AUROTHIOMALAAT (GOUDINJECTIES)
TAUREDON®
Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe
medicijn dat u gaat gebruiken: aurothiomalaat.

Hoe werkt aurothiomalaat?
Bij patiënten met een reumatische auto-immuunziekte is er een fout in het
afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het
eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij
reumatische ziekten zijn dit vaak de gewrichten. Aurothiomalaat is een medicijn
dat deze afweerreactie onderdrukt. Het precieze werkingsmechanisme is (nog)
onbekend. Gebruik van dit medicijn leidt tot een afname van pijn, zwelling
en stijfheid van de gewrichten waardoor op de langere termijn de kans op
gewrichtsschade afneemt. De werking van aurothiomalaat treedt op na enkele
maanden. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het
medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen wordt het gebruikt?
Aurothiomalaat wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met reumatoïde
artritis en soms bij juveniele idiopathische artritis (jeugdreuma).

Hoe moet ik het gebruiken?
Aurothiomalaat wordt toegediend als injectie in de bilspier. Dit wordt gedaan door
de doktersassistente op de polikliniek reumatologie, bij de huisarts of door een
andere zorgverlener. Voordat u start met de behandeling krijgt u een proefinjectie
met een lage dosering van 10 mg. Dit wordt gedaan om te beoordelen of u
allergisch reageert op aurothiomalaat. Als u dat goed verdraagt, start u een week
later met wekelijkse injecties van 50 mg.
Als uw ziekte rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de
dosering te verlagen en de aurothiomalaat eventueel zelfs te stoppen.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Hoe moet ik het bewaren?
Aurothiomalaat moet u zelf thuis in het donker bewaren bij een temperatuur onder de
25°Celcius. Na optrekken in de spuit moet het direct worden toegediend.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?
In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen
die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de
hoogte te zijn. Bijwerkingen treden vooral op tussen de derde en achtste maand van
gebruik.
• 		Huiduitslag en jeuk
• 		Ontstoken mondslijmvlies
• 		Grijsblauwe verkleuring van de huid, met name in de aan zonlicht blootgestelde
huid.
• 		Bijwerkingen die u zelf niet merkt maar die uw behandelaar met bloedonderzoek
controleert zijn leverfunctieafwijkingen, nierfunctie stoornis met eiwitverlies in de
urine en verlaagde bloedcellen.
• 		Reacties direct na de injectie zoals duizeligheid, roodheid in het gezicht, hoofdpijn
en een lage bloeddruk.
• 		Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe
huidafwijkingen, koorts of benauwdheidklachten adviseren we u zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Zijn er controles noodzakelijk tijdens het gebruik?
Vóór en na het starten van aurothiomalaat zal uw behandelaar met u
laboratoriumcontroles (bloedprikken) en urine-onderzoek afspreken. Dit zal in het
begin regelmatig nodig zijn om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn
reageert. Bij verandering van de dosering of afwijkende bevindingen zult u mogelijk
extra gecontroleerd worden.

Kan ik het gebruiken met andere medicijnen?
Aurothiomalaat wordt bij patiënten met reumatoïde artritis soms gecombineerd
met een andere anti-reumatisch middelen. Medicijnen die u gebruikt voor andere
aandoeningen kunnen vrijwel altijd zonder problemen met aurothiomalaat samen
gebruikt worden. Gelijktijdig gebruik met malariamiddelen kunnen huiduitslag
geven. Probeer lichtgevoelige medicijnen zoals fenylbutazon of chloorpromazine te
vermijden. Meld altijd bij uw behandelaars dat u aurothiomalaat gebruikt. Overleg met
uw behandelaar wanneer er een verandering in uw medicatie gebruik is opgetreden.

Wat moet ik nog meer weten?
Alcohol
Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling met
aurothiomalaat.
Autorijden
Aurothiomalaat veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen
autorijden tijdens het gebruik van aurothiomalaat.
Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen
Er zijn geen bezwaren tegen operaties of andere (tandheekundige) ingrepen tijdens
gebruik van aurothiomalaat.
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Reizen
Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw
medicijnen mee te nemen, het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek
of eventueel bij uw behandelaar.
Vaccinaties
Gezien het feit dat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt,
adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw
huisarts.
Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog,
apotheek of huisarts.
Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding
Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.
Indien u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht
zwanger bent, adviseren wij u daarom dit kenbaar maken aan uw behandelaar.
Aurothiomalaat is namelijk schadelijk voor het ongeboren kind. Vrouwen krijgen
het advies om tijdens de behandeling met aurothiomalaat voor een betrouwbare
anticonceptie te zorgen, en deze na staken van de aurothiomalaat ten minste één jaar
voort te zetten.
Aurothiomalaat mag niet worden gebruikt tijdens borstvoeding.
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