 Zelden zenuwbeschadiging (tintelingen of doof
gevoel in armen en benen, concentratiestoornissen,
vermoeidheid en slechter zien). Hoofdpijn, opvlieger,
blozen, jeuk, maagdarm-klachten (maagpijn
(innemen na het ontbijt vermindert de klachten),
misselijkheid, buikpijn en diarree).

2

Isoniazide/rifampicine (Rifinah®)
Innameadvies
Dragee geheel innemen bij voorkeur 1 uur vóór het ontbijt. Of
innemen 2 uur na de maaltijd. Heeft u veel maagdarmklachten
overleg dan met de nefroloog of u het direct na de maaltijd in
kunt nemen. Isoniazide wordt verwijderd bij hemodialyse en
peritoneale dialyse. In dat geval bij hemodialyse innemen na de
dialyse-behandeling. Bij peritoneale dialyse overleg met
nefroloog.
Bijwerkingen
Zie de bijwerkingen bij rifampicine en isoniazide.
Pyridoxine (vit. B6)
Een bijwerking van isoniazide is een zenuwbeschadiging.
Pyridoxine (vitamine B6) kan veel bijwerking voorkomen.
Daarom wordt de behandeling aangevuld met pyridoxine.
Indicatie
Gebruik van isoniazide.
Innameadvies
Tablet 1x daags innemen.
Bijwerkingen
 Zeer zelden overgevoeligheid (jeuk, huiduitslag en
tintelingen in vingers en tenen).
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