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Hoofdstuk 3 Medicatiegebruik 
 
Inleiding 
Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de vrouwen op enig moment tijdens de zwangerschap een 
geneesmiddel gebruikt (NHG, 2011; TIS). Sommige middelen kunnen een nadelig effect hebben op de 
vruchtbaarheid van de vrouw en man, de zwangerschap en/of het kind. De grootte van het effect is 
afhankelijk van de stofeigenschappen, de dosis en zwangerschapsduur op het moment van inname. 
Vooral inname in het eerste trimester kan leiden tot een spontane miskraam of structurele 
afwijkingen. Inname in het tweede en derde trimester kan farmacologische effecten hebben op de 
foetus en de pasgeborene. Te denken valt onder andere aan hartritmestoornissen, verminderde 
aanmaak van vruchtwater, hypoglykemie, ontwenningsverschijnselen, groeivertraging en nadelige 
effecten op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel (NHG, 2011; TIS).  
 
Door preconceptioneel het medicijngebruik - zowel medicijnen op voorschrift, zelfzorgmiddelen, 
kruidenmiddelen en voedingssupplementen - van de toekomstige moeder te evalueren, kan tijdig 
aanpassing plaatsvinden. Door het stoppen met voorgeschreven medicijnen zonder overleg kan 
onderbehandeling ontstaan met een hoger risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Bij een 
preconceptionele medicatie-evaluatie zal optimalisatie van de medicatie en evaluatie van het 
ziektebeeld altijd samengaan. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Medische anamnese over de medische 
voorgeschiedenis.  
 
Methodiek 
De volgende uitgangsvragen worden in dit hoofdstuk besproken:  
� Hoe dient te worden omgegaan met medicatiegebruik bij vrouwen met een 

zwangerschapswens?  
� Wie kan een actueel medicatieoverzicht opstellen, de medicatiebeoordeling uitvoeren en zo 

nodig preconceptioneel medicatie aanpassen?  
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2010); 
- Richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ (IGZ & VWS, 2008), en Toelichting (IGZ 

& VWS, 2015); 
- Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA): Actueel medicatieoverzicht in de eerste 

lijn (LESA, 2010); 
-  Landelijke Netwerkrichtlijn Subfertiliteit (NHG, NVOG, NVU, 2010). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten  
 
Inhoud van de zorg 
Voorafgaande aan een preconceptieconsult kan met behulp van een ingevulde vragenlijst 
Zwangerwijzer.nl na worden gegaan welke medicatie de vrouw gebruikt (NHG, 2011). Tijdens het 
preconceptieconsult wordt uitgelegd dat medicatie mogelijk heroverwogen moet worden of dat 
medicatie eventueel vervangen moet worden door veiliger alternatieven (NHG, 2011). Voorlichting 
over medicatie kan dienen als waarschuwing, maar ook als geruststelling wanneer het gaat om 
medicatie die geen effect heeft op de fertiliteit of veilig gebruikt kan worden tijdens de zwangerschap 
(Gezondheidsraad, 2007). In geval van chronisch medicatiegebruik door vrouwen bij wie kinderwens 
ooit een rol zal gaan spelen is het indien noodzakelijk belangrijk om tijdig te kiezen voor een veilig 
alternatief (over het algemeen een middel dat geen invloed heeft op de fertiliteit of waar (meer) 
ervaring in de zwangerschap mee is) (NHG, 2011; NHG, NVOG, NVU, 2010).  
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Er kan onderscheid gemaakt worden tussen medicijnen op recept en zelfzorgmiddelen (hieronder 
vallen ook homeopathische middelen). 
 

• Medicatie op recept 
De NHG-Standaard Preconceptiezorg benoemt een lijst met teratogene medicatie. Deze lijst is niet 
volledig en middelen die niet worden genoemd zijn niet per definitie veilig tijdens de zwangerschap 
(NHG, 2011). Het bewijs dat een middel veilig is in de zwangerschap is doorgaans niet te leveren. In de 
regel reikt de kennis niet verder dan dat toegenomen risico’s op aangeboren afwijkingen of (toxische) 
bijwerkingen, ondanks veelvuldig gebruik tot dusverre niet bekend zijn. Daarbij zijn in het verleden 
middelen onverwachts toch schadelijk gebleken (NHG, 2011). Preconceptioneel en tijdens de 
zwangerschap dient medicatie alleen op indicatie te worden voorgeschreven, daarbij rekening 
houdend met de veiligheid van de middelen (NHG, 2011).  
 
