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Voor u ligt een patiënt informatie folder over de COBRA therapie. Deze folder is 
samengesteld door reumatologen en wetenschappelijk onderzoekers uit het  
VU medisch centrum en het Jan van Breemen Instituut te Amsterdam. Ondanks de 
bewezen effectiviteit van de COBRA therapie uit diverse wetenschappelijke onderzoeken 
werd de therapie in de praktijk niet heel frequent gebruikt. Uit onderzoek bleek dat er 
behoefte was aan ondersteunende materialen en op maat gemaakte informatie over de 
COBRA therapie. Met behulp van dit informatie boekje is het voor zowel de patiënt, de 
reumaconsulent als de reumatoloog gemakkelijker en prettig de COBRA therapie in de 
praktijk te gebruiken.

Voor vragen over de COBRA therapie kunnen patiënten uitsluitend terecht bij de eigen 
reumatoloog of reumaconsulent. Wel is aanvullende informatie te vinden op de website: 
www.cobratherapie.nl

Copyright © 2008 Lilian van Tuyl, Alexandre Voskuyl, Willem Lems, Pit Kerstens, 
Ben Dijkmans en Maarten Boers
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INTERVIEW

In dit interview zijn ervaringen van verschillende patiënten gebundeld. Voor het gemak noemen we 
de patiënt Anne. 

Anne (46) weet sinds kort dat ze reumatoïde artritis heeft. Ze gebruikt nu vier maanden 
de COBRA therapie en ze is er zeer over te spreken. ‘Ik had vorig jaar steeds vaker last 
van stijfheid, pijn en ik was erg moe. De pijn werd steeds erger en het was op een 
gegeven moment zo erg dat ik mijn dagelijkse werk niet goed kon doen,’ aldus Anne. 
Haar huisarts verwees haar door naar een reumatoloog. Deze constateerde reumatoïde 
artritis (hier verder afgekort als reuma). ‘Voor een deel was ik opgelucht dat er eindelijk 
een duidelijke oorzaak voor de klachten was, maar ik werd ook behoorlijk bang. Ik was 
ongerust over de toekomst en zag mezelf over tien jaar in een rolstoel zitten. Eigenlijk 
hoopte ik stiekem dat de klachten vanzelf zouden verdwijnen. De diagnose viel erg rauw 
op m’n dak, ik verwachtte meteen het ergste.’

BEHANDELING MET DE COBRA THERAPIE
Eenmaal bij de reumatoloog kon Anne wat meer tot rust komen. ‘Reuma is helaas niet te 
genezen maar de pijn schijnt relatief gemakkelijk verlicht te kunnen worden met 
medicijnen. En schade die de ziekte aanricht aan de gewrichten kan beperkt worden 
door een krachtige therapie,’ vertelt ze. ‘Je moet het zo zien: de schade aan gewrichten 
die al is ontstaan is niet meer weg te nemen, maar als snel en stevig wordt ingegrepen 
valt er nog genoeg extra schade te voorkomen.’
Het gesprek gaf Anne hoop en een beetje moed. De reumatoloog adviseerde haar de 
COBRA therapie: omdat een krachtige start van de behandeling zorgt voor beperking van 
schade aan de gewrichten op de lange termijn. Anne vervolgt: ‘Alle praktische informatie 
is een beetje langs mij heen gegaan. Wat wel bleef hangen was dat het niet alleen snel 
maar ook effectief zou zijn. Nou, dacht ik, waarom niet?’

SNEL
De therapie bestaat uit verschillende fases. Tijdens de eerste fase van 12 weken worden 
volgens een standaard voorschrift 3 geneesmiddelen voorgeschreven. Dat zijn de 
middelen methotrexaat, sulfasalazine en prednisolon. Daarna wordt samen met de 
reumatoloog gekeken hoe en wat er nodig is voor de volgende 12 weken. Dit kan voor 
elke patiënt anders zijn. Als de therapie goed werkt, wordt het medicijngebruik  
afgebouwd totdat er uiteindelijk één overblijft. Dat ene geneesmiddel moet geslikt blijven 
worden, anders komen de klachten terug. ‘Ik overdrijf niet, na de eerste paar pillen 
voelden mijn handen een stuk minder stijf. En na twee weken was ik al flink opgeknapt,’ 
vertelt Anne. 
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Omdat ze zo goed op de medicijnen reageert, kan ze in de toekomst het middel 
prednisolon meer afbouwen. “In het begin dacht ik dat ik veel pillen moest nemen maar 
dat valt reuze mee. De reumapijnstillers kon ik in de eerste week al stoppen. En ik mag 
inmiddels ook minder van de andere middelen slikken. Ik hoef maar op 2 momenten van 
de dag eraan te denken. Omdat het resultaat zo goed is, is het innemen van wat pillen 
echt een kleine moeite. Vooral als ik het vergelijk met de pijn 
die ik had voordat ik met de behandeling begon.”

