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5-ASA 
 

Medicatie Mesalazine 
Merknamen          Claversal® Colitofalk® Pentasa® (allen oraal en rectaal verkrijgbaar) 

Indicatie  - CU: inductie en remissie/onderhoudsbehandeling 
- Heeft geen plaats binnen de behandeling van Crohn 

Aandachtspunten bij 
opstart 

- Voor opstart  
o Lab: complet, leverenzymen, creatinine 

Dosering - ORAAL 
o Remissie-inductie: 3-4 gr 1x/dag 
o Maintenance (6-12 maand na remissie): ≥ 1.5 gr/dag 

- RECTAAL 
o Remissie-inductie: 1 gr (gedurende 1-3 uur inhouden) voor het 

slapengaan gedurende 3-6 weken. 
o Maintenance  

FU labo  - Complet, leverenzymen, creatinine  
o 3 maand na opstart 
o verder 1x/jaar  

FU consult  - Inductie: 
o Telefonisch: na 2-4 weken (1e effect) 
o Raadpleging: na 8-12 weken (maximaal effect) 

- Remissie: Bij arts 1x per jaar 

Red flags - Bij hoesten of kortademigheid moet allergische pneumonitis uitgesloten 
worden 

- Zeldzaam: rash, pancreatitis, hepatitis, trombocytopenie of fulminante 
opstoot colitis  

Onverenigbaarheden  - Antacida/PPI en H2 antihistaminica pas 2 uur na 5-ASA tabletten geven om 
het vroegtijdig afbreken van de coating te voorkomen.  

- Gelijktijdige toediening met lactulose zal de werkzaamheid van Mesalazine 
verlagen door pH-wijziging in de darm. Beter laxativum in dit geval is 
Macrogol. 

- Bij gelijktijdige behandeling met AZA/6MP verandert het metabolisme van 6-
MP en kan de thiopurine spiegel stijgen 

Contra-indicaties  - Voorzichtigheid wordt aangeraden bij patiënten met bekende lever- 
nierinsufficiëntie. GFR < 30 ml/min is een contra indicatie. 

Bijwerkingen   - Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en koorts 
- Overgevoeligheidsreacties t.h.v. huid, lever en nieren soms met CRP-stijging 
- NSAID’s vergroten de kans op renale bijwerkingen 
- Irritatie, exantheem, jeuk van de anus bij rectaal gebruik 
- Zeer zelden hepatitis, acute pancreatitis en nefropathie 

Opmerkingen  - Orale en rectale 5-ASA-therapie kan bij inductie remissie gecombineerd 
worden met goede resultaten. 

- Belang van juiste keuze Mesalazine – niet onderling inwisselbaar  
- Om therapietrouw te verhogen raden we aan om de volledige dosis in 1 keer 

in te nemen. 
- Bij therapietrouw lager dan 80% wordt de kans op herval  5 keer hoger 
- Geen toevoeging van effect bij gebruik van dosissen >1gr rectaal 
- Zie ook patiënt empowerment: over hoe een (goed opgeleide) patiënt met 

lichte vorm van UC zijn behandeling zelf kan afstellen. 

 
 
 


