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Colchicine 
   
Uw reumatoloog heeft u colchicine voorgeschreven voor de behandeling van uw 
reumatische ziekte. Colchicine wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van 
jicht, pseudojicht en de ziekte van Behçet. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, 
is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze 
folder ook de bijsluiter van de apotheek.  
 
Het effect van colchicine 
Colchicine vermindert de ontstekingsreactie in 
de gewrichten. Het geneesmiddel wordt 
daarom gebruikt voor de behandeling van een 
acute jicht- of pseudojichtaanval en ter 
voorkoming van een jichtaanval bij het begin 
van urinezuur-verlagende therapie. Colchicine 
werkt snel, vaak al binnen een dag. Bij de 
ziekte van Behçet is de behandeling met 
colchicine chronisch en onderdrukt het de 
zweertjes(aften) in de mond en keel. 
  
Het gebruik samen met andere 
geneesmiddelen 
U kunt colchicine in combinatie met veel, 
maar niet alle geneesmiddelen gebruiken. 
Colchicine kunt u beter niet tegelijk met 
verapamil, claritromycine, erytromycine, 
ciclosporine en tolbutamide gebruiken, tenzij 
de colchicine dosis verlaagd wordt.  
Bij gelijktijdig gebruik met cholesterol-
verlagers (statine of fibraat) heeft u een 
grotere kans op (hevige) spierpijn. Deze 
bijwerking treedt slechts zelden op. Krijgt u 
nieuwe (hevige) spierpijn overleg dan met uw 
huisarts of specialist en stop alvast met de 
colchicine en/of de cholesterolremmer. Heeft 
u geen spierklachten dan kunt u de colchicine 
en cholesterolremmer zonder problemen 
gelijktijdig gebruiken. 
 
Mogelijke bijwerkingen colchicine 
Bijwerkingen kunnen optreden. 
 
Meest voorkomend 
 Maag- en darmklachten (met name 

diarree, misselijkheid en buikpijn)  
 
 

 
Soms/zelden voorkomend 
 Spierpijn 

 
Wijze van innemen 
Colchicine is een medicijn in de vorm van 
tabletten van 0,5 milligram. Uw reumatoloog 
vertelt u hoeveel tabletten per dag u moet 
innemen. De dosis wordt aangepast als u last 
hebt van bijwerkingen of nierproblemen.  
 
Waarschuwingen 
 Neem contact op met uw reumatoloog of 

huisarts bij bijwerkingen. 
 
Vruchtbaarheid, zwangerschap en 
borstvoeding 
Het gebruik van colchicine kan in zeldzame 
gevallen de vruchtbaarheid van de man 
verminderen. Gebruik tijdens zwangerschap 
en borstvoeding wordt ontraden. Bespreek uw 
zwangerschapswens tijdig met uw 
reumatoloog. 
 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog 

vragen, neem dan contact op met uw 

reumatoloog 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. 
 
 
 

http://www.zgt.nl/reumatologie
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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. 
 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

