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o v e r z i c h t s a r t i k e l

Antidepressiva tijdens zwangerschap en 
borstvoeding
p . g . j .  t e r  h o r s t ,  j . p .  s m i t

achtergrond  In de praktijk is het lastig handvatten te vinden voor de 
farmacotherapeutische behandeling van angst en depressie voor, tijdens en na de zwangerschap. 
Daarbij komt dat in de literatuur de farmacotherapeutische adviezen over de verschillende periodes 
(voor de conceptie, gedurende de zwangerschap en in de lactatieperiode) vaak tegenstrijdig zijn.
doel  Komen tot een farmacotherapeutisch behandeladvies voor vrouwen met een depressie 
tijdens en na de zwangerschap, waarbij weloverwogen verschillende risico’s tegen elkaar afgezet 
kunnen worden.
methode  Literatuuronderzoek in PubMed en Embase met de zoektermen ‘antidepress*’, 
‘anxiol*’, ‘pregnan*’, ‘depressi*’, ‘anxiet*’, ‘guideline’, ‘lactation’, ‘breastfeeding’ en ‘milk’. Voor 
het opsporen van richtlijnen is gebruikgemaakt van de National Guideline Clearinghouse-
database.
resultaten  De medicamenteuze behandeling van depressie tijdens de zwangerschap en in 
de lactatieperiode geeft risico’s, maar het niet-behandelen ervan ook. Een individuele afweging 
van deze risico’s is noodzakelijk, waarbij men de patiënte informeert aan welke risico’s zij wordt 
blootgesteld bij welke behandeling, zodat zij goed kan afwegen of zij wel of geen medicatie wil 
tijdens de zwangerschap.
conclusie  Wanneer men kiest voor medicamenteuze behandeling van depressie tijdens 
de zwangerschap en in de lactatieperiode gaat de voorkeur uit naar een middel uit de veiligste 
categorie. In internationale richtlijnen kiest men dan voor de tricyclische antidepressiva.
[tijdschrift voor psychiatrie 51(2009)5, 307-314]

trefwoorden  antidepressiva, lactatie, zwangerschap

Depressie in de zwangerschap is een lastig te 
behandelen aandoening omdat er weinig gege-
vens zijn over de effectiviteit, veiligheid en bijwer-
kingen van geneesmiddelen in het algemeen tij-
dens de zwangerschap en van antidepressiva in het 
bijzonder. Daarnaast is het niet behandelen van de 
aandoening vaak geen optie, gezien de ziektelast 
die patiënten ervaren en de negatieve gevolgen 
van een onbehandelde depressie voor het nog 
ongeboren kind.

Voor de lactatieperiode geldt min of meer 

hetzelfde. Borstvoeding wordt gezien als de com-
pleetste voeding voor zuigelingen en geldt als de 
standaard voor de American Academy of Pediatrics 
(1997). Als voordelen van borstvoeding voor het 
kind worden genoemd: betere groei en immuni-
teit en vermindering van diarree en van luchtweg- 
en oorinfecties (Britton e.a. 2007). Er zijn ook voor-
delen voor de moeder, namelijk een snellere 
terugkeer naar het gewicht van vóór de zwanger-
schap, vermindering van post-partumbloedingen 
en een lagere incidentie van borstkanker en heup-
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fracturen (Britton e.a. 2007). Echter, bij moeders 
met seksueel misbruik in de voorgeschiedenis of 
met een obsessieve-compulsieve stoornis lijkt 
borstvoeding om de genoemde reden niet ideaal 
(Buist 2001). Het bereiken van remissie van de 
depressie met geneesmiddelen tijdens borstvoe-
ding heeft een positief effect op zowel moeder als 
kind (Weissman e.a. 2006).