Bij (chronische) aandoeningen die een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst van de 
zwangerschap wordt een optimale instelling van medicatie nagestreefd. Een betere behandeling van 
het ziektebeeld (bijvoorbeeld optimalisering van de glucoseregulatie bij diabetes) met de meest veilige 
medicatie kan ongunstige zwangerschapsuitkomsten voorkomen (zie hoofdstuk 2). Onderbehandeling 
van een ziektebeeld is een risico dat kan ontstaan uit angst voor medicatiegebruik in de zwangerschap. 
Tijdens een medicatiebeoordeling zal de arts hier aandacht voor moeten hebben. In hoofdstuk 2 over 
medische aandoeningen worden per ziektebeeld de noodzakelijke zorg en bijbehorende 
voorkeursmedicatie beschreven.  
 

• Zelfzorgmiddelen  
Ook met zelfzorgmiddelen is voorzichtigheid geboden en er wordt geadviseerd deze alleen te 
gebruiken wanneer strikt noodzakelijk (NHG, 2011). Vrouwen met kinderwens worden geadviseerd 
om preconceptioneel alleen zelfzorgmiddelen te gebruiken na overleg met de huisarts of apotheker. 
Dit advies geldt ook tijdens de zwangerschap. In dit geval sluit ze het gebruik van zelfzorgmiddelen kort 
met haar verloskundige hulpverlener. Een uitzondering geldt voor paracetamol. Dit middel mag zonder 
overleg kortdurend gebruikt worden. De TIS-website biedt actuele informatie over de meest gebruikte 
zelfzorgmiddelen (TIS). 
 
Gebruik van non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAID’s) wordt afgeraden in de zwangerschap 
(NHG, 2011). Hieronder vallen onder andere ibuprofen, diclofenac, naproxen en salicylaten zoals 
aspirine. Er bestaan aanwijzingen dat deze middelen het risico op spontane miskraam en 
hartafwijkingen licht verhogen bij gebruik in het eerste trimester. In de tweede helft van de 
zwangerschap wordt het gebruik van NSAID’s in verband gebracht met vertraagde weeënactiviteit, 
vroegtijdige sluiting van ductus arteriosus en meer bloedverlies tijdens de bevalling. In hogere 
doseringen kan er bij het gebruik van deze medicatie sprake zijn van verminderde foetale 
urineproductie (NHG, 2011). Op strikte indicatie mogen diclofenac, ibuprofen of naproxen in de eerste 
helft van de zwangerschap kortdurend gebruikt worden. Bijvoorbeeld wanneer paracetamol 
onvoldoende pijnstilling biedt. Het gebruik van NSAID’s in combinatie met misoprostol (ter 
bescherming van het maagslijmvlies) is gecontra-indiceerd omdat misoprostol uteruscontracties kan 
veroorzaken. Dit kan leiden tot uterusbloedingen, miskraam of vroeggeboorte. Ook kan misprostol 
aangeboren afwijkingen veroorzaken (TIS).  
 
Er zijn over het algemeen weinig studies bekend die de (on)veiligheid van homeopathische en 
fytotherapeutische middelen (kruidengeneesmiddelen) aantonen. Fytotherapeutische middelen 
kunnen een nadelige invloed hebben op het verloop van de zwangerschap en de ontwikkeling van het 
ongeboren kind en worden daarom afgeraden (TIS). Sterk verdunde homeopathische middelen kunnen 
gebruikt worden tijdens de zwangerschap mits deze geen alcohol bevatten (TIS). 
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• Medicatieoverzicht en -beoordeling 
Conform de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2015) dient de 
voorschrijver bij elk contact een actueel medicatieoverzicht op te stellen. Een actueel 
medicatieoverzicht wordt gedefinieerd als een medicatieoverzicht dat geactualiseerd is met informatie 
van de patiënt over daadwerkelijk gebruik van de voorgeschreven medicatie en aangevuld is met 
informatie over het gebruik van zelfzorgmiddelen. Tijdens het preconceptieconsult wordt systematisch 
de medicatie, al dan niet op recept, geïnventariseerd. Eerstelijns zorgpartijen hebben een Landelijke 
Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) gemaakt: Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn.  
 
