
   

 

 

 

1|1 

IMMUNOMODULATOREN 
 

Medicatie Azathioprine/6 mercaptopurine 
Merknamen          Imuran® - Azathioprine® - Purinethol® (oraal) 

Indicatie  Bekomen van langdurige remissie van ziekte van Crohn en colitis ulcerosa na 
inductie/remissie met corticosteroïden  

Aandachtspunten bij 
opstart 

- Evaluatie opportunistische infecties (zie checklist) 
- Labo: complet, nierfunctie en leverenzymes 
- TPMT bepaling (mutant of gecombineerd heterozygoot) 

o Homozygoot mutant of gecombineerd heterozygoot: 
contraindicatie → niet opstarten, andere therapie bepalen 

o Heterozygoot: start a rato van 50% van de aanbevolen dosis 
o normale TPMT: onmiddellijk start met standaarddosis,  

- Overweeg echo van de lever bij opstart  

Dosering - azathioprine: 2-2.5mg/kg/dag  
- 6-MP: 1-1.25 mg/kg/dag 
- Overweeg om de dosis gradueel op te bouwen (zie hoger) 

FU  - Labo 
o 1 (niet bij ptn met normaal TPMT), 2 en 4 weken na start: complet 

en leverenzymes 
o Verder STIPT  3-maandelijks 

- Consult:  
o 4 weken na start 
o 3-maandelijks afwisselend hier en bij huisarts  

Red flags - WBC < 3000 
- Neutrofielen < 2000 
- Leverenzymes: 3 x normaal waarden 
- Pancreatitis (kort na opstart) 
- Makkelijk blauwe plekken krijgen kan een teken zijn van thrombocytopenie 

Onverenigbaarheden  - Azathioprine mag niet gebruikt worden in combinatie met Allopurinol 
- Interactie met vit K antagonisten: INR opvolgen en dosis verhogen zo nodig  
- 6-mercaptopurine moet ten minste 1 uur voor of 2 uur na melk of 

zuivelproducten worden ingenomen. 

Contra-indicaties  - Zwangerschap is een relatieve contra-indicatie 
- Vermijden gebruik van levende vaccins 

Bijwerkingen  - Beenmergsuppressie: leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie 
- Risico op levertoxiciteit.  
- Risico op trombocytopenie 

Opmerkingen  - Werkt traag, effect start pas na 6 weken tot 3 maand 
- In één keer innemen of verspreid over de dag. Bij misselijkheid dosis over 

dag verdelen of voor het slapen innemen. 
- Informeer patiënt rond gevaar zonblootstelling 
- Periodieke screening huidkanker voornamelijk bij langdurig gebruik 
- Vrouwelijke patiënten wordt aanbevolen jaarlijks een uitstrijkje te laten 

uitvoeren 
- Bij afwijkende nierfunctie: 

● 6-Mercaptopurine: GFR < 50 ml/min  dosisreductie 
● Azathioprine: GFR < 20 ml/min  dosisreductie 

 
 
 
 
 
 


