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Indeling 
 

– Teratologie Informatie Service 
 

– zwangerschap 
• basisprincipes en afweging maken 
• informatie bronnen en interpreteren literatuur 
• risico communicatie 
 

– borstvoeding 
• basisprincipes en afweging maken informatie 
• bronnen en interpreteren literatuur 

 
 



Teratologie Informatie Service 
kenniscentrum 



Geschiedenis 

 



Oorzaak aangeboren afwijkingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brent 2004 



Ontwikkelingsstoornissen / effecten 

spontane abortus / intra uterine vruchtdood 
 

intra uterine groeivertraging 
 
structurele ontwikkelingsstoornissen 

 
functionele ontwikkelingsstoornissen 

 
farmacologische effecten 

 
fertiliteitsstoornissen 

 
trans placentaire carcinogenese 

 



Mogelijke teratogenen 

geneesmiddelen 
 

straling 
 

(infectie)ziekten 
 

alcohol, roken en drugsgebruik 
 

beroepsexpositie 
 

accidentele blootstelling 



Geneesmiddelgebruik tijdens 
zwangerschap 

Groningen Institute for Drugs studies 
 
– 86% van de zwangeren slikt geneesmiddelen 
 
– 69% wanneer ijzer en vitamines niet worden 
 meegerekend 

 
 
 
 
 
 
Schirm et al 2004 
 
 



SSRI’s tijdens zwangerschap 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 Bakker et al 2007 



Kennis geneesmiddelgebruik tijdens 
zwangerschap 

 
Studie FDA registraties < > TERIS database 
 
– bij nieuwe geneesmiddelen  
 geen risicoschatting mogelijk 

 
– gemiddelde duur risicoschatting  
 27 jaar 
 
  
 
 
 
Adam  2011 



Doel TIS 

Voorlichting aan de beroepsgroepen om 
geneesmiddel gebruik tijdens de zwangerschap te 
optimaliseren 
 
hierdoor preventie van: 
 
– aangeboren afwijkingen 

 
– onnodig prenatale diagnostiek 

 
– onnodig afbreken van de zwangerschap 

 
– onnodig niet gebruiken van geneesmiddelen 



Telefoondienst TIS 

Voor individuele risicoafweging 
 
 

– weergeven meest recente ervaring 
 

– het interpreteren van de ervaring 
 

– helpen afweging maken tussen ziektebeeld en 
medicatie 
 

– eventuele alternatieven bespreken  



Boek (en website) TIS 

Beknopte samenvatting van bestaande ervaring: 
– snel overzicht van bestaande ervaring 
– voorkeursmedicatie 



Onderzoek TIS 

volgen van zwangerschappen 
– na blootstelling aan (nieuwe) medicatie 
– controles 

 
uitkomst 
– verloop zwangerschap 
– aangeboren afwijkingen 
– zwangerschapsduur 
– geboortegewicht 
– postnatale problemen 

 
aanmelden: 
– www.lareb.nl  > zwangerschap > onderzoek 
– telefoondienst  

 

http://www.lareb.nl/�


Wie bellen TIS 



Welke vragen 



Zwangerschap casus 1 

Tijdens het spreekuur verteld mevrouw A dat ze  
ontdekt heeft dat ze zwanger is. Hoe moet dat nu  
verder met haar geneesmiddelgebruik? 
 
 
Welke informatie hebben 
we nodig om een zo goed 
mogelijk antwoord te 
kunnen geven? 
 
