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11. Colchicine
11.1 Beschrijving
Colchicine is al eeuwen bekend. Het wordt verkregen uit de gedroogde
zaden van colchicum, een plantensoort uit de Liliaceae familie. Het remt
de werking van de witte bloedcellen en hun aantal, waardoor het de
ontsteking blokkeert.

11.2 Dosering/toediening
Colchicine wordt oraal gegeven, meestal tot 1-1,5 mg per dag. In
sommige gevallen kunnen hogere doseringen (2 tot 2,5 mg per dag)
nodig zijn. In heel zeldzame, resistente gevallen, wordt het
geneesmiddel intraveneus toegediend.

11.3 Bijwerkingen van colchicine
De meeste bijwerkingen zijn gerelateerd aan het maagdarmkanaal.
Diarree, misselijkheid, braken en soms ook buikkrampen kunnen
optreden. Soms verbeteren deze bijwerkingen met een lactosevrij dieet.
De bijwerkingen verminderen normaal gesproken ook bij het verlagen
van de dosis.
Na het verdwijnen van de bijwerkingen door dosisverlaging, kan er een
poging gedaan worden om de dosis langzaam weer op te bouwen naar
het oorspronkelijke niveau. Door gebruik van colchicine kan het aantal
bloedcellen afnemen; daarom zijn periodieke controles van het aantal
bloedcellen nodig.
Spierzwakte (myopathie) wordt zeldzaam gezien in patiënten met nier-
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en/of leverproblemen. Herstel treedt op na het stoppen met het
geneesmiddel.
Een andere zeldzame bijwerking is de aantasten van perifere zenuwen
(neuropathie). Herstel hiervan kan lang duren. In enkele gevallen kan er
door het gebruik van colchicine huiduitslag en alopecia (haaruitval)
gezien worden.
Er kan ernstige intoxicatie optreden na het innemen van een grote
hoeveelheid van colchicine. De behandeling van colchicinevergiftiging
vereist medisch ingrijpen. Er wordt meestal een geleidelijk herstel
gezien maar soms kan een overdosis fataal zijn. Ouders moeten dus
goed op de toegdeinde dosis letten en het geneesmiddel buiten bereik
van (kleine) kinderen houden. De behandeling met colchicine voor
familiaire Mediterrane Koorts (middellandse zeekoorts of FMF) kan in
overleg met een gynaecoloog doorgaan tijdens de zwangerschap.

11.4 Belangrijkste indicaties van kinderreumatische
aandoeningen
Familiaire Mediterrane Koorts (FMF of Middellandse zeekoorts).
Enkele andere auto-inflammatoire aandoeningen, waaronder
recidiverende pericarditis.
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