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Vroeger werden vrouwen met een reumatische aandoening afgeraden kinderen te 

krijgen. De toenmalige behandeling van reumatische aandoeningen concentreerde 

zich met name op pijnstilling. Tegenwoordig wordt er vooral gebruik gemaakt van 

DMARDs (disease modifying anti-rheumatic drugs). Methotrexaat is in de huidige 

richtlijnen een eerste keus geneesmiddel maar er worden ook vaak combinaties 

van verschillende DMARDs toegepast. Recent ontwikkelde geneesmiddelen, de 

‘biologicals’ zoals TNFα-geneesmiddelen (Tumor Necrosis Factor), worden met 

name toegepast als de combinatie van DMARDs niet werkt. De kennis over de 

veiligheid van DMARD gebruik tijdens zwangerschap is zeer beperkt. Classificatie 

systemen proberen een indicatie te geven over de veiligheid van het geneesmiddel 

tijdens zwangerschap. Methotrexaat en leflunomide worden ontraden evenals de 

nieuwe TNFα’s. Bij andere geneesmiddelen zoals azathioprine moeten de voor en 

nadelen worden afgewogen, sulfasalazine lijkt als enig geneesmiddel veilig 

gebruikt te kunnen worden in de zwangerschap. 

 

Tijdens de behandeling van reumatische aandoeningen bij jonge vrouwen met een 

zwangerschapswens zullen afwegingen gemaakt moeten worden. Vrouwen zelf 

zullen vragen hebben over het geneesmiddelen gebruik tijdens de zwangerschap, 

maar ook over de relatie tussen de aandoening en haar kind. Reumatologen zullen 

proberen deze vragen te beantwoorden met behulp van de beschikbare informatie. 

Maar ook het internet zal veelvuldig geraadpleegd worden als informatie bron en 

mogelijk tegenstrijdige informatie geven. Het zal voor de patiënt soms moeilijk zijn 

een goed oordeel te vormen.  

 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht van de beschikbare literatuur over DMARDs en 

zwangerschap gepresenteerd. Dit overzicht onderstreept het ontbreken van data 

aangaande de veiligheid en risico’s van DMARD gebruik tijdens de zwangerschap. 

Wij vonden observationele studies: twee case controle studies en één grote cohort. 

Daarnaast zijn er kleine blootgestelde cohorten en individuele gevallen 

beschreven. De gevonden studies laten zien dat methotrexaat in de zwangerschap 

niet gebruikt moet worden, de risico’s van het gebruik wegen duidelijk op tegen de 

mogelijke voordelen van de behandeling. Gebruik van azathioprine tijdens de 
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zwangerschap kan overwogen worden. Er zijn indicaties voor foetale risico’s maar 

toch kunnen de voordelen van het gebruik van azathioprine opwegen tegen de 

mogelijke risico’s. Sulfasalazine lijkt veilig gebruikt te kunnen worden in de 

zwangerschap. Met betrekking tot hydroxychloroquine laten de gevonden 

resultaten zien dat hydroxychloroquine in lage doseringen veilig gebruikt zou 

kunnen worden bij SLE (systemische lupus erythematodes) en RA (Reumatoïde 

artritis). Hierbij moet echter opgemerkt worden dat deze conclusies zijn gebaseerd 

op kleine blootgestelde cohorten. Voor andere DMARDs, zoals leflunomide, goud 

preparaten en TNFα’s, is de beschikbare informatie nog beperkter. Alleen kleine 

blootgestelde cohorten of beschrijvingen van individuele gevallen zijn beschikbaar. 

Case beschrijvingen en case series zijn vaak de eerste signalen voor de klinische 

praktijk over een mogelijke afwijkende zwangerschapsuitkomst na gebruik van een 

geneesmiddel. Echter, deze case beschrijvingen en series worden bijna nooit 

gevolgd door analytische studies zoals case controle surveillance of follow-up 

studies, zoals uit het literatuur overzicht naar voren komt. Er is meer tijd nodig om 

genoeg data te verzamelen zodat er een degelijke case controle studie of een 

grote cohort studie kan worden uitgevoerd.  

