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In overleg met uw reumatoloog start u binnenkort met het medicijn Colchicine, voor 

behandeling van uw reumatische klachten. In deze folder vindt u uitleg over deze 

behandeling.

 
Deze folder is geen vervanging van de gebruiksaanwijzing bij het geneesmiddel.

Bij welke reumatische klachten wordt Colchicine voorgeschreven?
Colchicine wordt bij verschillende vormen van reuma voorgeschreven. Onder andere bij jicht, 
pseudo-jicht en de ziekte van Behçet.

Hoe werkt Colchicine?
Colchicine vermindert de ontstekingsreactie in de gewrichten. Hierdoor worden pijn en zwelling van 
de gewrichten minder. Colchicine werkt snel, meestal binnen 12 uur. Colchicine wordt daarom soms 
ook gebruikt om aanvallen van gewrichtsontsteking te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing Colchicine
U krijgt colchicine in de vorm van tabletten van 0,5 mg. Uw neemt de tabletten in met water.

Wanneer mag u colchicine niet gebruiken?
U mag Colchicine niet gebruiken:

• bij een sterk verminderde werking van de lever en/of nieren
• bij een sterk verminderde aanmaak van bloedcellen
• als u zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding geeft

Mag u Colchicine combineren met andere medicijnen?
In overleg met uw reumatoloog kunt u onder andere de volgende medicijnen beter niet tegelijk met 
Colchicine gebruiken:

• Verapamil (Isoptin®): dit is een middel tegen hartritmestoornissen
• Claritromycine (Klacid®)en Erytromycine: dit zijn antibiotica
• Cimetidine: dit zijn maagtabletten
• Tolbutamide: dit is een medicijn bij suikerziekte

Gebruikt u Colchicine in combinatie met cholesterolverlagende medicijnen (statines)? Dan heeft u 
een grotere kans op (hevige) spierpijn.

Behandeling van reumatische  
klachten met medicijnen
Colchicine
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U kunt Colchicine verder bijna met alle medicijnen combineren. Bespreek wel altijd met uw 
huisarts, reumatoloog, andere medisch specialist(en), apotheker en trombosedienst welke 
medicijnen u eventueel gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen
U kunt door Colchicine last krijgen van bijwerkingen. In de bijsluiter van de apotheek vindt u alle 
bijwerkingen van Colchicine die ooit voorgekomen zijn. Dit zijn de bijwerkingen die het meest 
voorkomen:

• maag- en darmklachten zoals diarree, misselijkheid en braken
• soms verminderde aanmaak van bloedcellen
• soms spierpijn en verminderde spierkracht
• soms haaruitval
• soms zenuwbeschadiging
• soms nierbeschadiging

Wanneer waarschuwt u uw reumatoloog?
Bij ernstige bijwerkingen moet u met Colchicine stoppen. Neem daarom contact op met uw 
reumatoloog:

• bij erge keelpijn in combinatie met koorts
• als u regelmatig een bloedneus krijgt
• als u snel blauwe plekken krijgt
• bij zeer hevige spierpijn en/of spierzwakte

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal bij een lagere dosering, of als u in overleg met uw 
reumatoloog met Colchicine stopt. Na herstel kunt u in overleg vaak weer starten met Colchicine.

Controle
Voor controle van de aanmaak van bloed, wordt uw bloed regelmatig onderzocht.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Voor mannen
Colchicine kan soms leiden tot een (tijdelijk) verminderde zaadproductie. Hierdoor ontstaat soms 
verminderde vruchtbaarheid bij mannen.
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Voor vrouwen
Het is erg belangrijk om aan uw reumatoloog door te geven dat u zwanger wilt worden of al 
zwanger bent. U mag tijdens de zwangerschap namelijk geen Colchicine gebruiken. Ook niet als u 
borstvoeding geeft. Overleg de situatie altijd met uw reumatoloog.

Uw vragen
Met vragen over uw aandoening en de behandeling kunt u op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur 
contact opnemen met de polikliniek reumatologie:

• locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 3250, mail reumaconsulentalkmaar@nwz.nl
• locatie Den Helder, telefoon 0223 - 69 6902, mail reumaconsulentdenhelder@nwz.nl

Meer informatie vindt u ook op de website van het Reumafonds, www.reumafonds.nl. 