 
 
 



Casus Z1 informatie 

Mevrouw A: 
 
– gebruikt quetiapine (Seroquel®) 

 
– heeft een bipolaire stoornis 

 
– neemt 300mg/dag 

 
– is 8 weken zwanger 



Basisprincipe teratologie 1 

gevoeligheid hangt af van genotype: 
 
– verschil in gevoeligheid tussen species 

 
– verschil in gevoeligheid tussen individuen van 
 eenzelfde species onderling 



Basisprincipe teratologie 2 

effecten zijn afhankelijk van het ontwikkelingsstadium 
 
embryonale stadia   foetale en latere stadia 
organogenese     groei en differentiatie 
 
1ste trimester     2de en 3de trimester 
 
structurele afwijkingen  functionele stoornissen 
Zichtbaar voor/bij    zichtbaar bij geboorte en later 
de geboorte 
 
korte gevoelige periode lange gevoelige periode 



The Developing Human, Moore and Persaud, 6th edition 



Basisprincipe teratologie 3 

teratogenen grijpen op specifieke wijze aan 
 
voorbeelden mechanismen: 
– mutaties 
– enzym remming 
– straling 
– foliumzuurantagonisten 

 
eerste stap in proces 



Basisprincipe teratologie 4 

teratogenen kunnen een abnormale 
 ontwikkeling veroorzaken 
 
– sterfte 

 
– aangeboren afwijkingen 

 
– groeivertraging 

 
– functionele stoornissen 



Basisprincipe teratologie 5 

effecten zijn afhankelijk van de 
 eigenschappen van de stof 
 
– farmacokinetiek van de moeder 

 
– doorgankelijkheid placenta 

 
– metabolisme embryo / foetus 

 
– terugresorptie en inslikken vruchtwater 
 



Kinetiek tijdens zwangerschap 

absorptie   maag-darm motiliteit  
      longfunctie       
      bloedcirculatie huid  
 
distributie   plasma volume  
      eiwit binding  
      lichaamswater  
      vetafzetting  
 
metabolisme  leveractiviteit  
 
excretie    glomulaire filtratie  
 



Placenta passage 

afhankelijk van  
    
– lipofiliteit       

 
– molecuulgrootte    

 
– ionisatiegraad  
    
– eiwitbinding   
    
– metabolisme placenta  



Basisprincipe teratologie 6 

effecten zijn afhankelijk van de dosis 
 
– zowel de dosering als duur van het gebruik 

 
– van niet toxisch tot embryo toxisch / letaal 

 
– voor sommige stoffen is de piekcurve belangrijk,  
 voor andere de “area under the curve” (AUC) 

 



Wilson’s basis principes 

– gevoeligheid hangt af van genotype 
 

– effecten zijn afhankelijk van het ontwikkelingsstadium 
 

– teratogenen grijpen op specifieke wijze aan 
 

– teratogenen kunnen een abnormale 
  ontwikkeling veroorzaken 
 
– effecten zijn afhankelijk van de eigenschappen van de 

stof 
 
– effecten zijn afhankelijk van de dosis 
 
 



Geneesmiddel is (per ongeluk) gebruikt 

Kernvraag 
 Is er sprake van een verhoogd risico? 
 
Uitgangspunt 

Elke zwangere heeft bij een zwangerschap 
een risico van 2-4% op een pasgeborene met 
een aangeboren afwijkingen 



Geneesmiddel is (per ongeluk) gebruikt 

Overwegingen 
Is er een verhoogd risico? Zo ja 
 
– prenatale diagnostiek 
– toch continueren medicatie? Beleid? 
– 1ste lijn > 2de lijn 
– termineren? 



Geneesmiddel moet worden gebruikt 

Kernvraag 
Hoe kunnen we een risicoafweging maken? 
 
 
Uitgangspunt 
Optimaliseren van geneesmiddelgebruik  
tijdens de zwangerschap 



Geneesmiddel moet worden gebruikt 

Overwegingen 
 
Is er een verhoogd risico? Zo ja 
 
– afwegen risico niet behandelen groter? 

 
– voorkeur geneesmiddelen waar de meeste 
  ervaring bestaat 

 
– monotherapie indien mogelijk 

 
– zo laag mogelijke maar effectieve dosering 

 
– beleid bij gebruik van dit middel? 