 

In hoofdstuk 2, 3 en 4 wordt het gebruik van DMARDs en andere antireumatische 

geneesmiddelen, NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) voor en tijdens 

de zwangerschap beschreven. Immers, de veiligheid van deze geneesmiddelen 

tijdens de zwangerschap is helemaal niet aan de orde als deze geneesmiddelen 

niet worden gebruikt in de zwangerschap. De uitgevoerde studies bevestigen dat 

zowel DMARD’s als NSAIDs tijdens de zwangerschap gebruikt worden. In 2005 

kwam de EMEA (European Medicines Agency) met een waarschuwing over het 

gebruik van NSAID’s in het eerste trimester van de zwangerschap. Uit recente 

studies kwamen associaties met NSAIDs gebruik en verschillende aangeboren 

afwijkingen naar voren. Er werd daarom aangeraden om NSAIDs niet te gebruiken 

in het eerste trimester van de zwangerschap tenzij dit stikt noodzakelijk was. Om te 

zien of deze geneesmiddelen in Nederland in de zwangerschap werden 

voorgeschreven, is er een database studie uitgevoerd met de IADB.nl, waarin 

apotheekgegevens zijn opgenomen. Uit deze studie bleek dat in 3.9% van de 
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zwangerschappen een NSAIDs (of acetylsalicyl zuur) werd voor geschreven. In 

2.9% van de zwangerschappen werden de geneesmiddelen voorgeschreven in het 

eerste trimester. Omdat vrij verkrijgbare pijnstillende geneesmiddelen niet zijn 

meegenomen in deze studie, is de verwachting dat het werkelijke aantal gebruikers 

hoger ligt. De resultaten geven een overzicht van de voorgeschreven NSAIDs 

tijdens de zwangerschap voor de waarschuwing van EMEA. Toekomstig 

onderzoek zal moeten uitwijzen of het gebruik na de waarschuwing is afgenomen..  

Hoofdstuk 3 beschrijft het gebruik van sulfasalazine, azathioprine en methotrexaat 

in de IADB.nl rondom de zwangerschap. Vijfendertig vrouwen ontvingen een 

recept voor één van deze geneesmiddelen voor hun eerste zwangerschap. Geen 

van deze vrouwen gebruikte methotrexaat tijdens de zwangerschap, dat is in lijn 

met de richtlijnen. Van de vrouwen die voor hun zwangerschap azathioprine 

gebruikten, gebruikte 60% het geneesmiddel door tijdens de zwangerschap. Voor 

sulfasalazine lag dit op 38%. Vrouwen die sulfasalazine als initiële DMARD 

ontvingen, gebruikte daarnaast ook anti-inflammatoire en antireumatische 

geneesmiddelen. Voor de vrouwen die azathioprine als hun initiële geneesmiddel 

ontvangen waren dat corticosteroïden en intestinale anti-inflammatoire 

geneesmiddelen. Er werden geen specifieke patronen gevonden in het gebruik van 

DMARDs voor en tijdens de zwangerschap. Gebaseerd op deze resultaten kan 

geconcludeerd worden dat DMARDs en gerelateerde co-medicatie 

voorgeschreven worden op  basis van de karakteristieken van de individuele 

patiënt. 

In hoofdstuk 4 wordt het gebruik van DMARDs voor en tijdens de zwangerschap 

onderzocht met behulp van data uit de General Practice Research database 

(GPRD). De DMARDs werden het meest voorgeschreven voor malaria profylaxe 

(chloroquine), maar ook andere DMARDs zoals azathioprine, hydroxychloroquine 

en sulfasalazine werden regelmatig voorgeschreven. Methotrexaat en leflunomide 

werden minder vaak voorgeschreven. De meerderheid van de vrouwen die 

azathioprine en sulfasalazine kregen voorgeschreven in de 3 maanden 

voorafgaande aan hun zwangerschap, kregen deze geneesmiddelen ook tijdens 

de zwangerschap. De andere geneesmiddelen werden meestal gestopt in het 

eerste trimester van de zwangerschap. Methotrexaat werd in sommige gevallen 
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tijdens de zwangerschap gebruikt, wat niet in overeenstemming is met de nationale 

