CONSTITUTIONEEL (ATOPISCH) ECZEEM:
mogelijkheden voor systemische medicijnen bij volwassenen

BEHANDELMOGELIJKHEDEN

CICLOSPORINE

AZATHIOPRINE (OFF-LABEL)

METHOTREXAAT (OFF-LABEL)

MYCOFENOLAAT,
MYCOFENOLZUUR (OFF-LABEL)

PREDNISON (OFF-LABEL)

Hoe gebruikt u dit
medicijn?

- U slikt uw pillen 2 keer per dag
voor, tijdens of na de maaltijd.
- U kunt dit medicijn 1 tot 2 jaar
gebruiken. Langer kan soms ook.

-U
 slikt uw pillen 2 keer per dag. Dat
doet u 1 uur voor de maaltijd of 3
uur erna.
-U
 kunt dit medicijn 1 jaar
gebruiken, sommige mensen
gebruiken dit medicijn meerdere
jaren.

-E
 én keer per week slikt u uw pillen
of geeft u uzelf een injectie. Dat
doet u 1 uur voor de maaltijd of 1,5
tot 2 uur erna.
-U
 kunt dit medicijn langer dan 5
jaar gebruiken.

- U slikt uw pillen 2 keer per dag,
voor, tijdens of na de maaltijd.
- Sommige mensen gebruiken dit
medicijn meerdere jaren.

- U slikt uw pillen 1 keer per dag voor
of tijdens de maaltijd.
- Het wordt afgeraden dit medicijn
voor langere tijd te gebruiken. In
ernstige acute gevallen kunt u
Prednison 2 tot 3 weken slikken.

Wat is het effect op de
klachten? En hoe snel
verminderen de
klachten?

- Goed effect op de klachten.
- Goed effect op de jeuk.
- Klachten verminderen binnen 2 tot
6 weken.

- Redelijk effect op de klachten.
- Redelijk effect op de jeuk.
-K
 lachten verminderen binnen
enkele weken tot enkele maanden.

- Redelijk effect op de klachten.
- Redelijk effect op de jeuk.
-K
 lachten verminderen binnen
enkele weken tot 10 weken.

- Redelijk effect op de klachten.
- Waarschijnlijk een redelijk effect op
de jeuk.
- Klachten verminderen binnen
enkele weken tot enkele maanden.

- Zeer goed effect op de klachten.
- Zeer goed effect op de jeuk.
- Klachten verminderen binnen 1 dag
tot enkele dagen.

Welke bijwerkingen
komen heel vaak
voor? Dus bij 10 van
de 100 patiënten of
meer (≥10%).

- Verhoogd bloedvetgehalte (onder
andere cholesterol)
- Trillingen
- Hoofdpijn
- Hoge bloeddruk
- Overbeharing
- Verstoorde nierfunctie

Tekort aan witte bloedcellen door
een verstoorde beenmergfunctie.

- Minder eetlust
- Misselijkheid, braken en buikpijn
-S
 lijmvliezen van mond en keel
kunnen gaan ontsteken en zweren
- Maagklachten en slokdarmklachten
- Verstoorde leverfunctie

- Bloedvergiftiging
- Tekort aan witte bloedcellen
- Tekort aan bloedplaatjes
- Bloedarmoede
- Misselijkheid, braken, buikpijn en
diarree

Er zijn veel ‘vaak voorkomende’
bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 100
patiënten (1-10%) zoals een
verstoorde bloedsuikerspiegel,
stemmingswisselingen en
vasthouden van vocht.

Welke aandoeningen
kunnen erger worden
als u dit medicijn
gebruikt?

- Verstoorde nierfunctie
- Aandoeningen aan de lever
- Hoge bloeddruk
- Jicht

- Verstoorde leverfunctie
- Verstoorde beenmergfunctie
- Ontsteking aan de alvleesklier
- Jicht

-A
 andoeningen aan de lever of
nieren
- Verstoorde beenmergfunctie
-S
 lechte longfunctie of fibrose
(littekens) in de longen
- Afweerstoornissen
- Maagzweer
- Jicht

- Jicht

- Zweer in de maag of
twaalfvingerige darm
- Suikerziekte
- Hoge bloeddruk
- Broze botten
- Psychische stoornissen

Wanneer mag u dit
medicijn niet
gebruiken?

- Bent u zwanger of wilt u zwanger
worden? Dan mag u dit medicijn
eventueel gebruiken onder strikte
controle van een arts.
- Gebruik dit medicijn niet als u
borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, wilt u zwanger
worden of heeft u een vaderwens?
Of geeft u borstvoeding? Dan mag u
dit medicijn niet gebruiken.

-B
 ent u zwanger, wilt u zwanger
worden of heeft u een vaderwens?
Of geeft u borstvoeding? Dan mag
u dit medicijn niet gebruiken.
-U
 moet uw alcoholgebruik
beperken tot een minimum.

Bent u zwanger, wilt u zwanger
worden of heeft u een vaderwens?
Of geeft u borstvoeding? Dan mag u
dit medicijn niet gebruiken.

- Bent u zwanger of wilt u zwanger
worden? Dan mag u dit medicijn
eventueel gebruiken onder strikte
controle van een arts.
- Gebruik dit medicijn niet als u
borstvoeding geeft.

De Consultkaart Constitutioneel (atopisch) eczeem is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl.
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Heeft u constitutioneel eczeem? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om een keuze te maken uit de mogelijke systemische medicijnen. Een
systemisch medicijn is een medicijn dat in het hele lichaam terechtkomt. Alle medicijnen remmen de ontstekingsreactie en/of onderdrukken de afweer,
zodat uw eczeem minder wordt. Deze medicijnen kunnen mogelijk het risico op infecties en kanker vergroten. U mag tijdens de behandeling met zo’n
medicijn niet ingeënt worden met een levend vaccin. Twijfelt u tussen een behandeling met een zalf of crème, een lichtbehandeling en een systemische
behandeling? Gebruik dan de Consultkaart “Constitutioneel eczeem: mogelijkheden voor behandeling bij volwassenen”.

