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Werking en toepassingen
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Probenecide zorgt dat meer urinezuur met de urine wordt uitgescheiden. Het vermindert daardoor de
hoeveelheid urinezuur in het bloed. Het duurt meestal enkele weken voor de hoeveelheid urinezuur in het bloed
voldoende is gedaald
als adjuvans bij therapie met cidofovir om nierschade te voorkomen
Bij jicht is sprake van te veel urinezuur in het bloed. Er ontstaan daardoor urinezuur-kristallen in gewrichten. Dit
veroorzaakt pijn en ontsteking.
 Dit middel wordt gebruikt om jichtaanvallen te voorkomen.
 Het wordt gebruikt als de andere beschikbare middelen tegen jicht niet gebruikt kunnen worden,
bijvoorbeeld vanwege overgevoeligheid.

Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere jichtmiddelen als deze onvoldoende effect hebben.

Bijwerkingen
Op welke bijwerkingen moet ik letten?
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken.
Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. Bijwerkingen kunnen soms optreden bij daarvoor
gevoelige personen.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Soms:
 maagdarmklachten, gebrek aan eetlust. U kunt deze klachten verminderen door de capsules met wat
voedsel of tijdens de maaltijd in te nemen.
 vaker aandrang te urineren
 In de eerste weken van de behandeling soms: jichtaanval. Dit zal de arts proberen te voorkomen door
de dosering geleidelijk te verhogen of de eerste weken ook een ander middel tegen jicht erbij te
gebruiken.
Zelden:
 nierstenen. U kunt de kans hierop verkleinen door tijdens de behandeling veel te drinken: twee tot drie
liter vocht per dag. Soms schrijft de arts ook zuiveringszout voor. Dit helpt bij de uitscheiding van
urinezuur. Raadpleeg bij bloed in de urine uw arts. Dat kan een verschijnsel zijn van nierstenen. 
hoofdpijn, duizeligheid, opvliegingen
 pijnlijk tandvlees
Zeer zelden;
 ernstige bloedafwijking. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare koorts, keelpijn, blaren in de mond,
blauwe plekken en erg bleke huid.
 huiduitslag, jeuk of galbulten. Mogelijk bent u overgevoelig voor dit middel. Overleg hierover met uw
arts.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere
bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website:
www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de
veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoelang?
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.
Neem de capsules in met een half glas water. Drink tijdens de behandeling veel: twee tot drie liter per dag. Zo
helpt u het lichaam om het overtollige urinezuur af te voeren en voorkomt u dat nierstenen ontstaan
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Wanneer?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Begindosering is meestal 2 keer per dag 2 capsules. Na een week meestal 2 keer per dag 4 capsules. Na enkele
weken kan de arts de dosering nog verder verhogen tot maximaal 2 maal per dag 8 capsules.
Hoelang?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosis vergeten of teveel gebruikt?
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn sla deze dan over en
neem de volgende dosis op het normale tijdstip in.
Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?
Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?
Ja, bij dit geneesmiddel zijn hiervoor geen beperkingen.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?
Het drinken van te veel alcohol kan de hoeveelheid urinezuur in het bloed verhogen waardoor probenicide
minder goed werkt.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?

Wisselwerking
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame
stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt
u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.
De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:
 methotrexaat(een middel tegen kanker, reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn): de concentratie kan
stijgen.
 De toxiciteit van zidovudine (een middel tegen HIV-infectie) kan toenemen.
Niet beoordeeld:
bij combinatie met allopurinol kan de excretie van de actieve metaboliet oxipurinol worden versneld en de
werking van allopurinol afnemen.
Probenecide kan de plasmaconcentratie van zwakke zuren verhogen door remming van de tubulaire secretie. Dit
kan van belang zijn bij penicillines, een aantal cefalosporines en verder bij dapson en ketoprofen. De
effectiviteit van nitrofurantoïne in de urinewegen kan afnemen.
Twijfelt u eraan of één van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met
uw apotheker of arts.

Zwangerschap en borstvoeding
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?
Dit middel NIET gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Het is niet bekend of het veilig is voor
het ongeboren kind. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een middel dat wel veilig is.

Pagina 2 van 3

Bijsluiter
Probenicide capsule 125 mg LUMC
Versie: 1

Laatste herziening: 01-06-2015 Artikelnummer: 97993964

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?
Dit middel NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het middel in de moedermelk terecht
kan komen.

Wanneer niet gebruiken?
Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?
U mag dit middel niet gebruiken:
 Als u last heeft van nierstenen die bestaan uit urinezuur. De klacht kan verergeren.
 Als u ooit op een eerder gebruik van probenecide overgevoelig reageerde, zoals met galbulten,
huiduitslag of jeuk
 Bij bloedafwijkingen
 Bij kinderen jonger dan 2 jaar
 Start niet met dit middel tijdens een jichtaanval. De aanval kan dan juist verergeren. Mocht later
Tijdens de behandeling toch een jichtaanval optreden, dan moet u wel doorgaan met het gebruik.
 Als u aan topsport doet. Dit middel wordt gezien als doping, aangezien het het gebruik van andere
dopingmiddelen kan maskeren.
Overleg vóór gebruik met uw arts:
 Als u ooit last heeft gehad van nierstenen of als uw nieren minder goed werken.
 Als u ooit een maag- of darmzweer heeft gehad.
 Als u lijdt aan porfyrie. Dit middel kan een aanval uitlokken.
Als u twijfelt of één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of
verpleegkundige.

Stoppen
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Bespreek dit met uw arts of apotheker.

Samenstelling
Wat zit er in dit medicijn?
Het werkzame bestanddeel is probenicide. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn siliciumdioxide, colloidaal
watervrij geperst cellulose microkristallijn.

Bewaren
Hoe moet ik het medicijn bewaren?
24 maanden houdbaar bij kamer temperatuur (15-25) graden Celcius.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier
vernietigd en ze komen niet in het milieu.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van
de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige
onjuistheid in deze tekst.
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