In dit artikel geven wij een overzicht van de 
voor- en nadelen van het gebruik van antidepres-
siva tijdens de zwangerschap en lactatie, afgezet 
tegen het niet of onvoldoende behandelen van de 
maternale depressie.

methode

Wij doorzochten PubMed en Embase tot 
medio 2008 met als trefwoorden: ‘antidepress*’ 
(49.711), ‘anxiol*’ (8056), ‘pregnan*’ (642.237), 
‘depressi*’ (228.117), ‘anxiet*’ (100.673), ‘guideline’ 
(161.768), ‘lactation’ (59.676), ‘breastfeeding’ (25.961) 
en ‘milk’ (80.757) – tussen haakjes het aantal treffers 
in PubMed – en combinaties van deze woorden in 
booleaanse vergelijkingen. Alleen Engelstalige 
artikelen werden meegenomen bij het verzamelen 
van literatuur.

Verder werd voor het opsporen van richtlij-
nen gebruikgemaakt van de database National 
Guideline Clearinghouse (ngc) (www.guideline.
gov), waarbij we richtlijnen van beroepsverenigin-
gen lieten prevaleren boven richtlijnen opgesteld 
door individuele auteurs. Van elke bron werden 
kruisreferenties bestudeerd op hun geschiktheid. 
Dit leidde tot 53 referenties die wij gebruikten bij 
het schrijven van dit overzichtsartikel.

resultaten

Antidepressiva tijdens zwangerschap

Algemene aanwijzingen voor het gebruik van 
antidepressiva tijdens zwangerschap en lactatie 
zijn moeilijk te geven, maar de meeste richtlijnen 
gaan uit van een zo laag mogelijke dosering en het 
zo veel mogelijk beperken van elke vorm van 

comedicatie. De behandelduur dient ten minste 
zes maanden te zijn om een post-partumdepressie 
te voorkomen (Marcus e.a. 2001). Het kan zelfs 
onder bepaalde omstandigheden nodig zijn de 
dosering van de medicatie te verhogen, gezien het 
toegenomen metabolisme van sommige antide-
pressiva, om eenzelfde bloedspiegel te handhaven 
als voor de zwangerschap (Altshuler & Hendrick 
1996; Loebstein & Koren 2002; Loebstein e.a. 1997). 
Antidepressiva waarvoor dit is aangetoond, zijn 
nortriptyline, clomipramine, imipramine (Wisner 
e.a. 1993), citalopram en sertraline (Sit e.a. 2008). 
Het is raadzaam om in ieder geval bij deze midde-
len gedurende de zwangerschap frequent de 
bloedspiegel te controleren.

Bij lichte of matige depressie genieten niet-
farmacotherapeutische interventies de voorkeur 
(Altshuler e.a. 1996, 2001; Canadian Paediatric Soci-
ety 2004; Eberhard-Gran e.a. 2005; Grover e.a. 2006; 
Marcus e.a. 2001; National Collaborating Centre 
for Mental Health 2007; Ward & Zamorski 2002).

Bij ernstiger vormen van depressie noemen 
deze auteurs farmacotherapie de eerste keus, al 
dan niet aangevuld met niet-farmacotherapeuti-
sche interventies.

In verschillende internationale richtlijnen 
doet men aanbevelingen per trimester (Karasu e.a. 
2000; National Collaborating Centre for Mental 
Health 2007). Voor vrouwen die proberen zwanger 
te worden en voor zwangeren in het eerste trimes-
ter geldt dat alleen in geval van ernstige (terugke-
rende) depressies farmacotherapie is aangewezen. 
In andere gevallen kan men proberen de medicatie 
af te bouwen of zo nodig over te gaan op psycho-
therapie. In het tweede en derde trimester wordt 
aanbevolen bij ernstige depressies de gestarte 
behandeling te continueren tot ten minste zes 
maanden na de partus. Vrouwen met een ver-
hoogd risico op post-partumdepressie wordt aan-
bevolen te starten met farmacotherapie (Altshuler 
e.a. 1996, 2001; Grover e.a. 2006; National Collabo-
rating Centre for Mental Health 2007; Ward & 
Zamorski 2002). Over het tijdstip van het starten 
van farmacotherapie is nagenoeg geen onderzoek 
gedaan, maar de nice-richtlijnen geven aan dat 
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dit bij voorkeur direct na de partus zou moeten 
zijn (National Collaborating Centre for Mental 
Health 2007).