PILLEN
Anne heeft zich verbaasd over het negatieve beeld van bepaalde geneesmiddelen. 
‘Ik krijg bijvoorbeeld veel reacties van familie of kennissen als ik vertel dat ik prednison 
slik. Men raadt het me af omdat het een geneesmiddel is met veel vervelende 
bijwerkingen. En laatst zei mijn buurman dat methotrexaat een geneesmiddel was dat 
alleen kankerpatiënten gebruikten’, legt ze uit. ‘Terwijl ik het in een lage dosering krijg 
en het samen met de andere middelen juist heel positief werkt. Maar Anne merkt wel op: 
‘vervelend vond ik dat ik na het starten van de behandeling 2 kilo ben aangekomen. 
Maar nu ik met prednison aan het afbouwen ben merk ik dat mijn eetlust ook weer 
normaal wordt en je ziet ook niets meer aan me’.
Ook de bijwerkingen en informatie van de bijsluiters kunnen afschrikken. Haar reumatoloog 
had Anne hier al voor gewaarschuwd. ‘Elk geneesmiddel heeft bijwerkingen, maar de 
COBRA therapie is een combinatie van drie geneesmiddelen. Dat maakt de bijwerkingen tot 
een hele waslijst. Totdat ik ergens las dat het tegenwoordig verplicht is elke bijwerking die 
ooit voorgekomen is, te melden.’ De meeste bijwerkingen komen niet vaak voor, maar het 
is belangrijk om er alert op te blijven. Anne is blij dat haar reumatoloog haar waarschuwde 
voor de bijsluiters. ‘Ik heb zelf bijna nergens last van gehad. Mochten er nu nog 
bijwerkingen komen dan kan ik altijd besluiten ermee te stoppen.’

WEER VOLOP IN HET LEVEN
Haar eerste fase van 12 weken heeft Anne er al een tijd op zitten. ‘Ik ben nu al 4 
maanden bezig en voel me veel minder moe! Het is achteraf ongelooflijk dat pijn zo’n 
energie vreet,’ vertelt Anne. ‘Het is voor mij een wondermiddel. Voorheen ging ik stijf van 
de pijn naar mijn werk of ik zat ziek thuis. Nu heb ik mijn werk weer opgepakt. Ik sta 
weer volop in het leven en daar ben ik ontzettend blij om’. 
Anne is in de afbouwende fase van de COBRA therapie en hoopt dat het afbouwproces 
doorgezet kan worden. ‘Zodat ik straks nog maar 1 geneesmiddel per dag hoef te 
slikken om me net zo goed te voelen als nu.’ 



INfORMATIE
Anne heeft net als ruim 2,3 miljoen Nederlanders 
een vorm van reuma. Het is niet één ziekte maar 
een verzamelnaam voor meer dan honderd 
aandoeningen van het bewegingsapparaat 
(gewrichten, botten, spieren, pezen en banden). 
Reumatoïde artritis is de meest bekende vorm. 
Hoewel de oorzaak van deze aandoening niet 
verdwijnt kunt u veel aan de bijbehorende pijn en 
ontstekingen doen. De COBRA therapie is bewezen 
effectief; een krachtige start met de 
COBRA therapie kan lange termijnschade aan 
gewrichten en botten zo veel mogelijk beperken. 
Pijn en andere klachten (stijfheid, vermoeidheid) 
kunnen binnen enkele uren na inname van de 
eerste tabletten al afnemen. Aan het einde van de 
therapie voelt hopelijk ook u zich daardoor een 
ander mens.