Chronische aandoeningen 

Astma 
Psychische aandoeningen 
Epilepsie 
Diabetes 
Hypertensie 
Hormonale functiestoornissen 
Auto-immuun ziekten 
Chronische darm ontstekingen 
Antistolling bv trombose 
Orgaan transplantaties 





Werkwijze 

elke blootstelling heeft een individuele 
 risicoafweging nodig 
 
de volgende factoren spelen hierbij een rol: 
– indicatie 
– fase van de zwangerschap 
– dosering 
– duur en wijze blootstelling 
– combinatie met andere stoffen 
– erfelijke factoren 

 
 



Zwangerschap casus 2 

Mevrouw B gebruikt al jaren paroxetine en geeft 
aan dat zij en haar partner een kinderwens hebben. 
Ze wil graag overleggen of ze door kan/moet gaan 
met haar medicatie. 
 
 
Welke informatie bronnen 
gebruikt u? 
 
Aan welke studie opzet geeft 
u de voorkeur als geneesmiddel 
gebruik tijdens de zwangerschap 
onderzocht wordt? 
 
 



Informatie bronnen 

www.fk.cvz.nl 
 
www.cbg-meb.nl (bijsluiter) 
www.ema.europa.eu 
 
www.lareb.nl 
 
 
Pubmed / Embase 
 
www.reprotox.org 
 
 

http://www.fk.cvz.nl/�
http://www.cbg-meb.nl/�
http://www.ema.europa.eu/�
http://www.lareb.nl/�
http://www.reprotox.org/�
http://www.reprotox.org/�


Problemen bij raadplegen literatuur 

– onduidelijk waarop gegevens zijn gebaseerd 
 

– geen therapeutisch advies 
 

– tegenstrijdige gegevens / conclusies 
 

– summier 
 
 
 



Causaal verband 

consistentie 
• reproduceerbaarheid van uitkomsten 
• verschillende populaties 
• verschil in studie opzet 

 
dosis response relatie 
tijdstip blootstelling 

 
diermodellen 
biologische verklaring 



Case report 

– vaak toevallige samenloop van blootstelling en 
aangeboren afwijking 
 

– kan niet gebruikt worden voor risicoschatting 
 

– rol bij signaaldetectie, vaak foutief 
 

– kan aanleiding zijn voor uitgebreid onderzoek 
 

– geen controle groep 



paroxetine    OR (95% CI)  OR (95% CI)   OR (95% CI)  
Zweden   N tot N major malformation N heart defect  N VSD/ASD  
Kallen (06)  815 36 0,97 (0,70-1,36) 17 2,22 (1,39-3,55)  2,29 (1,28-4,09) 
Kallen (07)  959 46 1,03 (0,76-1,38) 20 1,63 (1,05-2,53) 13  1,81 (0,96-3,09) 
Reis (12)   1208 49 1,20 (0,90-1,61) 24 1,66 (1,09-2,53)  ?    



In conclusion, the results of this study 
suggest a possible association between 
cardiovascular anomalies and first trimester 
exposure to paroxetine. Further studies 
are needed to verify this association. 

The rate of cardiovascular anomalies was 
higher in the paroxetine group exposed in 
the first trimester compared to the controls 
5/257 (1.9%) and 6/1066 (0.6%), RR, 3.46, 
95% CI 1.06—11.24]. Similar trends were 
seen in the fluoxetine group but they did not 
reach statistical significance. 

Abstract 2005 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMJ Open 2012 

 
 

paroxetine   
Denemarken N  OR (95% CI) 
totaal  568  
major malf. 26  1,25 (0,85-1,85) 
heart defect 8  1,54 (0,77-3,10) 
VSD/ASD 6  1,89 (0,85-4,23) 



Cohort studie 

– prospectief of retrospectief 
 

– vergelijken frequentie wel/niet behandeld tijdens 
zwangerschap 
 

– kunnen verschillende uitkomsten onderzoeken 
 
– kan gebruikt worden voor risicoschatting en 

statische significantie 
 

– kan gepaard gaan met veel bias en confounding 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

  



Case controle studie 

– cases, geselecteerd op afwijking 
– controles, geselecteerd “zonder afwijkingen” of 