Over het algemeen gelden tricyclische anti-
depressiva (tca’s) of de selectieve serotonineher-
opnameremmer (ssri) fluoxetine als middelen 
van eerste keus, gevolgd door sertraline (Altshuler 
e.a. 1996; Grover e.a. 2006; Marcus e.a. 2001; Natio-
nal Collaborating Centre for Mental Health 2007). 
Gezien de recente discussies over de werkzaam-
heid van ssri’s, is een heroverweging over het 
gebruik van deze middelen in de zwangerschap 
aangewezen (Kirsch e.a. 2008). Binnen de tca’s 
genieten nortriptyline en desimipramine (niet 
geregistreerd in Nederland en België) de voorkeur 
vanwege het relatief kleine anticholinerge effect 
(reductie van neonatale onttrekkingsverschijnse-
len), een lange gebruiksgeschiedenis en een goede 
relatie tussen plasmaspiegels en effect (Altshuler 
e.a. 2001; American Psychiatric Association 2005; 
Eberhard-Gran e.a. 2005; Grover e.a. 2006; Karasu 
e.a. 2000; Marcus e.a. 2001). Het gebruik van de 
ssri paroxetine is gecontraïndiceerd vanwege het 
risico op cardiale afwijkingen en mogelijk aan-
houdende pulmonale hypertensie bij de foetus en 
vanwege het relatief hoge risico op onttrekkings-
verschijnselen (Anonymus 2004; Bar-Oz e.a. 2007; 
Hallberg e.a. 2006; Källén 2007; Way 2007). In een 
preconceptief consult moet men proberen om 
vrouwen ervan te overtuigen dat zij moeten over-
schakelen op een relatief veilig antidepressivum; 
dit gezien de mogelijke schade bij het kind en de 
kans op het krijgen van onttrekkingsverschijnse-
len.

In de praktijk komt het dikwijls voor dat 
vrouwen die twee tot drie maanden zwanger zijn 
en behandeld worden met een niet-voorkeurs-
middel voor een advies komen over de medicatie 
en hun zwangerschap. Dit brengt een lastige afwe-
ging met zich mee: doorgaan met niet-voorkeurs-
middel of overschakelen op voorkeursmiddel? Een 
vergelijkbaar dilemma doet zich voor bij vrouwen 
die zijn ingesteld op een niet-voorkeursmiddel 
nadat eerder de voorkeursmiddelen bij hen niet 
werkzaam zijn gebleken. In deze gevallen volstaan 

de richtlijnen niet en moet men een individuele 
risico-evaluatie uitvoeren; daarbij zijn de kans op 
terugkeer van depressie en mogelijke teratogeni-
teit in relatie tot de zwangerschapsduur belang-
rijke factoren.

Depressie en zwangerschap

Het staken van antidepressiva voor de zwan-
gerschap leidt bij 75% van de vrouwen tot een 
terugkeer of verergering van de depressie (Cohen 
e.a. 2004, 2006). Het is mogelijk dit percentage te 
verkleinen door het geven van extra voorlichting 
(O’Brien e.a. 2007), hoewel hier maar beperkt 
onderzoek naar is gedaan.

Het (plotseling) staken van antidepressiva 
tijdens de zwangerschap leidt tot ernstige ont-
trekkingsverschijnselen, waaronder tremoren, 
angst- en paniekaanvallen, slapeloosheid, suïci-
dale gedachten, lichamelijke verwaarlozing en de 
neiging tot meer alcohol-, nicotine- en drugsge-
bruik (Einarson e.a. 2001; Nonacs & Cohen 2003). 
Voor de nakomeling betekent dit dat dezelfde 
effecten optreden als bij een onbehandelde mater-
nale depressie in de zwangerschap; zie verderop in 
dit artikel.

