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Titel document 

SSRI, Depressie en het gebruik van Selective Serotonine Reuptake Inhibitors (SSRI) tijdens zwangerschap 
en lactatie - VSV document 

Trefwoorden 

SSRI tijdens zwangerschap, VSV 

Doel van de handeling 

Deze richtlijn is bedoeld voor de leden van het VSV van de verloskundige kringen Eindhoven, Geldrop, De 
Kempen en Máxima Medisch Centrum.  
Deze richtlijn gaat over het beleid rondom preconceptie, zwangerschap, partus, kraambed en lactatie bij 
vrouwen met depressieve klachten tijdens de zwangerschap of in het verleden die wel of niet antidepressiva 
uit de groep  “Selective Serotonin Reuptake Inhibitors” gebruiken. 

Opmerkingen / Informatie 

Achtergrond 

Een onbehandelde depressie bij een zwangere gaat gepaard met risico’s voor moeder en kind. Een 
medicamenteuze behandeling leidt tot risico’s voor het kind door blootstelling aan een geneesmiddel. De 
meest voorgeschreven geneesmiddelen tegen depressie zijn SSRI’s (Selective Serotonin Reuptake 
Inhibitors). 
  
Prevalentie 

Bij 10% van de vrouwen is er tijdens de zwangerschap sprake van een angst- of stemmingsstoornis. 50% 
probeert de medicatie te stoppen tijdens de zwangerschap (Ververs 2006). 70% van de vrouwen die staken 
krijgt een recidief depressie  (Cohen 2006). Van de zwangere vrouwen gebruikt  ongeveer 2% een 
antidepressivum (Ververs 2006). 
  
Preconceptioneel advies 

Vrouwen die ooit een depressie hebben doorgemaakt of die antidepressiva gebruiken komen in aanmerking 
voor preconceptioneel advies. Doel van het consult is het geven van voorlichting aan de vrouw over de 
invloed van depressie en SSRI-gebruik op de zwangerschap en het kind en het bepalen van het risicoprofiel 
op basis waarvan begeleiding van de zwangere in de eerste- of tweedelijn plaats zal vinden. Als er geen 
preconceptioneel consult heeft plaatsgevonden wordt aanbevolen om het risicoprofiel zo vroeg mogelijk in 
de zwangerschap te bepalen. 
  
De noodzaak tot behandeling met SSRI’s tijdens zwangerschap en lactatie zal individueel beoordeeld 
moeten worden. 
  
  

Werkwijze 

Aanbevelingen met betrekking tot de keuze van een SSRI 

  
Standaarddoseringen van SSRI zijn: 

Sertraline (Zoloft®) 50 mg één maal daags één 
Fluoxetine (Prozac®) 20 mg één maal daags één 



Paroxetine (Seroxat®) 20 mg één maal daags één 
Citalopram (Cipramil®) 20 mg één maal daags één 
Escitalopram (Lexapro®) 10 mg één maal daags één 
Fluvoxamine (Fevarin®) 50 mg één maal daags één 
  
Geen van de bovengenoemde SSRI’s is bewezen veilig tijdens zwangerschap en lactatie.  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.  
  
Het wordt aanbevolen om SSRI’s niet zonder overleg met de huisarts of de psychiater te staken of zonder 
overleg naar een ander SSRI te switchen. SSRI’s dienen niet abrupt gestopt te worden. Het wordt 
aanbevolen om niet meer tijdens de zwangerschap of post partum tussen SSRI’s te switchen in verband met 
de kans op een recidief depressie, ook dan niet als de zwangere een SSRI met een minder gunstig 
veiligheidsprofiel gebruikt. 
  
Bepalen van het risicoprofiel 

  
Het individuele risicoprofiel wordt preconceptioneel of zo vroeg mogelijk in de zwangerschap aan de hand 
van de bijgevoegde flowchart “Triage schema voor SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap”. 
  
