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Bewaking bij zwangerschap

Gebruik veilig, toch signaal
Een zwangere vrouw komt in de apotheek met een
recept voor amoxicilline. U weet dat zij dit mag
gebruiken tijdens de zwangerschap. Toch verschijnt er
een signaal op het scherm. Waarom is dat zo?
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De bewaking bij zwangerschap bestaat uit
vier contra-indicatie-aarden. Dit zijn kinderwens (man), kinderwens (vrouw), zwangerschap en borstvoeding. Bij kinderwens (man)
gaat het om de effecten van het geneesmiddel op de vruchtbaarheid van de man.
Bij kinderwens (vrouw) zijn vooral de effecten van het geneesmiddel in het eerste
trimester van de zwangerschap van belang.
Hiermee wordt onder andere de periode
ondervangen dat een vrouw nog niet weet
dat ze zwanger is.

Wel of geen signaal
Bij kinderwens (man) verschijnt alleen een
signaal als er iets bekend is over de effecten
van het geneesmiddel op de vruchtbaarheid.
Bij de andere drie bewakingen verschijnt
altijd een signaal. Dus ook als de patiënt
het middel veilig kan gebruiken, zoals in het
geval van amoxicilline.
Sinds enkele jaren zijn we bezig concrete
adviezen op te stellen voor de vier contraindicatie-aarden. Als er geen signaal verschijnt,
betekent dit dat de adviezen bij zwangerschap voor dit geneesmiddel (nog) niet zijn
opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
theofylline.

Nieuwe KennisTest Kinderziektes
Het beste advies geven aan de patiënt is uw prioriteit. Laat daarom uw team de knmp KennisTesten doen. Het knmp KennisTest-abonnement bestaat uit 27 KennisTesten, waaronder de
nieuwe KennisTest Kinderziektes.
Deze test is goed voor 1 accreditatiepunt van sana/kaof. Nog
geen abonnement? Kijk op http://www.knmp.nl/kennistest.

Verschil met andere bewakingen
Dat bij zwangerschap ook een signaal opkomt bij veilige middelen wijkt af van de andere medicatiebewaking in de g-standaard,
zoals bij interacties en contra-indicaties.
Daarbij verschijnt alleen een signaal als actie
nodig is. Bij zwangerschap is ervoor gekozen
vrouwen met een kinderwens, zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
gerust te kunnen stellen. De apotheek krijgt
hierdoor de gelegenheid te vertellen dat de
patiënt het middel veilig kan gebruiken.

Bewaking bij nieuwe stoffen
Als een geneesmiddel met een nieuwe werkzame stof op de markt komt, beoordelen
wij deze stof niet direct. Dit betekent dat
bij deze stoffen in het verleden geen signaal
verscheen. ‘Geen signaal’ betekent dus niet
dat het middel veilig kan worden gebruikt.
Daarom is hiervoor een oplossing bedacht.
Sinds 1 juli 2014 worden nieuwe stoffen
gekoppeld aan de bewaking: niet beoordeeld
[1]. Let op: dit is niet met terugwerkende
kracht gedaan voor de stoffen die tot 1 juli
2014 nog niet waren beoordeeld.

Teratologie Informatie Service
De informatie van de Teratologie Informatie
Service (tis) van het Lareb is leidend voor
de adviezen in de g-standaard. De tis is het
expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en
het geven van borstvoeding. Om de adviezen
zo concreet mogelijk te maken, wordt
bovendien nog een aantal andere bronnen
geraadpleegd. De informatie waarop een
advies is gebaseerd, is terug te vinden in de
risicoanalyse op de knmp kennisbank.
Heeft u vragen over het gebruik van een geneesmiddel
tijdens of rondom de zwangerschap? Neem dan contact
op met de Helpdesk van het Geneesmiddel Informatie
Centrum via gic@knmp.nl of 070 3737377.
Zie voor de literatuurreferentie: pw.nl.
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