Alle medicijnen dienen in een medicatiebeoordeling door de (voorschrijvende) arts beoordeeld te 
worden op het effect op de fertiliteit en de veiligheid, zowel preconceptioneel en als tijdens de 
zwangerschap (Gezondheidsraad, 2007; TIS; NHG, 2010; NHG 2011). Bij de beoordeling van chronisch 
medicatiegebruik door vrouwen die zwanger willen worden, is het ook van belang te vragen naar de 
wens om borstvoeding te geven. Sommige medicijnen kunnen wel gebruikt worden tijdens de 
zwangerschap maar niet tijdens het geven van borstvoeding. In het preconceptioneel consult kan 
gezocht worden naar een alternatief dat tegemoetkomt aan de voorgenomen wensen van de vrouw. 
 
Organisatie van zorg 
De medicatie wordt door de huisarts of voorschrijvende arts kritisch beoordeeld (NHG, 2011; 
Gezondheidsraad, 2007; TIS). Indien bijstelling van de medicatie wenselijk lijkt wordt zo nodig 
doorverwezen naar de behandelend specialist (zie ook hoofdstuk 2 Medische anamnese). 
 
Conclusies 
- Tijdens het preconceptieconsult dient het medicatieoverzicht – met zowel voorgeschreven 

medicatie en zelfhulpmiddelen - besproken te worden.  
- Bij voorkeur wordt preconceptioneel en tijdens de zwangerschap de noodzaak tot 

medicatiegebruik (ook zelfzorgmiddelen) zorgvuldig afgewogen. Gebruik alleen veilige middelen 
indien er een medische indicatie voor het gebruik van een geneesmiddel bestaat (NHG, 2011).  

 
Overwegingen  
Paren kunnen gealarmeerd zijn door de tekst op de bijsluiter van medicatie of zelfhulpmiddelen. Deze 
teksten zijn om juridische redenen vaak terughoudend over medicatiegebruik in de zwangerschap. Een 
groot deel van de huisartsen en specialisten raadpleegt (onder andere) het Farmacotherapeutisch 
Kompas (www.farmacotherapeutischkompas.nl) bij vragen over geneesmiddelveiligheid tijdens 
zwangerschap en lactatie (Weits, 2014). Het Farmacotherapeutisch Kompas is grotendeels gebaseerd 
op de officiële productinformatie met dezelfde beperkingen als de bijsluiter. De TIS-website 
(https://www.lareb.nl/teratologie-nl) biedt genuanceerde informatie met een overzicht per 
medicatiegroep van veilige alternatieven. Daarnaast biedt TIS een telefoonservice ter ondersteuning 
van zorgverleners bij een individuele risico-inschatting. Met de verkregen informatie kan de arts met 
de patiënt op basis van gedeelde besluitvorming tot een weloverwogen beslissing over het gebruik van 
de medicatie komen. Eventueel kan de arts overleggen met de apotheker. De publieke 
medicijnwebsite Apotheek.nl biedt ondersteuning voor de patiënt. De adviezen op Apotheek.nl sluiten 
aan op het TIS. 
 
Medicatie voorschrijven aan vrouwen in de fertiele leeftijd 
Zorgverleners die medicatie voorschrijven of adviseren, dienen bij vrouwen in de fertiele levensfase 
na te gaan of er een actieve kinderwens bestaat zodat de zorg hier zo nodig kan worden aangepast. Bij 
een actieve kinderwens is het de verantwoordelijkheid van deze specialist om de voorgeschreven 
medicatie kritisch te beoordelen en alternatieve, niet-medicamenteuze behandelingen te overwegen, 
eventueel in overleg met de gynaecoloog. Bovendien is een actieve kinderwens een goede reden om 
het paar te adviseren een afspraak te maken voor een preconceptieconsult. Indien geen actieve 
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kinderwens bestaat is het belangrijk om bij chronische medicatie te wijzen op eventuele schadelijke 
gevolgen voor een toekomstige zwangerschap en op het belang van adequate anticonceptie.  
 
