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Beleid

Preconceptionele periode
- Er bestaat geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde SSRI
- Indien een patiënte al goed is ingesteld op een bepaalde SSRI, dan deze continueren
- SSRI’s zo laag mogelijk maar wel efficiënt doseren
- Indien voor paroxetine wordt gekozen, zo mogelijk niet hoger doseren dan 20 mg/dag
- Preconceptioneel advies wordt bij voorkeur verricht door een arts met specifieke kennis over het 
psychiatrische ziektebeeld, de noodzaak en de risico’s van het gebruik van SSRI’s in de zwangerschap 
(voor moeder en kind) en alternatieve behandelopties.

Zwangerschap
- Opstellen van een behandelplan binnen een MDO
- Aanbieden mogelijkheid consulteren POP-poli
- Voeren van een eenduidig beleid aan de hand van het behandelplan
- Aanstellen van een obstetrisch casemanager
- Psychiatrische controles zoveel mogelijk bij de eigen behandelend huisarts/psychiater
- Prenatale diagnostiek is op basis van SSRI-gebruik niet geïndiceerd
- Volledige voorlichting over (plaats van de) bevalling, kraambed en het risico op het optreden van 
matige neonatale adaptie en PPHN (persisten pulmonary hypertension of newborn) 

Bevalling
- Gezien het toegenomen risico op ontwikkelen van persisterende pulmonale hypertensie wordt 
aangeraden om minimaal met plaatsindicatie (medium risk) te bevallen 
- Indien de partus onder leiding van de eerstelijns verloskundige is gebleven, schrijft zij de overdracht 
voor de kinderarts
- De pasgeborene wordt minimaal 12 uur klinisch geobserveerd onder verantwoordelijkheid van de 
kinderarts. De verpleegkundige let op eventuele onthoudingsverschijnselen zoals prikkelbaarheid, 
hypertonie, tremoren, onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen. Indien deze 
symptomen aanwezig zijn moet een ontwenningsscore worden ingevuld (in het verpleegkundig 
dossier), en dus niet standaard bij SSRI-gebruik.
- Bij maternaal lithiumgebruik moet post partum navelstrengbloed worden afgenomen en bepaald 
worden op lithium

Kraambed
- De eerste drie dagen dient de pasgeborene geobserveerd te worden op symptomen van neonatale 
maladaptatie of ontrekkingsverschijnselen door geïnstrueerde en geïnformeerde zorgverleners of 
ouders (dit kan dus ook thuis), geef hier aandacht aan in de warme overdracht
- Het is verstandig het gebruik van SSRI’s in het kraambed te continueren
- Borstvoeding mag
- Er zijn geen argumenten om over te gaan op een andere SSRI tijdens de lactatie



Achtergrond

SSRI (specific serotonin reuptake inhibitors)-gebruik komt steeds vaker voor bij zwangeren. In 
Nederland gebruikt ongeveer 3% van de vrouwen SSRI’s in de zes maanden voor de zwangerschap. 
Ongeveer 2% van de zwangeren gebruikt een SSRI aan het begin van de zwangerschap. Dit percentage 
daalt naar 1.8% in het tweede en derde trimester. Van de vrouwen die voor de zwangerschap gestopt 
zijn met SSRI’s, gaat 10% in het tweede of derde trimester weer gebruiken.1 

SSRI’s worden voorgeschreven bij depressies en andere psychiatrische stoornissen zoals eet- en 
angststoornissen. SSRI’s worden vaak gebruikt vanwege de effectiviteit, tolerantie en algemene 
veiligheid (ook bij overdosering). SSRI’s passeren de placenta waardoor de foetus al in het allereerste 
begin van de zwangerschap wordt blootgesteld aan hoge serotoninewaardes. Hierdoor verhoogt de 
kans op teratogenese, premature partus, laag geboortegewicht en zwangerschapscomplicaties als een 
spontane abortus en een HPP. Ook heeft de pasgeborene een vergrote kans op bijvoorbeeld PPH 
(persistant pulmonary hypertension).2

Er is helaas nog maar weinig evidence beschikbaar rond het SSRI gebruik in zwangerschap en de 
mogelijke complicaties hiervan. De onderzoeken die beschikbaar zijn, zijn van onvoldoende kwaliteit 
doordat er alleen observationele studies zijn gedaan die gevoelig zijn voor counfounding en bias. Het 
is daarom onduidelijk of gevonden resultaten ook echt te linken zijn aan SSRI-gebruik. De meest 
gebruikte SSRI’s zijn:2