Depressie tijdens de zwangerschap heeft een 
voorspellende waarde (> 50%) voor het optreden 
van post-partumdepressie (Josefsson e.a. 2001; 
Robertson e.a. 2004). Andere risicofactoren voor 
het optreden van post-partumdepressie zijn: 
angststoornissen vóór de zwangerschap, een 
geschiedenis van depressie of psychiatrische aan-
doeningen en eerder doorgemaakte post-partum-
depressie. Verder spelen een rol: ervaren sociale 
steun, gevoel van eigenwaarde, stress vanwege de 
opvoeding van (andere) kinderen, het niet hebben 
van een partner, complicaties bij eerdere bevallin-
gen, socio-economische status en het vóórkomen 
van depressie in de familie (Pearlstein 2008; 
Robertson e.a. 2004).

Verschijnselen bij de nakomeling als gevolg 
van de depressie bij de moeder zijn: voortijdige 
partus, lager geboortegewicht en langzame ont-
wikkeling (lopen, praten en zindelijkheid). Bij 
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maternale angst en stress komen daar nog bij: 
meer emotionele problemen en hyperactiviteit 
(Weinstock 2005). Al deze factoren verhogen de 
kindersterfte en -morbiditeit (Bennett e.a. 2004). 
Verder zijn er ook negatieve effecten op de sociale, 
cognitieve en emotionele ontwikkeling (Boyd e.a. 
2006; Eberhard-Gran e.a. 2006), slechtere motori-
sche ontwikkeling, minder interacties met andere 
kinderen (Boyd e.a. 2006) en mogelijk hechtings-
problematiek (Mian 2005).

Een onbehandelde postnatale depressie leidt 
tot eerder stoppen met borstvoeding en gaat 
gepaard met een slechter opvoedkundig klimaat 
en een toegenomen kans op kindermishandeling 
(Tam & Chung 2007). Ook is aangetoond dat kinde-
ren van depressieve moeders op tweejarige leeftijd 
een verhoogde cortisolwaarde hebben, vergeleken 
met kinderen van wie de moeder geen depressie 
heeft (Ashman e.a. 2002). Cortisol is een belangrijk 
stresshormoon dat betrokken is bij de hypothala-
mus-hypofysebijnieras (de hpa-as), die van 
belang is bij affectieve stoornissen. De relevantie 
van dit gegeven vergt nog nader onderzoek.

Antidepressiva tijdens lactatie

Alle antidepressiva gaan in meer of mindere 
mate over in moedermelk (Misri & Kostaras 2002). 
Aangezien er enorme verschillen zijn in de advise-
ring over het gebruik van antidepressiva in de lac-
tatieperiode, vergeleken wij de belangrijkste bron-
nen voor de Nederlandse situatie en we wegen 
deze naar de laatste stand van de wetenschap. Deze 
bronnen waren: Use of psychoactive medication 
during pregnancy and possible effects on the fetus and 
newborn (American Academy of Pediatrics (aap) 
2000); de gegevens uit toxnet (gelieerd aan Pub-
Med; United States National Library of Medicine, 
2008); kiesBeter.nl, het standpunt van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu (2008) en 
tot slot Drugs in pregnancy and lactation (Briggs e.a. 
1998).

De gegevens vulden wij aan met gevalsbe-
schrijvingen verschenen na de laatste publicatie 
van Briggs e.a. (1998) en aap (2000). Wij hebben in 

tabel 1 Categorieën voor de veiligheid van psychofarmaca en 

borstvoeding

Categorie Beschrijving categorie

1 Borstvoeding bij dit geneesmiddel wordt sterk 

afgeraden wegens negatieve waargenomen effecten 

bij de zuigeling.

2 Borstvoeding bij dit geneesmiddel wordt afgeraden 

vanwege het ontbreken van gegevens.

3 Dit geneesmiddel gaat over in borstvoeding. Er 

bestaat echter onzekerheid of er negatieve effecten 

optreden.

4 Dit geneesmiddel gaat over in borstvoeding, maar dit 

leidt niet tot negatieve effecten bij de zuigeling.