COBRA THERAPIE

Uw reumatoloog heeft u verteld dat u reumatoïde artritis heeft. Dit is een chronische 
auto-immuunziekte die gepaard gaat met pijn aan de gewrichten en beperkingen in het 
lichamelijk functioneren, maar waar gelukkig van alles aan te doen is. In uw geval gaat 
de voorkeur uit naar het gebruiken van de COBRA therapie. Om deze therapie goed te 
kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u er een aantal dingen over weet. 
Lees en bewaar daarom deze folder goed, zodat u de informatie later nog eens rustig 
na kunt lezen. 

REUMAREMMERS
Met geneesmiddelen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. 
Wel zijn er geneesmiddelen die deze aandoeningen rustiger maken, deze noemen we de 
reumaremmers. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van 
de gewrichten afnemen en kan de schade aan de gewrichten op de lange termijn 
worden afgeremd.

WAAROM DE COBRA THERAPIE?
COBRA staat voor COmbinatie therapie bij Reumatoïde Artritis. Deze therapie is een 
behandeling waarbij 3 reumaremmers gecombineerd worden om zo snel mogelijk de 
ontstekingsactiviteit te onderdrukken. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat dit 
namelijk erg belangrijk is voor het verdere beloop van reuma in de toekomst. Alle drie de 
geneesmiddelen zijn standaard bij de behandeling van reuma. Onderzoek heeft echter 
aangetoond dat ze in de COBRA combinatie niet alleen krachtig werken, maar dat op 
deze manier ook de schade aan de gewrichten op de lange termijn beperkt kan worden. 
Ook wordt de therapie over het algemeen goed verdragen. 

DE GENEESMIDDELEN
De geneesmiddelen die uw reumatoloog u heeft voorgeschreven zijn: 
(1) methotrexaat, dit is een geneesmiddel dat u 1x per week neemt, 
(2) sulfasalazine, dit geneesmiddel neemt u tweemaal per dag, en 
(3) prednisolon; van dit middel krijgt u in de eerste week een hoge dosis, en dit wordt in 
de weken erna snel afgebouwd. Dit houdt in dat u in de eerste week 60 mg per dag 
inneemt, in de tweede week 40 mg per dag, en zo bouwen we het verder af tot een lage 
onderhoudsdosis (7,5 mg per dag) in de zevende week. 
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DE BEHANDELING

De behandeling werkt vrijwel direct, en duurt in principe 28 weken. Daarna gaan we 
proberen één of meerdere geneesmiddelen geleidelijk aan te stoppen. U moet er op 
rekenen dat u doorgaat met tenminste één van de 3 geneesmiddelen, omdat anders de 
mogelijkheid bestaat dat de klachten terugkomen. U zult ook merken dat u andere 
ontstekingsremmers en eventueel pijnstillers en de maagbeschermer meestal snel niet 
meer nodig heeft, dus er gaan ook tabletten af.

In Figuur 1 op deze pagina kunt u zien hoe uw therapie er schematisch uit kan zien. 
Zoals u ziet begint de therapie krachtig om de ziekte snel te onderdrukken en gaat u na 
verloop van tijd afbouwen. Iedere 3 maanden bekijkt u met uw reumatoloog of de 
therapie eventueel moet worden aangepast. Naast deze geneesmiddelen is het van harte 
aanbevolen dat u zoveel mogelijk in beweging blijft door bijvoorbeeld te zwemmen, 
wandelen of fietsen.

Figuur 1:  de COBRA therapie schematisch weergegeven. Kleuren van de balken komen niet altijd 
overeen met kleuren van de geneesmiddelen.

OP- EN AfBOUWEN
Het geneesmiddel sulfasalazine bouwt u in de eerste week op naar een vaste dosering 
van 2 gram per dag, in de vorm van tabletten van 500mg. 
Methotrexaat gebruikt u 1x per week, bijvoorbeeld iedere week op maandagochtend. 
U neemt hiervan 3 tabletten van ieder 2,5mg. Zo gebruikt u 7,5mg per week.
Prednisolon wordt in de eerste 7 weken heel snel afgebouwd. Hiervoor hebben we 
tabletten van 20mg en van 5 mg. Dit betekent dat u in de eerste week 3 tabletten van 
20mg inneemt, in de tweede week 2 tabletten van 20mg, in de derde week 1½ tabletten 
van 20mg en in de vierde week 1 tablet van 20mg. Vervolgens stapt u over naar de 
kleine tabletten van 5 mg en neemt u in de vijfde week 3 tabletten van 5 mg, in de 