 “andere afwijkingen” 
– kan gebruikt worden voor risico schatting en 

 statische significantie 
– retrospectieve dataverzameling 
– kan gepaard gaan met veel bias en confounding 
– mogelijkheid om risico’s te evalueren van 

 zeldzame aandoeningen 
 

2 soorten:  hypothese genereren 
     signaal bevestigen 

 



Commentary Anthony R. Scialli 

Commentary Anick Berard 



Meta analyse 

systematische benadering 
 
gebruik 
– overzicht data genereren 
– power omhoog > kwalitatieve conclusies 
– oplossen conflict 
 
problemen met kwaliteit 
–  kwaliteit individuele studies 
–  appels met peren vergelijken 
–  problemen publiceren ‘negatieve’ studies 



Bias 

systematische fout 
 
 
selection bias     response bias 

 
 

information bias    detection bias 
 
 

recall bias      publication bias 
 



Confouder 

verstorende variabele 
 
 
onderliggend ziektebeeld 
 
comedicatie      drugs 
 
roken         alcohol 
 
maternale leeftijd     BMI 
 
etniciteit        SES 
   
 



Power 

Wat is de kans op het vinden van een associatie die 
werkelijk bestaat? 
 
 
afhankelijk van de grootte van de steekproef 
 
– frequentie uitkomst 

 
– sterkte van de associatie tussen blootstelling en 

uitkomst 



Grootte steekproef specifieke afwijking 

voorbeeld van de grootte van een steekproef die nodig 
is om een twee keer verhoogd risico te vinden voor een 
specifieke aangeboren afwijking (bijv NBD) 

 
studie type  freq. van medicatie gebruik tijdens zw. 
 
     hoog >10%       gem. ~1%       laag <1% 
     paracetamol     fluoxetine      lamotrigine 
populatie cohort  12.700   127.000   1.272.000 
exposure cohort  1.272/1.272  1.272/1.272  1.272/1.272 
case control   22/22    136/136   1.286/1.286 
 
power = 0,8 sides alpha =0,05 



Welke significantie 

Statistische significantie  
een term die aangeeft of aangenomen kan worden 
dat een waargenomen effect wel of niet door toeval 
is ontstaan 
 
Klinische significantie 
wat belangrijk is voor een zwangere en haar 
zorgverlener 
– Kan ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger 

ben? 
– Moet ik de zwangerschap afbreken? 
– Heb ik prenatale diagnostiek nodig? 

 
 



Overgenomen van J Friedman (presentaties TS (2009) en OTIS (2011)) 



Geneesmiddelgebruik tijdens de 
zwangerschap 

de ideale studie bestaat niet op het gebied van 
geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap 

 
 
je moet gebruik maken van de data (en hun 

beperkingen) die wel voorhanden zijn 
 
er zijn meerdere studies nodig om een associatie 

tussen een blootstelling en een uitkomst te 
bevestigen 

 



Zwangerschap casus 3 

Mevrouw C komt op het spreekuur en wil graag 
weten of ze zwanger kan worden nu ze nog steeds 
venlafaxine gebruikt? 
 
 
 
Hoe bespreekt u 
deze vraag met haar? 
Welke alternatieven zijn er? 



Overwegingen 

– Wat is in indicatie en de ernst ervan? 
 

– Is er medicatie  nodig? Zo ja, 
 

– Welke medicatie wordt/werd er gebruikt? 
 

– Borstvoeding ja/nee? 



Afwegingen 

– mogelijke effecten ziektebeeld 
 

– mogelijke effecten “eigen” medicatie 
 

– algemene ervaring en voorkeurs medicatie 
 
 

op basis van deze afwegingen, samen een afspraak 
maken 
 



Risico communicatie 

– Het risico op een deze 
 afwijking is 10 tot 20 keer  
 verhoogd 

 
– Het extra risico op deze 
 afwijking is ongeveer 2% 

 
– De kans op een goede 
 afloop van deze  
 zwangerschap is  
 ongeveer 95% 

 
 



Lactatie casus 1 

Mevrouw D komt op het spreekuur. Ze geeft aan dat 
ze slaapproblemen heeft waarvoor ze graag iets 
zou willen hebben? Voor de zwangerschap heeft ze 
wel eens wat voorgeschreven gekregen en daar 
heeft ze nu ook maar vast iets van gebruikt. Ze 
geeft wel borstvoeding. 
 