De DSM-IV-criteria voor de diagnose depressieve stoornis zijn (NHG standaard Depressieve stoornis): 

         depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag (bijna elke dag), 

         duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het 
grootste gedeelte van de dag (bijna elke dag),  

         duidelijke gewichtsvermindering of gewichtstoename (bijna elke dag),  

         slapeloosheid of overmatig slapen (bijna elke dag), 

         psychomotorische agitatie of remming, (bijna elke dag), 

         moeheid of verlies van energie (bijna elke dag), 

         gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens, verminderd 
vermogen tot nadenken of concentratie of besluiteloosheid (bijna elke dag), 

         terugkerende gedachten aan de dood, suïcidegedachten zonder dat er specifieke plannen zijn 
gemaakt 

  
Risico’s van het “niet behandelen” van een depressieve stoornis 

Het niet behandelen van een depressieve stoornis bij zwangeren vergroot het leed van de moeder, kan 
leiden tot ongezond gedrag (b.v. slechte voeding, alcohol-, nicotine- en ander drugsmisbruik, suïcidaliteit) en 
tot een gestoorde moeder-kind-interactie (ACOG Practice Bulletin). Kinderen van depressieve moeders 
hebben een vergrote kans op cognitieve en gedragsproblemen (Deave 2008) 
  
Zwangere en kraamvrouwen uit de regio Eindhoven/ Veldhoven kunnen zich laten begeleiden door het 
Project  “Baby extra”. Het project is erop gericht om de hechting tussen moeder en kind te verbeteren. De 
zwangere kan aangemeld worden via www.babyextra.nl. 
  
Risico’s van medicamenteuze therapie met SSRI’s 

  

        Zwangerschapscomplicaties 

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

 Met betrekking tot het risico op miskramen lijkt er geen reden om SSRI’s voor of tijdens de 
zwangerschap te staken. Wel kan overwogen worden om preconceptioneel en in het 1e trimester te 
doseren tot maximaal 20 mg.  

  

         Teratogeniteit 

Het verhoogde risico op cardiale septumdefecten bij gebruik van SSRI’s van maximaal 1.5% dient   
 preconceptioneel besproken te worden. De risico’s op overige afwijkingen zijn zeer laag, maar 

kunnen volledigheidshalve benoemd worden.  
 Vanwege het risico van paroxetine op ernstige aangeboren afwijkingen heeft het de voorkeur om, 

als er een keuze gemaakt kan worden, preconceptioneel over te gaan op een andere SSRI. Indien 
niet overgegaan kan worden op een ander middel heeft het de voorkeur zo mogelijk paroxetine in 
het eerste trimester te doseren tot maximaal 20-25 mg per dag. 



  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. 

  Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) volstaat bij SSRI-gebruik in de zwangerschap, er dient 
GEEN geavanceerd echogeluidsonderzoek type-1 (GUO-1), aangeboden te worden. Met 
uitzondering van de klinisch minder relevante septumdefecten kunnen alle mogelijk geassocieerde 
afwijkingen met dit onderzoek gediagnosticeerd worden. 

 SSRI-gebruik is geen reden een zwangerschap af te breken.  
 

 
 

        Partus en kraamperiode 

Er zijn geen speciale risico’s ten aanzien van de partus bekend. Gezien de effecten van SSRI’s op 
de pasgeborene wordt een poliklinische partus op BD-indicatie (medium risk) geadviseerd indien 
de zwangere in de eerstelijn begeleid wordt. 

  

        Effecten op de pasgeborene 

Er kunnen adaptieproblemen na de geboorte optreden (Moses-Kolko 2005). Vaak voorkomende 
symptomen zijn trillerigheid, rillen, tremoren, toegenomen spiertonus, slaapstoornis, 
voedingsproblemen, agitatie, ademproblemen en buitensporig huilen. Deze symptomen treden 
vaak direct na de geboorte op en kunnen enkele dagen tot maximaal 2 weken duren. Zij verdwijnen 
meestal spontaan.  
In enkele studies werd een licht verhoogd risico op persisterende pulmonale hypertensie (PPHN) 
gerapporteerd, een laag geboortegewicht en/ of small for gestational age met name na blootstelling 
aan SSRI’s in de tweede helft van de zwangerschap (Moses-Kolko 2005, Oberlander 2006, 
Chambers 2006, Suri 2007).  
  

               De ouders dienen  over beide risico’s voorgelicht te worden. Pasgeborenen van moeders die 
 SSRI’s gebruiken worden direct na de geboorte door de kinderarts onderzocht en gedurende 
 tenminste 12 uur onder verantwoordelijkheid van de kinderarts op de kraamafdeling opgenomen  
 om te beoordelen of het kind meer support nodig heeft.  
  