Van 60 mg/dag
naar 7½ mg/dag

prednisolon

sulfasalazine

Controles (maanden)
0 3

60 

2

1

0

0 
7½ 

6 9 12

methotrexaat

Van 1 g/dag
naar 2 g/dag

7½ mg/week
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zesde week 2 tabletten van 5mg en in de zevende week 1½ tablet van 5 mg. 
Wanneer u een half tablet in moet nemen, kunt u het hele tablet breken en zonder te 
kauwen doorslikken.
In het ideale geval kunt u na 28 weken beginnen met het afbouwen van prednisolon en 
vervolgens na 40 weken met het afbouwen van een volgend geneesmiddel. Over het 
algemeen blijft u sulfasalazine of methotrexaat voor een lange tijd doorgebruiken.

Tabel 1:  inname per geneesmiddel (in milligram) voor de eerste 12 weken van de  
COBRA therapie

 sulfasalazine methotrexaat prednisolon

 elke ochtend elke avond elke week 1 keer elke ochtend

   week 1 500 mg 500 mg 7,5 mg 60 mg

   week 2 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 40 mg

   week 3 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 30 mg

   week 4 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 20 mg

   week 5 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 15 mg

   week 6 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 10 mg

   week 7 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 7,5 mg

   week 8 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 7,5 mg

   week 9 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 7,5 mg

   week 10 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 7,5 mg

   week 11 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 7,5 mg

   week 12 1000 mg 1000 mg 7,5 mg 7,5 mg

WIJzE VAN INNAME
U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel of water. Het 
is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Van prednisolon 
moet u op bepaalde momenten een half tablet innemen. Deze moet u dan toch breken, 
maar niet kauwen, dus heel doorslikken.
In Tabel 1 ziet u hoe u de geneesmiddelen in de eerste 12 weken van uw behandeling 
het beste kunt innemen. Na deze drie maanden bekijkt uw reumatoloog of de ziekte bij u 
voldoende onderdrukt is of dat de dosering aangepast moet worden. Wanneer de ziekte 
voldoende onderdrukt is kan na 6 maanden gestart worden met het afbouwen van het 
eerste geneesmiddel, prednisolon. 
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Zo bekijkt u samen met uw reumatoloog iedere 3 maanden hoe de behandeling voor u 
het beste resultaat geeft. Op pagina 16 vindt u een uitgebreid dagoverzicht van de 
inname van tabletten gedurende de eerste 3 maanden van de COBRA therapie. Hierin 
kunt u ook zelf aantekeningen maken.

VERGETEN IN TE NEMEN
Als u de tabletten vergeten heeft in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip nog 
dezelfde dag in. Als u vergeten hebt om methotrexaat in te nemen op de dag dat u dit 
gewoonlijk doet, neem deze dan nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag in. 
Ontdekt u het pas later in de week, sla dan uw tabletten voor die week over. Op de 
gebruikelijke ‘slikdag’ van de daaropvolgende week neemt u weer de normale 
hoeveelheid tabletten in.
Alleen voor prednisolon geldt: als u moet braken binnen twee uur nadat u de tabletten 
prednisolon heeft ingenomen, neem deze dan nog een keer in.

REUMAPIJNSTILLER (NSAID’S) EN MAAGBESCHERMERS
De meeste patiënten met actieve reuma gebruiken een reumapijnstiller en een 
maagbeschermer.  Reumapijnstillers worden ook wel NSAID’s genoemd, wat staat 
voor Non-Steroidal-Anti-Inflammatory-Drugs. Voorbeelden van reumapijnstillers zijn 
diclofenac en ibuprofen. Maagbeschermers zorgen ervoor dat uw maag door de 
reumapijnstillers niet te veel wordt aangetast.
Wij adviseren u in overleg met uw reumatoloog de reumapijnstillers en maagbeschermers 
te staken zodra de COBRA therapie aanslaat. Dit kan vaak al binnen een paar dagen.