Het is wenselijk dat conform het advies bij zwangerschapsmelding in de LESA Medicatieoverdracht, 
ook kinderwens op dezelfde wijze gerapporteerd wordt aan huisarts en vaste apotheker. Met 
medicatieverstrekking vanuit één apotheek kan een optimale medicatiebewaking gegarandeerd 
worden. De apotheker verwerkt namelijk alle voorschriften en verkoop van zelfzorgzorgmiddelen in 
het Apothekers Informatie Systeem (AIS). Dit systeem kent een geautomatiseerd bewakingssignaal 
(contra-indicatie) waardoor expliciet bewaakt wordt dat schadelijke (zelfzorg)medicatie niet 
zondermeer verstrekt kan worden aan vrouwen met kinderwens. De huisartsen informatiesystemen 
(HISSEN) kennen een soortgelijke medicatiebewaking bij kinderwens. De apotheker kan in het AIS 
(zelfzorg)medicatie opnemen in het bewakingssysteem die elders zijn verkregen mits de patiënt deze 
zelf expliciet aangeeft.  
Alle vrouwen met een actieve kinderwens wordt geadviseerd, ook indien zij op het moment van het 
preconceptieconsult geen medicijnen gebruiken, om haar kinderwens te melden aan huisarts, 
behandelend specialist en apotheker. Tevens is het advies om een vaste apotheker te hebben zodat 
de apotheker de medicatiebewaking kan waarborgen.  
 
Medicatieoverzicht en -beoordeling 
De zorgverlener die het algemene preconceptiezorgconsult verleent, stelt een actueel 
medicatieoverzicht op met het paar. Indien vrouwen medicijnen gebruiken, worden zij verwezen naar 
haar huisarts of de behandelend arts voor de beoordeling van medicatie. Hierbij is het ook van belang 
aandacht te hebben voor de medicatie van de man en de eventuele invloed ervan op de fertiliteit. 
 
De huisarts zal in veel gevallen de aangewezen zorgverlener zijn om de medicatiebeoordeling uit te 
voeren omdat deze vaak chronische zieken begeleidt of de herhaalmedicatie heeft overgenomen van 
de specialist. Indien wenselijk overlegt de huisarts met de desbetreffende specialist of verwijst de 
patiënte naar de aangewezen specialist.  
 
De afspraken over het medicatiegebruik worden gedocumenteerd door de huisarts of voorschrijvende 
arts die de medicatiebeoordeling uitvoert. De arts zal de medicatiebeoordeling communiceren, indien 
van toepassing, naar de huisarts of gynaecoloog en naar de vaste apotheker om ondermijnende 
discrepanties tussen zorgverleners te voorkomen. Overdracht van de uitkomsten van een 
medicatiebeoordeling dan wel overdracht van het feit dat iemand een actuele kinderwens heeft, kan 
alleen met toestemming van de vrouw. Indien zij hier geen toestemming voor geeft, wordt een 
overzicht van de gegevens door de betreffende zorgverlener op papier meegegeven aan de vrouw met 
kinderwens, zodat zij de gegevens zelf door kan geven aan de vaste apotheker en huisarts. De vrouw 
wordt hierbij geattendeerd op het belang dat zorgverleners over relevante gegevens moeten kunnen 
beschikken en dat de vrouw met kinderwens hier dan zelf verantwoordelijk voor is (Rendering, 2010). 
 