richtlijnen. Mogelijke redenen voor het niet stoppen van methotrexaat kunnen niet 

worden achterhaald via deze database, maar het is mogelijk dat het niet plannen 

van de zwangerschap een rol speelt. In het algemeen nam het gebruik van 

DMARDs voor en in de zwangerschap af. Dit kan deels worden toegeschreven aan 

het volgen van de richtlijnen, maar het is ook mogelijk dat de onzekerheid 

betreffende veiligheid van DMARDs in de zwangerschap een rol speelt. Voor de 

meeste geneesmiddelen nam de hoeveelheid en duur van het gebruik in het 

tweede trimester toe ten opzichte van het eerste trimester.  

De verschillen in het gebruik van DMARDs in de zwangerschap tussen Nederland 

en de UK kunnen verklaard worden door culturele verschillen maar ook het gebruik 

van een andere database kan de reden zijn. De gedetailleerde informatie, 

beschreven in voorgaande studie, kan gebruikt worden om eventuele relaties 

tussen de blootstelling aan DMARDs en bepaalde aangeboren afwijkingen, te 

evalueren. Resultaten laten zien dat er geen verhoogde risico’s zijn waargenomen 

tussen het gebruik van DMARDs in het eerste trimster en aangeboren afwijkingen 

of zwangerschapsterminatie (hoofdstuk 5). Wel werd er een verhoogd risico gezien 

op vroeggeboorte en het gebruik van azathioprine in het tweede trimester 

vergeleken met vrouwen die geen DMARD hebben gebruikt. In eerdere studies 

werd de associatie tussen azathioprine gebruik en vroeggeboorte reeds 

beschreven, alhoewel er grotere studies nodig zijn om de associatie te bevestigen. 

De resultaten lieten ook een niet significant verhoogd relatief risico zien tussen 

vroeggeboorte en blootstelling aan hydroxychloroquine in het 2de en 3de trimester. 

Hydroxychloroquine wordt meestal voorgeschreven bij SLE en SLE is in 

verschillende studies geassocieerd met vroeggeboorte. Of de onderliggende ziekte 

(SLE) een confounding factor is of dat het geneesmiddel geassocieerd is met het 

verhoogde risico, kan op basis van deze gegevens niet worden vastgesteld. Dit 

onderzoek is uitgevoerd met als doel hypothesis te genereren over aangeboren 

afwijkingen en DMARD gebruik. Bij het onderzoeken van associaties tussen 

bepaalde aangeboren afwijkingen en het gebruik van een geneesmiddel, is het 

nodig gebruik te maken van gedetailleerde data. De data met betrekking tot 
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geneesmiddelen gebruik in de GPRD is van goede kwaliteit, echter data met 

betrekking tot aangeboren afwijkingen is minder gedetailleerd vastgelegd.  

Naast inzicht over het gebruik en de veiligheid van DMARDs tijdens de 

zwangerschap, is het ook belangrijk inzicht te hebben in de huidige klinische 

praktijk. Bijvoorbeeld om te zien of de behandeling of voorlichting aangepast moet 

worden. Interviews met reumatologen (hoofdstuk 6) laat zien dat ondanks het feit 

dat het bewijs met betrekking tot de veiligheid van DMARDs tijdens de 

zwangerschap zeldzaam is, er geen grote behoefte bestond aan additionele 

richtlijnen. Het gebrek aan bewijs is enigszins voor de hand liggend en kwam ook 

naar voren in het literatuur overzicht (hoofdstuk 1). Volgens de reumatologen zijn 

de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van sulfasalazine, methotrexaat en 

leflunomide tijdens de zwangerschap duidelijk. Sulfasalazine kan in de 

zwangerschap doorgebruikt worden, de laatste twee geneesmiddelen moeten voor 

de conceptie gestopt worden. De respondenten gaven ook aan dat 

geneesmiddelen zoals azathioprine, cyclosporine en hydroxychloroquine gebruikt 

kunnen worden als dat nodig is maar dit moet zorgvuldig worden overwogen. 

