Antibiotica
Wat zijn antibiotica?

Opstarten en dosis
Bij de start van uw behandeling doen we eerst een bloedonderzoek in het
lab.
Uw arts zal de dosis en de duur van de behandeling met antibiotica
vermelden. Afhankelijk van de duur van de behandeling zal een nieuwe
raadpleging worden vastgelegd en zal er een nieuwe bloedafname gepland
worden. Verdere opvolging zal afhankelijk zijn van de resultaten van het
bloedonderzoek en uw klachten.
Te verwachten effecten
Na een paar dagen kunt u zich al beter voelen. Maar het is belangrijk dat
u de voorgeschreven behandeling verder volgt. Als u te snel zou stoppen
met het innemen van de pillen, kan uw infectie niet volledig genezen en
kunnen de symptomen terugkeren of zelfs verergeren.
Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger wenst te worden en/of borstvoeding geeft, neem dan zeker
contact op met uw behandelende arts.
Verschillende antibiotica
Er bestaan verschillende vormen van antibiotica. In de onderstaande
tekst worden twee antibiotica toegelicht die vaak gebruikt worden
bij inflammatoire darmaandoeningen.
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Antibiotica zijn een groep geneesmiddelen die bacteriën doden die
infecties kunnen veroorzaken in het maag- en darmstelsel. Over het
algemeen raden we het gebruik van antibiotica af bij patiënten met Crohn
of colitis ulcerosa, tenzij absoluut noodzakelijk is.

Ciprofloxacine (Ciproxine®)
Toediening
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• Slik de tabletten door met
voldoende water. U neemt de medicatie
best tijdens de maaltijd. Kauw niet
op de tabletten, want ze smaken niet
lekker.
• Probeer de tabletten iedere dag
op ongeveer hetzelfde tijdstip in te
nemen.
Belangrijk!
U mag de tabletten niet samen innemen met melk, yoghurt,
verrijkte vruchtensappen zoals met calcium verrijkt
sinaasappelsap.
Mogelijke bijwerkingen
Frequente bijwerkingen die kunnen optreden zijn misselijkheid en
diarree. Verder zijn er nog een aantal zeldzame bijwerkingen beschreven.
Dit is bij veel medicijnen het geval. Neem zeker contact op met uw
behandelende arts als u last krijgt van bijwerkingen.
Enkele bijzonderheden
• Ciprofloxacine mag niet samen genomen worden met medicijnen die
de werkzame stof tizanidine (middel tegen spasticiteit) bevatten. Dit
kan echter een lage bloeddruk en slaperigheid veroorzaken.
• Ciprofloxacine mag niet genomen worden als er een bekende allergie is
voor ciprofloxacine of andere chinolongeneesmiddelen
• Ciprofloxacine mag niet ingenomen worden met maagzuurremmers
en/of ijzersupplementen.
• Er mag geen alcohol gedronken worden tijdens de behandeling.

Metronidazol (Flagyl®)

• U neemt de medicatie het best tijdens
de maaltijd en slik deze door met
voldoende water. Kauw niet op de
tabletten, want ze smaken niet lekker.
• Probeer de tabletten iedere dag
op ongeveer hetzelfde tijdstip in te
nemen.
Mogelijke bijwerkingen
Frequente bijwerkingen die kunnen optreden zijn misselijkheid, braken,
metaalsmaak, hoofdpijn en duizeligheid. Verder zijn er nog een aantal
zeldzame bijwerkingen beschreven. Dit is bij veel medicijnen het geval.
Neem dan zeker contact op met uw behandelende arts als u last krijgt van
bijwerkingen.
Enkele bijzonderheden
• Metronidazol mag niet gebruikt worden bij een bekende allergie voor
imidazoolderivaten.
• Er mag geen alcohol gedronken worden tijdens de behandeling.
• Metronidazol mag niet gebruikt worden als u geneesmiddelen krijgt
voor de behandeling van alcoholisme.
• Niet geschikt voor mensen met glutenovergevoeligheid (coeliakie).
• Uw urine kan bruin/rood verkleuren door deze geneesmiddelen.
• Als u bloedverdunners (coumarine) neemt zal deze dosis
hoogstwaarschijnlijk aangepast worden.
• Tot slot wordt u goed opgevolgd als u antipsychotica neemt.
Als u nog vragen hebt over het gebruik van antibiotica of andere medicatie
bij de ziekte van Crohn of bij colitis ulcerosa zijn we uiteraard bereid tot
verdere inlichtingen. Zie contactgegevens in het begin van dit mapje.
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