 
Welke informatie hebben 
we nodig om een zo goed 
antwoord te kunnen geven? 
 



Casus L1 informatie 

Mevrouw D: 
– heeft slaapproblemen 
– heeft zoplicon gebruikt 
– 1 keer 7,5mg 2 dagen gelden 
– geeft volledige BV 
 
 
Kind mevrouw D: 
– is 1 week oud 
– gezond 
– a term geboren 



Effect op het kind 

afhankelijk van 
 
– de concentratie van het geneesmiddel in de 

moedermelk 
 

– de hoeveelheid melk die het kind drinkt 
 (basis rekenregel 150ml/kg/dag) 
 
– farmacokinetiek van het kind 



Uitscheiding geneesmiddel in melk 

Melk:Plasma ratio = M/P quotiënt 
 
afhankelijk van 
 
– vetoplosbaarheid   > 

 
– molecuulgewicht (<500)>  bevordert 

 
– lage eiwitbinding   >  uitscheiding 

 
– pH (alkalisch)    > 



Uitscheiding geneesmiddel in melk 

Relatieve kind dosis 
 
Dosis per kg lich.gewicht kind  x 100% 
------------------------------------------- 
Dosis per kg lich.gewicht moeder 
 
Dosis kind=Cmax plasma m. X M/P ratio X Vmelk 
 
 
Absolute kind dosis 
 
Conc. in melk X Vmelk 



Overwegingen borstvoeding 

– indicatie 
– wat is/wordt de duur van toepassing 
– leeftijd en gezondheid kind 
– prematuur of a-term geboren 
– wordt er volledige borstvoeding gegeven? 
– wordt er nog andere medicatie gebruikt? 
– wordt het middel ook toegepast bij kleine 

kinderen? 
– farmaco-kinetische aspecten 

• Halfwaardetijd 
• Systemische belasting 

– eigenschappen geneesmiddel 
 



Overwegingen borstvoeding 

medicatie eenmalig/kortdurend 
 
- korte onderbreking BV lijkt vaak zinvol 

 
- inname na laatste voeding 

 
- stop periode 1 a 2 halfwaardetijden voor 

vermijden piekconcentratie 



Overwegingen borstvoeding 

medicatie langdurig 
 
– zo mogelijk inname tijdens/na laatste voeding 

 
– zonodig toestand kind bewaken 
 (bijv sedatie, drinken) 
 
– zonodig spiegels in BV bepalen. 



Lactatie casus 2 

Mevrouw E gebruikt citalopram sinds een jaar. 
Vorige keer hebben jullie al gesproken over de 
combinatie met een eventuele zwangerschap maar 
nu wil ze ook nog graag weten of ze eventueel ook 
borstvoeding kan geven als ze dit middel gebruikt. 
 
 
 
Welke informatie bronnen 
gebruikt u? 
Welke gegevens vindt 
u belangrijk? 
 



Informatie bronnen 

www.fk.cvz.nl     www.lareb.nl 
 
www.cbg-meb.nl    
www.ema.europa.eu 
 
www.nkfk.nl (kinder formularium) 
 
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT 
 
 

http://www.fk.cvz.nl/�
http://www.lareb.nl/�
http://www.cbg-meb.nl/�
http://www.ema.europa.eu/�
http://www.nkfk.nl/�
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT�
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT�
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT�
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT�
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT�


Teratologie Informatie Service 

Telefoondienst 
 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
 
telefoon 073 6469702 
 
 
www.lareb.nl 
online tekst 
geneesmiddelen, zwangerschap 
en borstvoeding 

 
 
 

http://www.lareb.nl/�
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