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Beleid

 Bij incidenteel gebruik is het niet noodzakelijk in het ziekenhuis te bevallen. 
 Wanneer de (te verwachte) geboorte plaatsvindt binnen 10 uur na inname van de 

stilnoct is een medium risk partus aan te raden i.v.m. de mogelijke gevolgen voor de 
neonaat.

 Bij intermitterend gebruik in het derde trimester wordt aangeraden om minimaal met 
een plaatsindicatie (B-D indicatie: bevalling onder verantwoordelijkheid van de 
eerstelijns verloskundige of verloskundig huisarts) te bevallen. 

 De pasgeborene, mits in goede conditie, behoeft na de bevalling niet klinisch te 
worden geobserveerd. 

 Het voorschijven van de stilnoct wordt gedaan door de gynaecoloog of PA-klinisch 
verloskundige na telefonisch overleg met de verloskundige. De gynaecoloog of PA-
klinisch verloskundige noteert dit duidelijk in het dossier/EPD. De zwangere hoeft 
hiervoor niet op de afdeling gezien te worden voor CTG mits zij goed leven voelt en 
er geen contra-indicaties aanwezig zijn. 

 Indien alleen stilnoct onvoldoende lijkt te werken, kan patiënte verwezen worden voor 
nachtopname waarbij de combinatie pethidine i.m. en stilnoct wordt gegeven. 
Patiënte wordt gecounseld door de dienstdoend klinisch verloskundige. 

Achtergrond
Bij het optreden van slaapstoornissen in de zwangerschap is het belangrijk uitleg te geven 
over de normale fysiologische veranderingen die optreden in het slaappatroon tijdens de 
zwangerschap. 
Als slaapstoornissen optreden, dient allereerst geïnventariseerd te worden wat de ernst van 
de klachten is en wat de beperkingen hiervan zijn op het dagelijkse functioneren. En 
alvorens slaapmedicatie voor te schrijven dienen slaaphygiënische adviezen (zoals geen 
koffie in de avond, ontspannende bezigheden, geen sport, TV en computer 2 uur voor het 
slapen gaan, vast dag/nachtritme aanhouden), het bijhouden van een slaapdagboek en 
ontspanningsoefeningen geprobeerd te zijn. Geef uitleg over de fysiologische 
slaapveranderingen in de zwangerschap. 

Op basis van het literatuuronderzoek lijkt het optreden van een slaapstoornis tijdens de 
zwangerschap ‘op zich’ geen effect te hebben op de diverse uitkomstmaten (zoals miskraam, 
hypertensie, diabetes, IUVD, groeivertraging, zwangerschapsduur, kunstverlossingen, 
aangeboren afwijkingen, of late effecten bij het kind).
Slaapstoornissen kunnen een symptoom zijn van een onderliggende psychiatrische 
(bijvoorbeeld depressie, psychose) of somatische aandoening (slaapapneusyndroom, pijn). 
Indien het vermoeden daarop aanwezig is, dient aanvullende diagnostiek en zo nodig 
gerichte behandeling ingezet te worden. 



Medicatie

 Stilnoct (zolpidem) behoort tot een groep van geneesmiddelen die bij slapeloosheid 
worden gebruikt, de zogenaamde benzodiazepinen. 

 Stilnoct is een slaapmiddel met een snel intredende werking.
 Stilnoct heeft een halfwaarde tijd van  2 ½ - 10 uur bij volwassenen. 
 Men dient er op bedacht te zijn dat de halfwaardetijden bij pasgeborenen en 

zuigelingen langer zijn.

Contra-indicaties

 Bij aanwezig zijn van allergie voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
 Bij aanwezig zijn van slaap-apnoesyndroom
 Bij een verminderde werking van de lever
 Bij een acuut en/of ernstig aangetaste ademhalingsfunctie (zuurstofopname).

Zwangerschap/Bevalling

 Mogelijk gevolgen voor de neonaat: ‘floppy infant’ syndroom o.a. hypotonie, lethargie, 
verstoorde temperatuurregulatie/ hypothermie en slecht drinken bij de pasgeborene, 
daarnaast kunnen tonusproblemen, ademhalingsdepressie, hypotensie optreden. 

 Bij moeders die langdurig Stilnoct hebben gebruikt tijdens de laatste maanden van de 
zwangerschap kunnen ontwenningsverschijnselen voorkomen in de periode volgend 
op de geboorte.

 Er is geen adequaat onderzoek beschikbaar over de duur van vroege neonatale 
effecten na gebruik van benzodiazepinen.

 Er zijn geen redenen om gebruik van benzodiazepinen tijdens de zwangerschap te 
ontraden op basis van een toegenomen risico op zwangerschaps- en 
baringscomplicaties. Gezien het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor een 
toename van zwangerschaps- en baringscomplicaties is er geen indicatie voor 
overname of extra controles in de 2e/3e lijn bij  benzodiazepinegebruik tijdens de 
zwangerschap, tenzij er sprake is van hoge dosering, chronisch gebruik of 
comedicatie. 

 Mate van gebruik: Niet-chronisch gebruik: maximaal 2 weken onafgebroken gebruik 
(in één trimester) of in totaal tijdens de zwangerschap maximaal 2 weken gebruik. 
Onder deze categorie valt dus zowel het incidenteel als het intermitterend gebruik 
van de medicatie. 

 Bij chronisch gebruik wordt de zorg multidisciplinair georganiseerd (in de tweede lijn) 
met betrekken van huisarts/psychiater en inzetten POP-poli

Bronnen
www.lareb.nl
Richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie, NVOG 
(richtlijnendatabase.nl)
NHG standaard 'Slapeloosheid en slaapmiddelen' (2005)

https://iprova.tjongerschans.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7d5ad1d1-2a44-455d-a77a-2d7e42f7fc05