- Citalopram
- Escitalopram
- Fluoxetine
- Fluvoxamine
- Paroxetine
- Sertraline

Teratogeniteit

Uit de meeste onderzoeken blijkt dat SSRI’s laag teratogeen zijn en niet geassocieerd worden met 
aangeboren afwijkingen. In sommige studies zou zijn aangetoond dat SSRI’s de kans op een 
hartafwijking vergroten, maar dit werd in andere studies weer niet gevonden. Paroxetine lijkt een 
uitzondering te zijn; dit middel is wel geassocieerd met cardiovasculaire afwijkingen. 

Complicaties in de zwangerschap

Spontane abortus
Het is niet duidelijk of SSRI’s de kans op een spontane abortus vergroten. In sommige onderzoeken 
wordt dit wel aangetoond, zij het in zeer kleine mate, en in andere onderzoeken is de kans niet 
vergroot.

Hypertensieve aandoeningen
De kans op het ontwikkelen van hypertensieve aandoeningen bij SSRI gebruik lijkt iets vergroot te zijn, 
maar ook hier ontkrachten andere studies dit.



HPP
Meerdere observationele studies suggereren dat SSRI-gebruik de kans op bloedverlies en HPP 
vergroot. 

Premature partus
Uit observationele studies blijkt dat SSRI-gebruik wordt geassocieerd met een vroeggeboorte en een 
kleine afname in totale zwangerschapsduur. 

Het staken van SSRI-gebruik voor de zwangerschap leidt bij 75% van de vrouwen tot een terugkeer of 
verergering van de depressie. Bij het (plotseling) stoppen van antidepressiva tijdens de zwangerschap 
kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Depressie tijdens de zwangerschap heeft een grote 
voorspellende waarde (>50%) voor het optreden van postpartumdepressie.

Postnataal

Transitieproblemen
SSRI-gebruik (in het derde trimester) wordt geassocieerd met het poor neonatal adjustment syndrome. 
De symptomen die hierbij horen zijn:
- Onrust
- Excessief huilen, geïrriteerdheid
- Slapeloosheid of juist slaperigheid
- Niet willen drinken, spugen en diarree
- Hypoglycemie
- Hypothermie
- Ademhalingsmoeilijkheden
- Hyperreflexie, tremor, trillen
- Epileptische aanvallen
Hoe vaak dit syndroom voorkomt bij pasgeborenen is niet duidelijk; uit onderzoek komen getallen van 
5 tot 85%, wat mogelijk te verklaren is door verschillen in het definiëren van het syndroom. Meestal 
verloopt dit syndroom mild en is observatie voldoende, maar heel soms is medisch ingrijpen nodig. 
Premature baby’s hebben een grotere kans op het syndroom en op ernstigere symptomen. Als er ook 
benzodiazepines worden gebruikt kunnen de syndromen ernstiger worden. Meestal ontstaan de 
symptomen binnen 24 tot 48 uur en verdwijnt het syndroom binnen 2 weken. 
Het is onbekend of het syndroom onstaat door een plotselinge stop in de medicatie, de bijwerkingen 
van de medicatie of andere factoren. 

Uit onderzoek blijkt dat het verlagen van de dosering of het geheel staken van de medicatie vlak voor 
de partus geen voordelen oplevert wat betreft het poor neonatal adjustment syndrome. 
Het is het advies om zwangeren die SSRI’s gebruiken in het ziekenhuis te laten bevallen zodat 
eventuele monitoring van de pasgeborene direct mogelijk is. Borstvoeding is niet gecontraindiceerd 
en zou theoretisch gezien zelfs gunstig kunnen zijn door de geringe hoeveelheden die overgaan in de 
moedermelk en daardoor dus adaptatieproblemen kunnen verminderen.3



PPH (persisterende pulmonale hypertensie)
SSRI-gebruik in het derde trimester lijkt gerelateerd te zijn aan een iets vergrote kans op PPH bij de 
pasgeborene. Persisterende pulmonale hypertensie komt voor bij ongeveer 2 op de 1000 
pasgeborenen en kan levensbedreigend zijn.3 

Langetermijneffecten
Het is nog onvoldoende onderzocht wat SSRI-gebruik in de zwangerschap voor invloed heeft op 
bijvoorbeeld de psychomotorische ontwikkeling.3
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