HET GEBRUIK SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Over het algemeen kunt u methotrexaat, sulfasalazine en prednisolon in combinatie 
met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel toch uw huisarts en specialist, ook uw 
tandarts, welke geneesmiddelen u gebruikt. 
De werking van sulfasalazine kan de werking van bloedverdunners van de 
trombosedienst, zoals sintrom(mitis®) en Marcoumar® beïnvloeden. Dit geldt ook voor 
de combinatie van sulfasalazine met ijzertabletten, digoxine (harttabletten) en sommige 
tabletten bij diabetes mellitus.
In tegenstelling tot wat er in de bijsluiter van methotrexaat staat, kunt u -als dat 
nodig is- methotrexaat wel samen met NSAID’s (reumapijnstillers) gebruiken, omdat 
methotrexaat bij reumatische aandoeningen laag gedoseerd is. U kunt methotrexaat 
niet samen nemen met sommige antibiotica, onder andere cotrimoxazol en timethoprim. 
Deze antibiotica worden soms gebruikt bij long- en blaasontsteking.
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MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Hoewel de COBRA combinatie zeer goed wordt verdragen hebben alle geneesmiddelen, 
dus ook deze, een kans op bijwerkingen. Dat is een hele lijst, maar ze zijn meestal zeldzaam. 
In de bijsluiters van de apotheek vindt u alle bijwerkingen die ooit zijn voorgekomen. 
U moet dan ook niet schrikken als u de bijsluiters thuis naleest. 
Voor methotrexaat en sulfasalazine zijn de meest voorkomende bijwerkingen 
misselijkheid en een zwaar gevoel op de maag. Afwijkingen in bloed, lever en longen zijn 
zeldzaam. Overgevoeligheid komt ook voor maar is zeldzaam bij gelijktijdig gebruik van 
prednisolon. Bij prednisolon zijn de bijwerkingen (meestal tijdelijke) gewichtstoename 
o.a. door het vasthouden van vocht en toename van de eetlust; opwinding; verhoogde 
bloeddruk, oogdruk en bloedsuiker; en bij langer gebruik botontkalking en een 
verhoogde kans op infecties en staar. 
Om bijwerkingen of eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak 
van het bloed in een vroeg stadium op te sporen laat uw reumatoloog regelmatig uw 
bloeddruk meten en uw bloed of urine onderzoeken. Als u last heeft van uw ogen moet u 
dit bij uw reumatoloog melden. Indien zich afwijkingen voordoen verdwijnen deze 
meestal bij het aanpassen van de medicatie.

VITAMINEN
Om de kans op bijwerkingen van methotrexaat en prednisolon verder te verminderen, 
krijgt u ook een vitaminepakket bestaande uit foliumzuur, calcium en vitamine D. 
Foliumzuur helpt bijwerkingen bij methotrexaat gebruik te verminderen. Methotrexaat en 
foliumzuur neemt u niet op dezelfde dag in, omdat dat de werking van methotrexaat kan 
verminderen. Calcium en vitamine D zorgen voor sterke botten. Calcium tabletten neemt 
u ’s avonds in. Dit pakket bevat alle vitaminen die u vanwege uw aandoening en 
therapie extra nodig heeft. Het wordt u afgeraden om op eigen initiatief meerdere 
vitaminepreparaten te gebruiken. 

MEDICIJNDOOS
Voor mensen die dagelijks medicijnen gebruiken kan een medicijndoos 
helpen bij het juist innemen van de medicatie. Door de doos 1x per week 
correct te vullen hoeft u de rest van de week niet meer te bedenken welk 
geneesmiddel u op welk tijdstip in moet nemen. Medicijndozen zijn er in vele 
soorten en maten; er zijn dozen voor grote en kleine tabletten, dozen met een 
dagindeling of een weekindeling en dozen met schuifknopjes of drukknopjes. 
De keuzewijzer op internet kan u helpen een juiste keuze te maken: 
www.anbo.nl/keuzewijzer.



12  -  COBRA THERAPIE

BOTMETING
Omdat u prednisolon gebruikt gedurende meer dan drie maanden in een dosering van 
meer dan 7,5mg per dag, is het gebruikelijk om een botdichtheidsmeting (DEXA-scan) 
te verrichten. Bij een te lage botdichtheid zal uw reumatoloog u extra medicatie 
voorschrijven (meestal een bisfosfonaat) om (verdergaande) botontkalking te voorkomen.

