
M
ed

ic
at

ie
 IB

D
 - 

M
es

al
az

in
e 

0520 5522-NL 05-03-2019

Mesalazine
Wat is Mesalazine (Claversal®, Colitofalk®, Pentasa®)?

Mesalazine is een medicijn dat gebruikt wordt in de behandeling 
van colitis ulcerosa. Het is een ontstekingsremmend geneesmiddel dat 
specifiek op het darmslijmvlies werkt. Dit geneesmiddel gaat lichte 
ontsteking tegen en voorkomt ook nieuwe opstoten van uw ziekte.

Opstart en dosis

Voor de start van de behandeling is er eerst een bloedonderzoek in 
het lab om uw nierfunctie te controleren. Als uw nieren goed werken, 
kan de behandeling starten. Twee tot vier weken na de start van uw 
behandeling komt u op raadpleging bij de arts. Indien nodig zal er op dat 
ogenblik opnieuw een bloedafname gebeuren.  Uw arts kan eventueel 
beslissen om de dosis te verlagen indien u geen klachten meer hebt.
Als alles goed gaat bestaat verdere opvolging uit een jaarlijkse raadpleging. 
Hier kan een bloedafname aan gekoppeld worden. Als u opnieuw 
klachten krijgt, kunt u steeds uw behandelende arts en/of de IBD- 
verpleegkundige raadplegen.

Toedieningsvorm

Mesalazine kan op twee verschillende manieren toegediend worden. 
Enerzijds kan er gekozen worden voor een orale inname via de mond. 
Anderzijds bestaat er ook een rectale toediening via de darmuitgang 
(aars). Het voordeel van een rectale toediening is dat het product ter 
hoogte van de ontsteking kan inwerken. Hieronder wordt eerst de orale 
toediening verder toegelicht, daarna volgt een toelichting van de rectale 
toedieningsvorm.
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Orale inname via de mond

• Slik de tabletten in met een groot glas water. 
Bij voorkeur neemt u deze net voor de 
maaltijd in.

• Slik de tabletten en granulaten ( zakjes met 
korreltjes) in zonder hierop te bijten.

• De tabletten mogen niet opgelost worden.
• De tabletten mogen wel gebroken worden 

als u problemen ervaart met het doorslikken 
ervan.

• Bij maagklachten kunnen de tabletten 
tijdens of net na de maaltijd genomen 
worden.

• Er bestaat mesalazine in tabletvorm of in 
zakjes/sachets

Rectale toediening via de darmuitgang (aars)

• Er wordt aangeraden om het product ‘s avonds voor het slapen gaan 
toe te dienen. Zo kan het geneesmiddel langere tijd ter plaatste blijven 
en beter inwerken.

• Een gedetailleerde beschrijving hoe u dit product moet gebruiken kunt 
u terugvinden op de bijsluiter van het geneesmiddel.

• Er bestaan ook verschillende rectale toedieningsvormen, zoals zetpil, 
foam of lavementjes
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Te verwachten effecten

Vanaf de tweede tot vierde week van behandeling kan er al een effect 
waargenomen worden. Er is meestal een duidelijk effect merkbaar bij 
patiënten vanaf de twaalfde behandelingsweek.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen van mesalazines zijn extreem zeldzaam.
• Hoofdpijn
• Diarree
• Misselijkheid
• Overgevoeligheidsreacties (bv.op longen, pancreas of hartzakje)

Verder zijn er nog een aantal zeldzame bijwerkingen beschreven. Dit is 
bij veel medicijnen het geval. Als u last krijgt van bijwerkingen neem dan 
zeker contact op met uw behandelende arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of 
geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt.

Enkele bijzonderheden

• Orale en rectale therapie mogen bij de start van de behandeling 
gecombineerd worden.

• Bij orale toediening mag u dagelijks de verschillende tabletten of 
zakjes op één moment innemen.

• Bij obstipatie (verstopping) mag u niet stoppen met de behandeling! In 
eerste plaats uw voeding uitbreiden. Het is geen probleem om een zacht 
laxeermiddel te gebruiken.

• Niet gebruiken bij een bekende allergische reactie voor salicylaten.
• Mesalazine mag niet gebruikt worden bij ernstige nier- of leverziekte.
• Mesalazines kunnen het effect van azathioprine of 6-mercatopurine 

versterken. 
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Tijdsschema

Voorgeschreven geneesmiddel: ................................................

Voorgeschreven dosis: ................................................

 Datum Lab Opmerkingen

 Voor start  X

 Na 2    Telefonisch contacteren van IBD-
verpleegkundige

 Na 4 weken  X Raadple-
ging bij arts

 ...

Als u geen klachten meer hebt  bestaat de verdere opvolging uit jaarlijks 
één raadpleging bij de arts.

Als u nog vragen hebt over het gebruik van mesalazine of andere medicatie 
die gebruikt wordt bij colitis ulcerosa, zijn we uiteraard bereid tot verdere 
inlichtingen. Neem gerust contact op. De contactgegevens vindt u vooraan 
in dit mapje.

Bron: IBD-verpleegkundige, 5 maart 2019


