
Mesalazines
Stofnaam                                              Merknaam                                            Generiek (zonder merknaam) 
mesalazine                                            Asacol®                                                   Mesalazine 
                                                                Mezavant® 
                                                                Pentasa® 
                                                                Salofalk® 

                                                                                                  Kiudro® 
                                                                Yaldigo® 
olsalazine                                              Dipentum®                                            Olsalazine 
sulfasalazine                                         Salazopyrine®                                       Sulfasalazine

Let op! 
 

• Omdat Asacol®, Kiudro®, mesalazine, Mezavant®, 
Pentasa® en Salofalk® op verschillende plaatsen 
in het maagdarmkanaal vrijkomen, kunnen ze niet 
onderling worden vervangen. Ook kun je de 
verschillende toedieningsvormen (tablet, korrel, 
klysma, schuim en zetpil) niet zomaar wisselen. 

• Het kan voorkomen dat je het medicijnomhulsel 
in de ontlasting vindt. De mesalazine is dan wel 
gewoon in de darm vrijgekomen. 

• Bij gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld mesalazine, 
olsalazine, sulfazalazine en sommige medicijnen 
tegen hoge bloeddruk en hartfalen is het 
noodzakelijk om je bloed te laten controleren en je 
medicatie eventueel aan te passen. Stel je arts op 
de hoogte van het gebruik van deze medicatie. 

Niet alle medicijnen zijn 
uitwisselbaar 

 
Wisselen van merk medicijn door gedwongen 
overstappen op een ander merk kan voorkomen. 
Oorzaken hiervoor kunnen zijn: voorkeursbeleid 
van zorgverzekeraars, inkoopbeleid van 
zorgverzekeraars en apothekers, of tekorten. 
In bepaalde gevallen brengt het 
wisselen van mesalazines 
risico’s voor je gezondheid 
met zich mee. In dat 
geval besluit de arts in 
samenspraak met jou 
dat een specifiek merk 
nodig is voor optimale 
behandeling. 

Wanneer krijg je mesalazine? 
 
Mesalazines worden ingezet bij chronische dikke darmontstekingen. 
Ze remmen op verschillende manieren de ontsteking in de darmen. 
Je krijgt mesalazines bij colitis ulcerosa en in specifieke gevallen bij 
de ziekte van Crohn: 
 

• Als inductiebehandeling (om de ziekte rustig te krijgen). 

• Als onderhoudsbehandeling (om de ziekte rustig te houden). 
 
 
Hoe werkt mesalazine? 
 
Het is niet helemaal duidelijk hoe mesalazine werkt. Mesalazine 
remt onder andere de vorming van stoffen die vrijkomen bij een 
ontsteking en houdt de agressieve stoffen tegen die bij een 
ontsteking vrijkomen. Dit voorkomt het ontstaan van een 
ontsteking en zorgt ervoor dat een ontsteking verdwijnt. Mesalazine 
heeft minder effect bij de behandeling van de ziekte van Crohn, en 
wordt daarom minder ingezet bij deze ziekte. 
 
 
Welke mesalazines? 
 
Er zijn verschillende mesalazines. Elke mesalazine werkt op een 
andere manier in het maag-darmkanaal. Het middel dat je krijgt 
hangt vooral af van de plaats van de ontsteking. 
 

• Asacol® komt vrij in het laatste deel van de dunne darm en dikke 
darm. 

• Kiudro® komt vrij in het laatste deel van de dikke darm.  

• Mezavant®, Yaldigo®, sulfasalazine, olsalazine (Dipentum®) komen 
voornamelijk vrij in de dikke darm. 

• Pentasa® komt geleidelijk vrij in de hele dunne darm tot en met 
de dikke darm. 

• Salofalk® komt vooral vrij aan het einde van de dunne darm en de 
dikke darm. 

• Generieke mesalazines (merkloos) kunnen op diverse plaatsen in 
de darm vrijkomen.

