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Mesalasine bij colitis ulcerosa 

Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®, 

Claversal®, Dipentum®, Asacol® 
 
 

Uw behandelend maag-darm-leverarts en/of verpleegkundig specialist 

IBD heeft met u gesproken over het gebruik van mesalasine. In deze 

folder krijgt u informatie over de werking van dit medicijn en het gebruik 

van dit medicijn. Ook leest u hoe u moet handelen in geval van 

bijwerkingen. Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die u bij de 

apotheek krijgt.  

 

Mesalasine (Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®, Claversal®, Dipentum®, Asacol®) 

Mesalasine wordt voorgeschreven als eerste stap in de behandeling van colitis ulcerosa. 

Voor de ziekte van Crohn is uit onderzoek gebleken dat de werking onvoldoende is. Hoe 

mesalasine precies werkt is niet helemaal bekend. Mogelijk remt mesalasine de productie 

van een hormoonachtige stof, prostaglandine genaamd. Deze stof regelt in u darmwand alles 

rondom wondjes/ontstekingen. Bij colitis ulcerosa heeft u allemaal kleine wondjes zitten op 

de darmwand van uw dikke darm. Deze wondjes zijn een gevolg van een darmontsteking. 

Mesalasine werkt waarschijnlijk als een soort beschermlaagje op uw darmwand, waardoor 

de wondjes/ ontstekingen rustig worden en er geen nieuwe kunnen ontstaan. 

 

Mesalasine is bekend onder de volgende merknamen: Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®, 

Claversal®, Dipentum®, Asacol®. Het verschil tussen deze middelen zit in de beschermlaag 

(het jasje) dat om het medicijn heen zit. Deze beschermlaag heeft invloed op waar het 

medicijn moet gaan werken in uw lichaam. Let dus bij het ophalen van dit medicijn dat u het 

juiste merk krijgt van de apotheek of overleg zo nodig met uw behandelend arts 

verpleegkundig specialist IBD. 

 

Hoe moet ik mesalasine gebruiken?  

Mesalasine is oraal (via de mond) verkrijgbaar als tablet en granulaat (korrels). De meest 

gebruikte dosering is 4 gram per dag. De tabletten of granulaat sticks kunt u allen in 1 

keer innemen liefst tijdens het eten, om zo de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te 

maken. Slik de tabletten met water in hun geheel door. Granulaat (korrels) kan je met 

een lepel met vla, yoghurt, kwark of appelmoes innemen. Drink daarna nog een paar 

slokken water om alle korrels uit uw mond te verwijderen. Het is belangrijk dat u de 

korrels niet kapot bijt. Mogelijk ziet u na het gebruik van de granulaat (korrels) variant 
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wat korrels in uw ontlasting zitten. Dit is normaal en hoeft u zich geen zorgen om te 

maken.  

Daarnaast is mesalasine ook topicaal (lokaal) verkrijgbaar als zetpil en klysma. Bij een 

opvlamming van de colitis kan het soms nodig zijn om lokale therapie toe te voegen aan 

de   behandeling. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met uw behandelend arts of 

verpleegkundig specialist IBD.  

 

Wat zijn de bijwerkingen van mesalasine?  

Mesalasine geeft meestal weinig tot geen bijwerkingen. Heeft u echter last van (mogelijke) 

bijwerkingen, raadpleeg dan altijd u verpleegkundig(e) (specialist) of behandelend specialist. 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:  

 Huiduitslag, jeuk  

 Misselijkheid, slechte eetlust  

 Buikkrampen  

 Haaruitval  

 Duizeligheid, hoofdpijn  

 Leverontsteking, nierfunctiestoornis (zeldzaam)  

 

Jaarlijks wordt uw nierfunctie gecontroleerd via een bloedonderzoek. 

 

Reizen  
Tijdens het gebruik van mesalasine kan u prima op reis.  

Tip: Haal voordat u op reis gaat een medicijnpaspoort bij de apotheek. Vraag uw 

behandelend arts of verpleegkundig specialist IBD om een Engelstalige brief met u 

ziektegeschiedenis, huidige medicatie en telefoonnummers voor nood. 

 

Vaccinaties (inentingen)  
In tegenstelling tot veel andere medicatie voor colitis ulcerosa, heeft mesalasine geen 

nadelig effect op vaccinaties. 

 

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding  
Mesalasine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw. Mesalasine 

kan tijdens de zwangerschap veilig worden gebruikt. Overleg wel altijd met uw behandelend 

arts of verpleegkundig specialist IBD.  

Als u graag zwanger wilt worden. Mesalasine kan ook worden gebruikt tijdens de periode 

van borstvoeding.  

 

 

Tot slot  

 Heeft u lichamelijke klachten, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist 

IBD. De verpleegkundig specialist kan zo nodig overleggen met uw behandelend arts.  

 Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts 

tijdens uw bezoek aan de polikliniek.  



 
 

 

 

 
OLVG Mesalasine bij colitis ulcerosa 

Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®, Claversal®, Dipentum®, Asacol® 

3 

 

 Wilt u eerder uw behandelend arts spreken, maak dan een afspraakverzoek via 

MijnOLVG of bel met de polikliniek Maag- Darm en Leverziekten voor een telefonisch 

overleg. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/maag-darm-en-leverziekten 

 

 

Contact  
polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten 

T   020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E MDL-polikliniek@olvg.nl 

  

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost  

T  020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

 

afdeling Endoscopie, locatie West 

T 020 510 81 76 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 16 

 

Na 16.15 uur en in het weekend 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16  

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West 

T 020 510 81 61 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 8 december 2021, foldernr.4325 
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