Lokaal zullen afspraken gemaakt moeten worden tussen apotheker, huisarts, verloskundige 
zorgverleners en eventueel overige medische zorgverleners, op welke wijze onderling gegevens over 
medicatie uitgewisseld worden. Hiervoor zal bij de invoering van het Perinataal web-based dossier 
expliciet aandacht moeten zijn. Afspraken over de gegevensuitwisseling over medicatie zullen 
verankerd moeten worden in de lokale afspraken die al bestaan tussen zorgverleners op basis van de 
richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten (2015). 
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Aanbevelingen 

Aanbeveling medicatie bij kinderwens Aangewezen zorgverlener 
Stel tijdens een preconceptieconsult samen met het paar een 
medicatieoverzicht op. Hierin worden de volgende onderdelen opgenomen: 

• Medicatie op recept met de naam van de voorschrijvende arts 
• Zelfzorgmiddelen  
• Homeopathische en fysiotherapeutische middelen 

 
Het actuele medicatieoverzicht wordt conform lokale afspraken (met 
toestemming van de patiënte) gecommuniceerd met de dossierhouders 
(huisarts en vaste apotheker) 

 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
 
 

Adviseer alle vrouwen:  
• Haar kinderwens te melden aan huisarts, behandelend specialist en 

vaste apotheker waardoor medicatiebewaking gewaarborgd kan 
worden.  

• Zelfzorgmiddelen alleen te starten na overleg met haar huisarts of 
apotheker. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 

Informeer vrouwen over: 
• Het doel van een medicatiebeoordeling, namelijk om bij alle middelen 

kritisch te kijken naar de indicatie, de veiligheid van het middel en 
eventueel alternatieve therapieën.  

• Het uitgangspunt is dat middelen waar onvoldoende kennis over de 
veiligheid bestaat, worden afgeraden behalve als strikt noodzakelijk voor 
de gezondheid van vrouw en/of kind.  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren.  
 

Adviseer vrouwen met kinderwens en medicatie op recept: 
• Niet zelfstandig medicatie te stoppen en contact op te nemen met de 

arts die het recept uitgeschreven heeft of met de huisarts 
Verwijs terug bij: 

• Enkelvoudige medicatie naar de huisarts of voorschrijvend arts  
• Meerdere voorschriften naar de huisarts voor medicatiebeoordeling 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren. 
 

Evalueer de noodzaak tot wijziging of bijstelling van medicatie op recept op 
basis van recente informatie van Teratologie Informatie Service: 
www.lareb.nl/Teratologie 
 
Neem in deze beoordeling de wens van de vrouw om borstvoeding te geven 
mee. 
 
Indien medicatie wordt aangepast, informeer (met toestemming van de 
patiënte) de vaste apotheker en huisarts.  

Huisarts, voorschrijvende specialist 
of gynaecoloog 
 
 

Vraag bij het voorschrijven van medicatie aan alle vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd naar een eventuele kinderwens. 
 
Benadruk bij chronische medicatie de wenselijkheid om bij kinderwens op tijd 
de medicatie te heroverwegen in overleg met de arts.  

Alle artsen die vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd behandelen 
 
Verwijs zo nodig naar zorgverlener 
voor een volledig 
preconceptieconsult  

 
Meer informatie 

✓ Website Teratologie Informatie Service (TIS; www.lareb.nl/teratologie-nl) 
www.apotheek.nl/themas/zwangerschap-klachten-en-medicijnen 

✓ Apothekers hebben via de Kennisbank van de KNMP toegang tot aanvullende informatie:  
▪ Informatorium Medicamentorum: adviezen bij zwangerschap en 

borstvoeding; 
▪ Adviezen bij contra-indicatie Zwangerschap, borstvoeding, kinderwens vrouw 

en kinderwens man, afkomstig uit de G-Standaard (www.z-index.nl/g-
standaard/g-standaard). De verschillende elektronische voorschrijven (EVS) 
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systemen kunnen via de G-standaard van informatie worden voorzien ten 
aanzien van veiligheid van medicatievoorschriften. Ongeveer 50% van de 
apothekers en huisartsen hebben hier toegang toe via hun informatiesysteem 
(AIS respectievelijk HIS). Alle ZAIS (ziekenhuisapotheek informatiesysteem) 
maken hier gebruik van. In de ziekenhuizen die een informatiesysteem 
hebben geïmplementeerd (ZIS) hebbende specialisten ook toegang tot de 
informatie waaronder medicatiebewaking; 

▪ de adviezen in de G-Standaard, Informatorium Medicamentorum en 
apotheek.nl sluiten op elkaar aan. 
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