Meldpunt 
medicijnproblemen  

Zijn jouw medicijnen niet meer  
te krijgen of moet je verplicht 

overstappen op een ander medicijn?
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Bijwerkingen 
(voor alle bijwerkingen zie de medicijn-bijsluiter) 
 
Mesalazine 

• Bij het gebruik van een klysma, schuim of 
zetpillen kun je last krijgen van een prikkelend 
gevoel in het laatste deel van de darm.  

• Bij gebruik van tabletten, capsules of 
granulaat kun je last krijgen van maag- of 
darmklachten zoals buikpijn, gebrek aan 
eetlust, misselijkheid en braken. Dit kun je 
meestal voor komen door ze tijdens of net na een 
maaltijd in te nemen.  

• Sommige mensen krijgen last van hoofdpijn en/of duizeligheid. 

• Heel soms komen nierontsteking, alvleesklierontsteking of 
leverontsteking voor, vermoedelijk als een soort 
overgevoeligheidsreactie. Daarom controleert je arts het 
bloed minimaal één keer per jaar. 

 
Olsalazine 

• Diarree komt vaak voor. 

• Misselijkheid en buikpijn. Door het middel in te nemen tijdens 
of net na de maaltijd verklein je de kans hierop.

Sulfasalazine 

• De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmklachten 
zoals buikpijn, gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken, 
hoofdpijn, duizeligheid, stemmingsveranderingen of 
overgevoeligheid. Bij gebruik van tabletten of suspensie 
(drank) kun je maag- of darmklachten voorkomen door de 
medicijnen in te nemen tijdens of net na een maaltijd.  

• Bij het gebruik van zetpillen kun je een prikkelend gevoel in de 
anus krijgen. Wanneer je tabletten of drank gebruikt, kan de 
urine en ontlasting een gele of oranje kleur hebben. Dit heeft 
verder geen ernstige gevolgen. 

• Minder vaak komt diarree voor. Door de dosering langzaam 
op te bouwen kun je dit meestal voorkomen. 

 
Neem contact op met je arts bij: 

• Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, 
benauwdheid, gewrichtspijn, een pijnlijke tong of koorts. 

• Overgevoeligheidsreacties kunnen ook door Uv-licht ontstaan 
(bijvoorbeeld van de zon of zonnebank).

Kinderwens en zwangerschap

Meer informatie over medicijnen 
 

• Op www.crohn-colitis.nl vind je meer informatie over mesalazines en andere IBD-medicatie 

• Je kunt onze brochure ‘Medicijnen bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa’ downloaden en 
bestellen via de website 

• Je kunt de factsheets mesalazines, corticosteroïden, immunosuppressiva en biologische 
geneesmiddelen downloaden en bestellen via de website.

Bijwerkingen 
melden 

Ervaar je een 
bijwerking van een 

medicijn, meld dit bij 
Lareb.nl

Deze factsheet vervangt de medicijn-bijsluiter niet. Neem bij vragen altijd contact op met je arts.

Mesalazine en olsalazine 

• Overleg altijd met je arts over het 
gebruik wanneer je zwanger wilt 
worden of dat al bent. 

• Mannen kunnen deze middelen blijven 
gebruiken als er een 
zwangerschapswens is.   

• Je kunt deze middelen gebruiken 
zonder gevaar voor de ongeboren 
baby.

Sulfasalazine 

• Gebruik foliumzuur tijdens de preconceptie en gedurende de hele zwangerschap. 

• Tijdens het gebruik van Sulfasalazine kan de vruchtbaarheid bij mannen afnemen. 
Na het stoppen van de therapie komt de vruchtbaarheid weer terug.  

 
Borstvoeding 
De werkzame stof van mesalazine, olsalazine en Sulfasalazine gaat in kleine hoeveel -
heden over in de moedermelk. In heel zeldzame gevallen kan je kind hierdoor diarree 
krijgen. Overleg met je arts over het gebruik van je medicatie voordat je borstvoeding 
wilt geven.
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Met medewerking van MDL-artsen dr. T.E.H. Romkens, dr. R.L. West en dr. A.A. van Bodegraven.

info@crohn-colitis.nl 

www.crohn-colitis.nl


