Een afweging van belangen
De meest gebruikte antidepressiva
kunnen op basis van de huidige
kennis ingezet worden tijdens de
zwangerschap en lactatieperiode.
Goede voorlichting en begeleiding
zijn bij dit type medicijnen echter wel
belangrijk. Landelijke richtlijnen zijn
beschikbaar en POP-poli’s kunnen
door zorgverleners benaderd worden
voor advies.
Tekst: Eveline van Herwaarden
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Wat ons betreft mag je tijdens de zwangerschap

Borstvoeding en antidepressiva
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Multidisciplinaire richtlijn
•

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen om SSRI-gebruik te ontraden op basis van het risico op zwangerschaps- en baringscomplicaties.

•

Er zijn geen redenen om tijdens de zwangerschap op basis van het risico op aangeboren afwijkingen
het gebruik van SSRI-preparaten (in standaarddosering) af te raden of alsnog van middel te veranderen.

•

Bij het voorschrijven of continueren van een SSRI tijdens de lactatieperiode dienen onderstaande gegevens met de patiënt en haar partner besproken te worden:

•

Er is zeer weinig onderzoek verricht naar directe effecten op de pasgeborene.

•

Tot op heden zijn geen ernstige negatieve effecten aangetoond.

•

Effecten op lange termijn zijn onvoldoende onderzocht.

Bron: Richtlijn SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie (KNOV, 2012)
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