
 

 
Bij elke zwangerschap is er een risico van 10 tot 15 % op een miskraam en 
een risico van 2 tot 4 % op het krijgen van een baby met een aangeboren 
afwijking. Onderstaande informatie gaat over de vraag of deze risico’s groter 
worden door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Overleg het gebruik 
van geneesmiddelen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding altijd met 
uw verloskundige, arts of apotheker. 
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Astma in de zwangerschap 
 
Wat is astma? 
Astma is een chronische (blijvende) ontsteking van 
de longen. Als u astma heeft, zijn uw longen extra 
gevoelig voor prikkels waar andere mensen 
helemaal geen last van hebben. De longen 
reageren heftig op die prikkels, waardoor u 
benauwd kunt worden of moet hoesten. Ook 
kortademigheid en piepend ademhalen komen voor. 
 
Geneesmiddelen bij astma 
Bij de behandeling van astma worden verschillende 
groepen geneesmiddelen gebruikt.  
Inhalatie corticosteroïden zijn ontstekingsremmers 
die worden gebruikt voor de behandeling van 
astma. Voorbeelden zijn: beclometason (Qvar®), 
budesonide (Pulmicort®, fluticason (Flixotide®) en 
ciclesonide (Alvesco®). Van deze geneesmiddelen 
gebruikt u een onderhoudsdosering. Ze zorgen 
ervoor dat u minder heftig op prikkels reageert en 
minder last hebt van uw astma. Tijdens de 
zwangerschap zijn inhalatie corticosteroïden 
voorkeursmiddelen bij de behandeling van astma. 
De meeste ervaring in de zwangerschap is er met 
beclometason ,budesonide en fluticason. 
Salbutamol (Ventolin®, Airomir®) en terbutaline 
(Bricanyl®) zijn kortwerkende luchtwegverwijders 
die worden gebruikt bij de behandeling van astma 
en COPD. Ze zorgen voor een kortdurende 
verslapping van de spieren in de luchtwegen. 
Salbutamol en terbutaline worden bijna altijd via 
inhalatie ingenomen.  
Salbutamol en terbutaline zijn voorkeursmiddelen bij 
de behandeling van astma en COPD tijdens de 
zwangerschap.  
Salmeterol (Serevent® en onderdeel van 
Seretide®) en formoterol (Atimos®, Foradil®, Oxis® 
en onderdeel van Foster® en Symbicort®) zijn 
langwerkende luchtwegverwijders voor de 
onderhoudsbehandeling van astma en COPD.  
 
Kunnen de klachten van astma verergeren 
tijdens/door mijn zwangerschap? 

Het is belangrijk om uw klachten goed onder 
controle te houden, vόόr maar ook tijdens uw 
zwangerschap. 
Het is niet te voorspellen of uw klachten tijdens de 
zwangerschap verbeteren, verergeren of gelijk 
blijven. Alle drie opties zijn mogelijk.  
 
Kan ik de medicatie voor astma blijven 
gebruiken als ik zwanger ben?  
Om de kans op negatieve effecten tijdens de 
zwangerschap te voorkomen, is optimale controle 
van uw klachten belangrijk.  
Heeft u een kinderwens, dan is het belangrijk om 
met uw behandelaar uw huidige situatie te 
bespreken. 
Inhalatie corticosteroïden en kortwerkende 
luchtwegverwijders, zoals salbutamol of terbutaline, 
hebben de voorkeur. Als uw klachten met deze 
middelen onvoldoende onder controle zijn, kunnen 
eventueel langwerkende luchtwegverwijders zoals 
salmeterol of formoterol of andere geneesmiddelen 
worden toegevoegd aan de behandeling. 
 
Kan astma afwijkingen geven bij mijn 
ongeboren kind?  
Er zijn geen aanwijzingen dat er een verhoogde 
kans is op aangeboren afwijkingen, als uw klachten 
goed onder controle zijn. 
 
Heeft astma negatieve effecten op mijn 
zwangerschap?  
Ernstige astmatische klachten of klachten die niet 
goed onder controle zijn, kunnen negatieve 
gevolgen hebben, zoals een hoge bloeddruk, een te 
vroege bevalling, of een laag geboortegewicht. 
 
Kan medicatie die ik inhaleer bij mijn ongeboren 
kind komen?  
Bij inhalatie van geneesmiddelen heeft u een veel 
kleinere hoeveelheid nodig dan bij een tablet, omdat 
het geneesmiddel meteen op de plaats van werking 
komt: in de longen. Er komt heel weinig in het bloed 
terecht waardoor het onwaarschijnlijk is dat het 
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middel een effect kan hebben op het ongeboren 
kind. 
 
Kan het gebruik van inhalatie corticosteroïden 
negatieve effecten hebben op mijn 
zwangerschap? 
Onderzoek laat geen verhoogde kans zien op 
aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten 
bij het kind bij gebruik van inhalatie corticosteroiden 
 
Kan het gebruik van salbutamol of terbutaline 
negatieve effecten hebben op mijn 
zwangerschap? 
Er zijn geen aanwijzingen dat inhalatie van 
salbutamol of terbutaline een verhoogde kans geeft 
op aangeboren afwijkingen of andere nadelige 
effecten bij het kind. 
 
Kan het gebruik van salmeterol of formoterol 
negatieve effecten hebben op mijn 
zwangerschap? 
De ervaring met salmeterol en formoterol wijst niet 
op nadelige effecten. Omdat er weinig van het 
middel in het bloed terecht komt verwachten we 
geen effecten op het kind. Als de astma 
onvoldoende onder controle is met een 
inhalatiecorticosteroid in combinatie met een 
kortwerkende luchtwegverwijder kunnen formoterol 
of salmeterol gebruikt worden. 
 
Hebben de inhalatie corticosteroïden die ik 
tijdens de zwangerschap heb gebruikt nog 
invloed op mijn kind als het geboren is? 
Bij inhalatie van corticosteroïden zijn er geen 
aanwijzingen dat er nog effecten kunnen optreden 
als het kind geboren is.  
 
Heeft de salbutamol, terbutaline, salmeterol of 
formoterol die ik tijdens de zwangerschap heb 
gebruikt nog invloed op mijn kind als het 
geboren is? 
Bij inhalatie  van salbutamol, terbutaline, salmeterol 
of formoterol zijn er geen aanwijzingen voor 
effecten die kunnen optreden als het kind geboren 
is.  
 
Kan ik borstvoeding geven? 
Als u astma heeft, is dat geen reden om geen 
borstvoeding te geven. Inhalatie geneesmiddelen 
kunnen ook tijdens de periode van borstvoeding 
gebruikt worden. De hoeveelheid die in de melk 
terecht kan komen is zo laag dat er geen effecten te 
verwachten zijn op de zuigeling. 

Neem contact op met uw arts of apotheker als u 
geneesmiddelen gebruikt die niet geïnhaleerd 
worden. 
 
Wat als de vader astma heeft? 
Er zijn geen aanwijzingen dat als de vader astma 
heeft of geneesmiddelen voor astma gebruikt, dit 
gevolgen heeft voor zijn vruchtbaarheid of het 
ongeboren kind.  
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pREGnant 
Deel uw ervaring met geneesmiddelgebruik 
tijdens de zwangerschap! Hoe meer vrouwen 
meedoen, hoe meer informatie we krijgen over de 
veiligheid van geneesmiddelen in die belangrijke 
periode. Doet u ook mee? Zie www.pregnant.nl. 

 