5 Dit geneesmiddel gaat niet over in borstvoeding.

de Isala klinieken op grond van deze gegevens een 
advies opgesteld dat in een aantal categorieën uit-
eenvalt. Dit op de praktijk gerichte advies over het 
gebruik van antidepressiva tijdens de lactatieperi-
ode is weergegeven in tabel 1 en 2.

De antidepressiva die het veiligst geacht wor-
den, zijn fluvoxamine, paroxetine, sertraline, 
fluoxetine, amitriptyline, nortriptyline, imipra-
mine, mirtazapine, hypericumpreparaat, mianse-
rine, trazodon en venlafaxine, alsmede het niet in 
Nederland en België geregistreerde desipramine. 
Er zijn echter geen goede onderzoeken beschik-
baar over de langetermijneffecten bij zuigelingen 
als gevolg van maternaal antidepressivagebruik 
tijdens de lactatieperiode. Uit oogpunt van conti-
nuïteit van de behandeling gedurende preconcep-
tie tot en met de lactatieperiode genieten de tca’s 
de voorkeur.

Bij het overstappen op een antidepressivum 
van een veiliger klasse speelt hetzelfde dilemma 
als bij de zwangerschap. Het switchen zou – anti-
ciperend op het geven van borstvoeding – plaats 
moeten vinden vóór de feitelijke zwangerschap. 
Zoals eerder genoemd, zijn de tca’s een relatief 
veilige keuze, hetgeen ook aansluit bij hetzelfde 
advies tijdens de lactatieperiode.

Onlangs is een andere benadering voorge-
steld (Gentile 2007). Deze auteur maakt gebruik 
van een ratio van aantallen patiënten met en zon-
der bijwerkingen en komt op basis daarvan tot een 
conclusie over de veiligheid. Deze benadering is in 
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de praktijk buitengewoon lastig te implemente-
ren en er zijn tot op heden geen onderzoeken 
gepubliceerd waarin gebruikgemaakt is van deze 
systematiek. Enkele toonaangevende auteurs op 
dit terrein wezen de index af omdat deze geen rela-
tie heeft met de klinische praktijk (Einarson & Ito 
2007).

Depressie en borstvoeding

Het geven van borstvoeding heeft voor de 
moeder ook enkele nadelen: het strakke tijd-
schema en in de eerste weken de nachtelijke voe-
dingen, vaak resulterend in lichamelijke uitput-
ting. Deze nadelen worden mogelijk onderschat. 
De partner kan in geval van nachtelijke flesvoe-
ding de rol van de moeder overnemen. Daarnaast 
speelt mee dat de verantwoordelijkheid van de 
moeder voor de pasgeborene een zware wissel 
trekt op haar eigen geestelijk welzijn. De psychia-
trische stoornissen kunnen op deze wijze de borst-
voeding beperken (Brockington 2004; Ross e.a. 
2004). Een belangrijk voordeel van borstvoeding 
lijkt dat de moeder een betere band met haar kind 
ervaart.

Voor zuigelingen is borstvoeding volgens de 

American Academy of Pediatrics superieur ten 
opzichte van welke andere voeding dan ook (Gart-
ner e.a. 2005). Het geven van borstvoeding resul-
teert in minder infectieuze aandoeningen bij de 
zuigeling, zoals bacteriële meningitis, bacterië-
mie, diarree, luchtweginfecties, necrotiserende 
enterocolitis, middenoorontstekingen, urineweg-
infecties en sepsis (Gartner e.a. 2005). Verder redu-
ceert borstvoeding de incidentie van wiegendood, 
diabetes, lymfomen, leukemie, overgewicht en 
obesitas, hypercholesterolemie en astma (Ameri-
can Academy of Pediatrics 2001).

Voor de moeder heeft borstvoeding, zoals in 
de inleiding al gezegd, ook voordelen, namelijk 
een sneller gewichtsverlies post partum, verlaging 
van het risico op epitheliale ovariumkanker, op 
osteoporose en op obesitas. Ook beschermt borst-
voeding tegen premenopauzale borstkanker met 
een relatieve risicoreductie van ongeveer 50% 
(Chaudron & Jefferson 2000).