GEzONDE LEEfSTIJL
De reumaontsteking kost het lichaam veel energie, en veel mensen zijn ongemerkt 
afgevallen sinds de ziekte begon. Een krachtige behandeling zoals de COBRA therapie 
kan dan tot een gewichtstoename van enkele kilo’s leiden. U kunt hier wel rekening mee 
houden door voldoende te bewegen en te letten op wat u eet.

Op de volgende pagina’s vindt u een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende 
bijwerkingen en effecten van de drie geneesmiddelen die u zijn voorgeschreven, 
sulfasalazine, methotrexaat en prednisolon.

(1)  SULfASALAzINE (SALAzOPyRINE®)
De meest voorkomende bijwerkingen van sulfasalazine zijn: misselijkheid, hoofdpijn of 
duizeligheid, dufheid en huiduitslag. Door de dosering van sulfasalazine geleidelijk op te 
bouwen kunnen deze klachten vaak voorkomen worden. De urine kan een oranjerode kleur 
krijgen. Dit is onschuldig, maar kan hardnekkige vlekken in bijvoorbeeld uw ondergoed 
veroorzaken. Het gaat vanzelf over als u de tabletten niet meer hoeft te slikken.
Zeldzame bijwerkingen zijn stemmingsstoornissen en stoornissen in de werking van de 
lever. Van dit laatste merkt u niets. Wel kan dit aangetoond worden bij bloedonderzoek. 
Ook een storing in de bloedaanmaak is zeldzaam. Hierbij kunnen de volgende 
verschijnselen optreden: ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke 
plekjes; erge keelpijn in combinatie met koorts; regelmatig terugkerende bloedneuzen; 
en snel optreden van blauwe plekken. 

Neem contact op met uw reumatoloog bij:
- Huiduitslag 
- Ontstekingen van het mondslijmvlies 
- Erg heftige keelpijn in combinatie met koorts 
- Regelmatig terugkerende bloedneuzen
- Snel optreden van blauwe plekken 

Als u veel last heeft van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van sulfasalazine. 
Noteer dan wel op welke dag u gestopt bent en waarom. Neem bij twijfel contact op met 
uw reumatoloog.
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(2)  METHOTREXAAT
De meest voorkomende bijwerkingen van methotrexaat zijn: maag- en darmklachten 
zoals een vol gevoel, misselijkheid, braken en diarree. Ook huiduitslag, haaruitval, 
hoofdpijn of duizeligheid kunnen voorkomen. 
Zeldzame bijwerkingen zijn: een iets grotere vatbaarheid voor infecties zoals griep, 
bronchitis, long- en blaasontsteking, en stoornissen in de werking van de lever. Dit 
laatste kan worden aangetoond bij bloedonderzoek. Kortademigheid of veel hoesten 
kán wijzen op een longafwijking ten gevolgen van methotrexaat. Een storing in de 
bloedaanmaak is ook zeldzaam. Hierbij kunnen de volgende verschijnselen optreden: 
ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke plekjes; erge keelpijn, 
regelmatig terugkerende bloedneuzen en snel optredende blauwe plekken.
Als u een operatie moet ondergaan kan het wenselijk zijn om een week voor en na de 
operatie geen methotrexaat te gebruiken. Dit is afhankelijk van het soort operatie.

Neem contact op met uw reumatoloog bij:
- Ontstekingen van het mondslijmvlies
- Kortademigheid of veel hoesten 
- Erg heftige keelpijn in combinatie met koorts 
- Regelmatig terugkerende bloedneuzen
- Snel optreden van blauwe plekken 
- Een geplande operatie

Als u veel last heeft van misselijkheid, is het mogelijk om over te stappen op injecties 
met methotrexaat. Uw reumatoloog kan dit met u bespreken. U kunt ook stoppen met 
het gebruik van methotrexaat. Noteer dan wel op welke dag u gestopt bent en waarom. 
Neem bij twijfel contact op met uw reumatoloog.