        Post-partum-periode 

De zwangere cq kraamvrouw dient geïnformeerd te worden over de kans op post-partum depressie 
en de bijbehorende klachten (zie “bepalen van het risicoprofiel/ NHG-standaard”) en over wat te 
doen bij klachten (contact opnemen met de verloskundige hulpverlener of huisarts). Het wordt 
aangeraden om met toestemming van de kraamvrouw  de kraamverzorgster en de huisarts in te 
lichten over de verhoogde kans op post-partum-depressie.  
Tijdens de opname van de baby op de kraamafdeling wordt de zorg voor de kraamvrouw tijdelijk 
(ged. 12 uur) overgedragen aan de tweedelijn. Een klinisch kraambed en extra obstetrische 
controle’s kunnen geïndiceerd zijn indien de moeder na een eerdere zwangerschap ernstige 
psychische klachten heeft gehad. 
Gezien de kans op een recidief depressie na stoppen van de medicatie wordt vrouwen die tijdens 
de zwangerschap SSRI gebruikt hebben aanbevolen om deze SSRI post partum te blijven 
gebruiken. 

  

        Borstvoeding 

Van de meeste SSRI’s worden slechts sporen aangetroffen in het bloed van kinderen die 
borstvoeding krijgen. Bij borstvoeding is monotherapie geïndiceerd. Geen SSRI is bewezen veilig. 
Sertraline, paroxetine, citaprolam, escitalopram en fluvoxamine kunnen in standaarddosering 
gebruikt worden tijdens lactatie  Bij combinatietherapie of hogere doseringen dient per geval 
bekeken te worden of borstvoeding mogelijk is. Fluoxetine en Citalopram zijn geen middelen van 
eerste keuze om tijdens de borstvoeding mee te beginnen,  gezien de langere halfwaardetijd en 
daarom mogelijk meer adaptatieproblemen bij het kind. Borstvoeding kan alsnog overwogen 
worden. De voordelen van borstvoeding wegen meestal zwaarder dan de nadelen van blootstelling 
aan SSRI’s. Als er symptomen bij het kind optreden die mogelijk samenhangen met het SSRI 
gebruik (zie adaptatieeffecten), dienen de kinderarts en het teratologiecentrum ingeschakeld te 
worden voor advies over serumspiegel bepalingen bij het kind, het geven van flesvoeding, het 
stoppen met borstvoeding of verandering van medicatie.  
  



        Er is nog te weinig bekend over lange termijn effecten op kinderen die borstvoeding krijgen tijdens 
SSRI-gebruik door de moeder. De bekende data laten echter weinig aanwijzingen zien voor een 
slechtere neurologische ontwikkeling. 

 

 Lange termijn gevolgen voor kind 
 Bij gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap zijn de effecten bij de pasgeborene op lange 

termijn onvoldoende onderzocht.  Retrospectief data-onderzoek uit 2011 (Croen LA et al) legt een 
verband tussen SSRI gebruik en en een diagnose van autisme spectrum disorder (ASD) bij het 
kind op de leeftijd van gemiddeld 3,7 jaar. De auteurs van de NVOG richtlijn houden wat betreft dit 
onderzoek veel slagen om de arm en concluderen dat SSRI-gebruik waarschijnlijk geen belangrijke 
risicofactor is voor het ontstaan van autisme bij het kind. De genetische component is waarschijnlijk 
veel groter. 

  
Samenvatting: 
  

1. Voorlichting aan de vrouw geschiedt door de verloskundig hulpverlener 
2. Risicoprofiel bepalen bij voorkeur preconceptioneel of tijdens het eerste consult in de 

zwangerschap 
3. Begeleiding in de eerste of tweedelijn afhankelijk van risicoprofiel (zie flowchart) 
4. Eenmalig consult bij gynaecoloog via POP poli tijdens de zwangerschap indien verloskundige 

hoofdbehandelaar is 
5. Preconceptioneel consult aanbieden bij huisarts of psychiater via POP poli 
6. Het wordt aanbevolen om tijdens zwangerschap of kraambed niet meer tussen SSRI’s te switchen 
7. SEO aanbieden, SSRI gebruik is geen GUO indicatie 
8. Ondersteuning van “Baby extra” aanbieden 
9. Tenminste poliklinische partus op BD-indicatie (medium risk A) 

10. Consult kinderarts na de geboorte 
11. Opname van de pasgeborene op de kraamafdeling gedurende 12 uur onder verantwoordelijkheid 

van de kinderarts 
12. Borstvoeding mogelijk bij monotherapie met SSRI in standaarddosering 
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