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Goudinjecties (Aurothiomalaat, Tauredon ®)
Uw reumatoloog heeft u goudinjecties voorgeschreven voor de behandeling van uw
reumatische aandoening. Dit is een klassieke reumaremmer. Om dit medicijn goed te
gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom
behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.
Goudinjecties worden gebruikt bij de
behandeling van reumatoïde artritis.
Goudinjecties kan de oorzaak van uw
reumatische aandoening niet wegnemen. Wel
kan het uw ziekte remmen. Daardoor
verminderen de ontstekingen en kunnen
klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de
gewrichten na enige tijd afnemen. Het kan
twee tot vier maanden duren voordat u merkt
dat de goudinjecties beginnen te werken.

Het gebruik samen met andere
geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u goudinjecties in
combinatie met bijna alle geneesmiddelen
gebruiken. Als u goudinjecties samen met
bloedverdunners van de trombosedienst
(zoals acenocoumarol=Sintrom® of
fenprocoumon=Marcoumar®) gebruikt, dan
heeft u op de plaats van de injectie meer
kans op een blauwe plek. Vertel uw huisarts,
uw specialist en de trombosedienst daarom
altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen goudinjecties
Bijwerkingen kunnen optreden. Deze
bijwerkingen zijn vaak reden om de dosis en
de frequentie van de goudinjecties aan te
passen. Stoppen is meestal niet nodig.

Meest voorkomend

 Jeuk en huiduitslag.
 Ontstekingen in het slijmvlies van de
mond, zoals pijnlijke plekjes.

Soms/zelden voorkomend

 Erge keelpijn met koorts, herhaaldelijk
een bloedneus en snel blauwe plekken

krijgen (tekenen van stoornis in
bloedaanmaak).
 Eiwit in de urine (kan aangetoond worden
met urineonderzoek). Soms merkt u dat
uw urine gaat schuimen, echter vaak
merkt u hier niets van.

Wijze van toediening

Goudinjecties worden door uw huisarts of een
(wijk)verpleegkundige toegediend in de
spieren van uw bil of bovenbeen. In het begin
krijgt u een goudinjectie per week. Vaak is na
verloop van tijd een injectie per maand
voldoende.

Waarschuwingen
 Neem contact op met uw reumatoloog of
huisarts bij: koorts, koude rillingen,
ernstige infectie, ernstig ziek zijn en bij
het optreden van bijwerkingen.

Controles

Om eventuele bijwerkingen in een vroeg
stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog
regelmatig uw bloed en urine laten
onderzoeken. Dit gebeurt meestal één keer
per twee injecties. Na een jaar kunnen de
controles minder frequent worden uitgevoerd.
De uitslag van de bloed en urine controle is
na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend.
U hoeft niet te bellen of langs te komen
hiervoor. Uw reumatoloog neemt contact met
u op als de uitslagen afwijkend zijn.

Tandheelkundige ingrepen

Goudinjecties mag u in de periode voor,
tijdens en na een tandheelkundige ingreep
meestal blijven gebruiken. Informeer tijdig
degene die de ingreep uitvoert dat u wordt
behandeld met goudinjecties.
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Geplande operaties

Goudinjecties kunt u meestal in de periode
voor, tijdens en na een geplande operatie
blijven gebruiken. Bij grote operaties of als u
erg ziek bent kan uw reumatoloog of diegene
die de operatie uitvoert alsnog voor de
zekerheid besluiten om goudinjecties tijdelijk
te staken. Het is verstandig om uw
reumatoloog tijdig te informeren dat u een
operatie moet ondergaan. Informeer tijdig
degene die de operatie uitvoert dat u wordt
behandeld met goudinjecties.

Reizen en vaccinaties (inentingen)
Griepvaccinatie

kunt u veilig via de huisarts laten toedienen
tijdens de behandeling met reumaremmers
aangezien het geen levend verzwakt vaccin
bevat. Toediening hiervan wordt zelfs
aanbevolen.

Reisvaccinaties
kunt u veilig laten toedienen indien u naast
goudinjecties géén andere reumaremmers
gebruikt.
Let op: bij gebruik van goudinjecties in
combinatie met bepaalde andere
reumaremmers (sommige klassieke- en alle
biologische reumaremmers) mag u geen
‘levend verzwakte vaccinaties’ toegediend
krijgen. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties
tegen gele koorts, pokken, poliovirus, BCG
(tegen tuberculose) en BMR (tegen bof,
mazelen en rode hond). Door bepaalde
reumaremmers kunnen vaccinaties minder
effectief zijn. Uw reumatoloog,
reumaverpleegkundige en/of degene die de
vaccinaties zal toedienen kan u meer uitleg
en adviezen hierover geven.

het advies om de goudinjecties twaalf
maanden voor de zwangerschap te staken.
Als u goudinjecties gebruikt, mag u geen
borstvoeding geven.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen, neem dan contact op met uw
reumatoloog, reumaverpleegkundige of
bezoek onze website.
Telefoonnummer polikliniek reumatologie:
 088 708 34 03
Website afdeling reumatologie:
 zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van
de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en
borstvoeding
Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw
reumatoloog of reumaverpleegkundige
noodzakelijk. Goudinjecties kunnen schadelijk
zijn voor de ongeboren vrucht. Doorgaans is
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