(3)  PREDNISOLON (GLUCOCORTICOïDEN)
Bijwerkingen van prednisolon (dit is hetzelfde als prednison) treden vooral op bij hoge 
doseringen en in de regel komen ernstige bijwerkingen vooral voor als u lange tijd 
prednisolon gebruikt. Bij lage doseringen (10 mg prednisolon per dag of minder) kúnnen 
echter ook bijwerkingen optreden. 
De meest voorkomende bijwerking is een toename van het gewicht. In de eerste paar 
weken komt dit vooral door vasthouden van vocht en een toename van het hongergevoel 
en de eetlust. Het vocht raakt u binnen enkele weken weer kwijt, maar om niet teveel aan 
te komen is het belangrijk normaal te blijven eten, en niet ‘toe te geven’ aan de 
toegenomen eetlust. Tenslotte weten we dat de ziekte veel energie kost. Veel mensen zijn 
daardoor afgevallen sinds de ziekte begon. Door een krachtige behandeling verbetert de 
ziekte, en ook daardoor kunnen mensen aankomen. Dat is dus geen bijwerking! In de 
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eerste weken, als de dosis nog hoog is, hebben sommige mensen een overmaat aan 
energie, en problemen om in slaap te komen. Dit gaat vanzelf over. Bij hogere dosis zien 
we soms ook menstruatiestoornissen.
Zeldzame bijwerkingen zijn het ontstaan van huidafwijkingen als: een dunnere, glimmende 
huid, een gezwollen gelaat, wondjes die langzamer dicht gaan en sneller optreden van 
blauwe plekken. Door botontkalking kunnen op den duur makkelijker botbreuken en 
wervelinzakkingen optreden. Het lichaam houdt soms extra vocht vast. U kunt dit merken 
aan uw enkels die dikker worden. Ook kan uw bloeddruk hierdoor toenemen. Soms 
veroorzaakt prednisolon spierzwakte, staar, verhoogde oogbloeddruk of een verhoging van 
de bloedsuiker. Ook kunnen pijn in de buik en misselijkheid optreden. Het gebruik van 
prednisolon samen met NSAID’s (reumapijnstillers) verhoogt de kans op een maagzweer 
of een maagbloeding. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed gaat braken 
of een zwarte ontlasting krijgt. De kans op infectie zoals griep, bronchitis, long- of 
blaasontsteking, of wondroos wordt iets groter door het gebruik van prednisolon. 

Neem contact op met uw reumatoloog bij:
- Zwarte ontlasting
- Braken van bloed
- Koorts, griep en andere infectieverschijnselen die na 1 week niet over gaan
- Bij abnormaal veel dorst (ook ’s nachts) en overmatig plassen

Als u last heeft van bijwerkingen, stop dan nooit met het gebruik van de tabletten maar neem 
contact op met uw reumatoloog of huisarts. Het lichaam maakt namelijk zelf ook een soort 
prednisolon aan, maar die wordt geremd bij gebruik van prednisolon tabletten. Zolang u 
prednisolon gebruikt is dat geen probleem. Als u echter plotseling stopt met het gebruik van 
de tabletten, ontstaat er een tekort aan glucocorticoïden omdat het lichaam niet zo snel weer 
kan starten met de eigen productie. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. Daarom moet de 
dosering prednisolon altijd geleidelijk worden afgebouwd en is het van belang dat als u moet 
braken binnen twee uur nadat u de tabletten prednisolon heeft ingenomen, u deze dan nog 
een keer inneemt.
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HET EffECT OP VRUCHTBAARHEID, zWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Het is belangrijk om uw reumatoloog te informeren als u een zwangerschap overweegt 
of als u zwanger bent. De geneesmiddelen kunnen namelijk effect hebben op uw 
vruchtbaarheid, of op het ongeboren kind.

Sulfasalazine
Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Het kan bij mannen 
echter een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit herstelt zich weer enkele 
maanden nadat het middel niet meer gebruikt wordt. Sulfasalazine is voor zover bekend 
niet schadelijk voor het ongeboren kind. U kunt beter geen sulfasalazine gebruiken als u 
borstvoeding geeft. Het geneesmiddel wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden.