Methotrexaat en sulfasalazine zijn eerste keus geneesmiddelen in de algemene 

behandeling van RA. Echter, als een vrouw zwanger is of wil worden dan geeft 

men de voorkeur aan sulfasalazine of het geheel stoppen van de geneesmiddelen. 

De ervaring die reumatologen hebben met zwangerschap bij reumatische 

patiënten is beperkt, de reumatologen geven aan dat ze maximaal 20 zwangere 

patiënten per jaar zien. Daarom geven de meeste reumatologen hun patiënten een 

op maat gemaakt advies, gebaseerd op de karakteristieken van de patiënt. Men 

gaf aan dat een additionele richtlijn waarschijnlijk niet zou leiden tot een beter 

advies. In het algemeen zijn de Nederlandse reumatologen van mening dat er 

voldoende informatie is om vrouwen met een reumatische aandoening en een 

zwangerschap of zwangerschapswens te behandelen.  

In het laatste hoofdstuk worden de ervaring van vrouwen beschreven; welke 

vragen hebben zij over DMARD gebruik bij een zwangerschapswens. Door middel 

van een schriftelijke vragenlijst is bij vrouwen met een reumatische aandoening 

(n=50) onderzocht welke vragen zij met name hadden en of zij antwoorden hebben 

gevonden op deze vragen. De meeste vrouwen, die deelnamen aan dit onderzoek 
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waren gediagnosticeerd met RA en de ziekte van Bechterew. De resultaten laten 

zien dat het gebruik van methotrexaat en TNFα afnam zodra vrouwen bewust 

bezig waren met hun zwangerschapswens, het gebruik van sulfasalazine nam toe. 

Ongeveer tweederde van de respondenten gaf aan dat hun vragen naar 

tevredenheid werden beantwoord. De vrouwen hadden met name vragen over 

geneesmiddelen gebruik voor en tijdens de zwangerschap en over de 

schadelijkheid van het geneesmiddel voor hun ongeboren kind. De vrouwen gaven 

aan dat ze hun vragen vooral stelde aan de reumatologen of gebruik maakte van 

de media (inclusief internet). Ongeveer 40% oordeelde dat de beschikbare 

informatie voldoende was, een grote meerderheid gaf aan dat een specifieke 

brochure over zwangerschap en geneesmiddelen gebruik van toegevoegde 

waarde zou zijn. Gevoelens van twijfel en angst bleven bestaan of namen toe na 

het bekijken van de beschikbare informatie voor het grootste deel van de vrouwen.  

 

Het gebruik van DMARDs tijdens de zwangerschap werd in dit proefschrift 

onderzocht. Uit de literatuur kwam naar voren dat gegevens met betrekking tot de 

veiligheid van DMARDs tijdens de zwangerschap ontbrak. Dit werd door zowel de 

reumatologen als de patiënten onderstreept. Patiënten gaven dan ook aan dat een 

brochure over geneesmiddelen en zwangerschap van toegevoegde waarde zou 

zijn. Reumatologen daarentegen gaven aan dat zij geen behoefte hadden aan 

additionele richtlijnen. DMARDs worden zowel voor als tijdens de zwangerschap 

gebruikt, er is echter geen specifiek patroon in het gebuik waar te nemen. 

Patiënten ontvangen een op maat gemaakt advies met betrekking tot 

geneesmiddelen gebruik in de zwangerschap, die voldoet aan de individuele 

karakteristieken van de patiënt. Ditzelfde werd ook aangegeven door 

reumatologen. Het gebruik van DMARDs werd niet geassocieerd met een toename 

van specifieke aangeboren afwijkingen. Wel was er een toename van 

vroeggeboorte waar te nemen na gebruik van azathioprine in het 2de trimester. 

Deze bevindingen zullen echter in grotere studies bevestigd moeten worden.  

 