Strikte contra-indicaties voor borstvoeding 
zijn beschreven in een richtlijn van de aap (Gart-
ner e.a. 2005); hierin staat ook een lijst met andere 
geneesmiddelen dan antidepressiva.

tabel 2 Veiligheid voor de zuigeling in geval van maternaal antidepressivagebruik tijdens lactatie (zie tabel 1 voor omschrijving 

categorieën)
Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

ssri’s escitalopram fluvoxamine

citalopram paroxetine

sertraline

fluoxetine

tca’s doxepine trimipramine amitriptyline

maprotiline nortriptyline

dosulepine imipramine

clomipramine desipramine*

Overige antidepressiva oxitriptan** tryptofaan mirtazapine

duloxetine hypericumpreparaat

mianserine

trazodon

venlafaxine

Reversibele mao-remmers moclobemide

Irreversibele mao-remmers tranylcypromine fenelzine
*Niet geregistreerd in Nederland en België.
**Verkrijgbaar als magistrale bereiding.



p . g . j .  t e r  h o r s t / j . p .  s m i t

312 t i j d s c h r i f t  v o o r  p s y c h i a t r i e  5 1  ( 2 0 0 9 )  5

conclusie

Voor het al dan niet gebruiken van antide-
pressiva tijdens de zwangerschap is het noodzake-
lijk de overige omstandigheden voor moeder en 
kind in de besluitvorming te betrekken. We den-
ken bijvoorbeeld aan de ernst van de aandoening, 
de mogelijkheid tot overschakelen op een veiliger 
middel, het niet behandelen van de depressieve 
stoornis en de wens tot het geven van borstvoe-
ding. Daarbij is ook het niet behandelen van 
depressieve aandoeningen tijdens de zwanger-
schap risicovol voor zowel moeder als kind. Waar 
mogelijk moet men al in een preconceptieconsult 
kiezen voor een geneesmiddel uit de veiligste cate-
gorie. Internationaal gaat de voorkeur uit naar de 
tricyclische antidepressiva vanwege een vermin-
derde kans op aangeboren afwijkingen, een betere 
bloedspiegel-effectrelatie en bewezen effectiviteit 
bij depressies. Nortriptyline is daarbij eerste keus 
vanwege minder onttrekkingsverschijnselen door 
een geringer serotonerg effect.

Tot slot raden wij aan om, welke behandeling 
men ook kiest, deze alleen te starten met schrifte-
lijke ‘informed consent’ van de toekomstige ouders.
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summary

Antidepressants during pregnancy and lactation – P.G.J. ter Horst, J.P. Smit –
background  It is difficult to find well-grounded advice about the pharmacotherapeutic 
treatment of anxiety and depression before, during and after pregnancy. Furthermore, in the 
literature pharmacotherapeutic advice relating to the various periods (pre-conception, pregnancy 
and lactation) is often contradictory.
aim  By reviewing the literature, to arrive at a recommendation for the pharmacotherapeutic 
treatment of depression during and after pregnancy and to compare and weigh up the various risks 
involved in treatment.
method  A literature search in PubMed and Embase with search terms ‘antidepress*’, 
‘anxiol*’, ‘pregnan*’, ‘depressi*’, ‘anxiet*’, ‘guideline’, ‘lactation’, ‘breastfeeding’ and ‘milk’. The 
National Guideline Clearinghouse database was used to find guidelines.
results  The literature reveals that the medical treatment of a depression during pregnancy 
and lactation is not without risks. However, there are also risks involved in not treating depression 
during these periods. These risks cannot be assessed at group-level but have to be weighed up for 
each individual separately. The patient needs to be informed about the risks she runs in connection 
with a particular treatment so that a well-considered decision can be made about whether to treat 
or not treat depression with antidepressants during pregnancy.
conclusion  If the decision is made to treat depression during pregnancy and in the 
lactation period, it is advisable to choose an antidepressant from the safest category; in most 
countries this means opting for tricyclic antidepressants.
[tijdschrift voor psychiatrie 51(2009)5, 307-314]
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