Methotrexaat
Methotrexaat heeft, voor zover tot op heden bekend is, geen ongunstige invloed op de 
vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Echter, methotrexaat kan bij het ongeboren 
kind afwijkingen veroorzaken en de kans op een miskraam vergroten. Daarom mag u 
tijdens een zwangerschap geen methotrexaat gebruiken. Vrouwen moeten drie maanden 
voor een beoogde zwangerschap stoppen met het gebruik van methotrexaat. Bij een 
kinderwens dienen mannen die methotrexaat gebruiken drie maanden vóór de beoogde 
zwangerschap, met dit medicijn te stoppen. Het is dus belangrijk om tijdens deze 
periode en tijdens het gebruik van methotrexaat een betrouwbaar anticonceptiemiddel 
te gebruiken. U mag methotrexaat ook niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is 
namelijk nog niet bekend of methotrexaat risico’s voor het kind heeft. 

Prednisolon
Voor zover tot op heden bekend is, heeft ook prednisolon in de gehanteerde dosering 
geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Ook wordt het gebruik van 
prednisolon tijdens een zwangerschap als relatief veilig beschouwd voor het ongeboren 
kind. U kunt dus tijdens een zwangerschap prednisolon blijven gebruiken, maar overleg 
altijd met uw reumatoloog. U kunt beter geen prednisolon gebruiken als u borstvoeding 
geeft. Het medicijn wordt namelijk uitgescheiden in de moedermelk. 
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TOT SLOT

CONTROLES
Om bijwerkingen of eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak 
van het bloed in een vroeg stadium op te sporen laat uw reumatoloog regelmatig uw 
bloed of urine onderzoeken.  
De uitslag is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs 
te komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de 
onderzoeken afwijkend is. 

AANVULLENDE INfORMATIE 
• Houdt u aan de afspraken voor bloed- en urineonderzoek.
•  Als u duf of duizelig bent, wees dan voorzichtig in het verkeer. U kunt beter niet zelf 

autorijden.
•  Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van sulfasalazine 

en methotrexaat is de kans groter dat u maagklachten of storingen in de werking van 
uw lever krijgt. Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.

• Bewaar geneesmiddelen altijd zó, dat kinderen er niet bij kunnen.
•  Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een  

verantwoorde manier vernietigd. 

BELANGRIJKE TELEfOONNUMMERS
Als u ergens over twijfelt, of nog eens van een professional wilt horen hoe het precies zit, 
kunt u altijd contact opnemen met onze reumaconsulent; mocht het nodig zijn, dan 
overlegt de reumaconsulent direct met een reumatoloog. U kunt hier de 
telefoonnummers van uw contactpersonen noteren:

Reumaconsulent:  .......................................................................................................................................................................

Polikliniek reumatologie:  ...................................................................................................................................................

Op de volgende 3 pagina’s ziet u wanneer u welke en hoeveel tabletten in moet nemen. 
Het is belangrijk voor het resultaat van de behandeling dat u dit consequent doet. Naast 
de ‘COBRA’ tabletten zult u ook Calcium/Vitamine D krijgen (’s avonds 1 tablet), een 
bisfosfonaat bij een lage botdichtheid en foliumzuur (1x per week 1 tablet, 1 dag na de 
methotrexaat). Deze tabletten staan niet in de tabel.
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Let op! Deze maand gebruikt u tabletten 
prednisolon van 20 mg

    WEEK 1  
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ILLUSTRATIE: INNAME VAN TABLETTEN GEDURENDE DE EERSTE 3 MAANDEN 

500 MG 500 MG 7½ MG 60 MG

1000 MG 1000 MG 40 MG

30 MG

20 MG

AANTEKENING
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Let op! Deze maand gebruikt u tabletten 
prednisolon van 5 mg
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Let op! Deze maand gebruikt u tabletten 
prednisolon van 5 mg
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Bezoek dan de website van Het Reumafonds 
via www.reumafonds.nl
Ook de Reumapatiëntenbond kan veel voor 
u betekenen. Als u daar interesse in heeft 
kunt u kijken op: www.reumabond.nl

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
behoefte aan nadere informatie over de 
COBRA therapie? Vraag om meer informatie 
aan uw reumaconsulent of reumatoloog of 
kijk op de website: www.cobratherapie.nl

WILT U MEER WETEN OVER REUMATOïDE ARTRITIS? 


