INFORMATIE voor de patiënt

IMURAN (AZATHIOPRINE)
PURI-NETHOL (MERCAPTOPURINE)

Beste Mevrouw, Beste Mijnheer,
Uw arts heeft u een behandeling voorgeschreven met Imuran/Puri-nethol. In deze brochure vindt
u enige informatie betreffende uw behandeling.

Team IBD UZ Brussel
Dr. L. Vandermeulen
Mevr. M. Barbaraci en Mevr. M. De Wolf, verpleegkundigen

WAT IS HET?
Imuran is de merknaam voor Azathioprine. Puri-Nethol is de merknaam voor 6-mercaptopurine.
Het zijn beiden geneesmiddelen die worden gebruikt als immunosuppressiva, wat betekent
dat zij de werking van het afweersysteem remmen.
Bij patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa wordt dit vaak alleen gegeven, of
in combinatie met andere geneesmiddelen, om de ziekte opnieuw onder controle te krijgen.
Het duurt een aantal weken tot maanden voor Imuran of Puri-Nethol hun maximaal effect
bereiken. Bij de start van deze medicijnen wordt daarnaast ook vaak gestart met een behandeling onder de vorm van cortisone (Medrol).
WAT DOET HET?
Imuran/Puri-Nethol onderdrukken de lichaamsafweer en remmen ontstekingen. Ze worden
ondermeer gebruikt bij patiënten met darmontstekingen en gewrichtsontstekingen, alsook bij
transplantaties.
HOE MOET IK HET INNEMEN EN WAT IS DE OPVOLGING?
Imuran/Puri-Nethol zijn geneesmiddelen in de vorm van een tabletje. De dosis hangt af van
uw lichaamsgewicht en zal u worden meegedeeld door uw arts. Het is niet belangrijk of u dit
al dan niet inneemt met voeding. Indien er meerdere pilletjes moeten worden ingenomen, mag
u die in één keer samen innemen of verspreiden over de dag.
Tijdens de eerste zes weken van een behandeling, gebeurt éénmaal per week een controle van
de bloedformule.
Hiermee willen we vooral de rode bloedcellen opvolgen, de witte bloedcellen, de bloedplaatjes
en de levertesten. Mocht Imuran/Puri-Nethol hier een belangrijk effect op hebben, zal er in
overleg met de arts de dosis worden verminderd, of zal de behandeling worden stopgezet.
Indien het goed verdragen wordt, wordt de therapie verdergezet. Sowieso zijn er in de opvolging van uw inflammatoire darmziekte regelmatig bloedcontroles. Een behandeling die goed
verdragen wordt en goed werkt, wordt gedurende minstens vier tot zes jaar verdergezet.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen, hebben ook Imuran en Puri-Nethol verschillende mogelijke nevenwerkingen.
Buiten de hoger beschreven invloed op het bloed, zien we soms ook klachten van vermoeid2

heid, misselijkheid, huiduitslag, diarree, … Hebt u hiervan last? Bespreek dit met uw arts.
Meestal zijn dit nevenwerkingen die de eerste dagen na het starten van de behandeling optreden en nadien vaak spontaan overgaan.
Daarnaast kunnen er, minder frequent, klachten ontstaan van zeer hevige buikpijn en braken.
In dit geval dient u verdere inname stop te zetten en onmiddellijk contact te nemen met uw
arts/huisarts.
Imuran en Puri-Nethol verhogen ook het risico op een zonneslag. We raden u daarom aan
dagelijks een goede zonnecrème te gebruiken.
Uiteraard zijn nog andere zeer zeldzame mogelijke nevenwerkingen beschreven die u kan
terugvinden in de bijsluiter. In deze brochure worden enkel de meest voorkomende vermeld.
TOT SLOT ...
Wij hopen dat deze folder voor u nuttige informatie bevat.
Zijn bepaalde zaken niet helemaal duidelijk? Vraag gerust bijkomende informatie aan de arts
of de verpleegkundige.

3

PRAKTISCH

TEAM
GASTRO-ENTEROLOGIE

Prof. dr. Hendrik Reynaert

Diensthoofd

Dr. Liv Vandermeulen
Dr. Maridi Aerts

Kliniekhoofd

Prof. dr. Sebastien Kindt
Dr. Wendy Van Laer
Dr. Sandra Sermeus

Klinisch Staflid

Dr Silke François
Dr Magali Surmont

Resident

Raadplegingen UZ Brussel
Route 804

02 477 60 11

IBD verpleegkundige

02 474 95 99

Afspraak annuleren

02 477 60 11

Informatie over de kosten

02 477 55 40

Dienst spoedgevallen

02 477 51 00

Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken,
toepassingen en risico’s zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de
situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt.
Overname van tekst en illustraties vereist de voorafgaandelijke toestemming van de
verantwoordelijke uitgever.
Voor reacties op deze brochure: patientinformatie@uzbrussel.be
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