
 

 
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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Schimmelinfecties tijdens de zwangerschap 
 
Wat is een schimmelinfectie? 
 
Een schimmelinfectie is een infectie van 
bijvoorbeeld de huid die veroorzaakt wordt door een 
schimmel of gist. Iedereen heeft schimmels en 
gisten op de huid. In het algemeen is dit onschuldig. 
Soms kunnen  ze klachten geven van bijvoorbeeld  
jeuk, dan heeft u mogelijk een infectie. Bekende 
schimmels en gisten zijn candida, aspergillus of 
cryptococcus.  
Een schimmelinfectie kan oppervlakkig zijn, 
bijvoorbeeld een infectie van de huid, haar of 
nagels. De infectie kan zich ook dieper uitbreiden 
of, maar dit is zelden, in het bloed aanwezig zijn. 
Met name mensen met verminderde weerstand 
hebben een grotere kans op uitbreiding van 
schimmelinfecties.  
Er worden verschillende groepen geneesmiddelen 
bij schimmelinfecties toegepast. Sommige middelen 
gebruikt men direct als crème of zalf op de plek 
waar de schimmel op de huid zit (lokale therapie), 
andere worden ingenomen als tablet of capsule 
(orale of systemische therapie). Er zijn ook vaginale 
toepassingen. 
 
 
Heb ik door een schimmelinfectie meer kans om 
een miskraam of een kind met een aangeboren 
afwijking te krijgen? 
 
Het is niet de verwachting dat u door een 
schimmelinfectie van huid, haar of nagels een 
groter risico heeft op een miskraam of een kind met 
aangeboren afwijkingen.  
Een vaginale schimmelinfectie met candida albicans 
komt zowel bij niet zwangere als zwangere vrouwen 
regelmatig voor. In het algemeen is er geen 
toegenomen risico op nadelige gevolgen voor de 
zwangerschap bij een dergelijke infectie. Een 
enkele keer raakt het kind besmet tijdens de 
bevalling en kan dit leiden tot een milde huid of 
mond infectie (spruw) bij het kind.  
 

Kunnen de klachten van een schimmelinfectie 
verergeren tijdens of door mijn zwangerschap? 
 
In de zwangerschap is de weerstand veranderd 
waardoor bepaalde schimmelinfecties vaker 
voorkomen en soms ook meer klachten geven. 
Overleg met uw arts over eventuele behandeling.  
 
 
Kan een antischimmelmiddel aangeboren 
afwijkingen geven bij mijn ongeboren kind?  
  
Van een aantal middelen weten we dat ze tijdens de 
zwangerschap gebruikt kunnen worden. Maar over 
de meeste antischimmelmiddelen is er onvoldoende 
kennis om het risico voor het kind goed in te 
schatten.  
Met de orale miconazol-gel die voor behandeling 
van een schimmelinfectie in de mond of darm wordt 
gebruikt en met het innemen van fluconazol (kuur 
van diverse dagen), itraconazol en ketoconazol 
tijdens de zwangerschap (orale therapie) is nog 
onvoldoende ervaring om het risico goed in te 
kunnen schatten. Er zijn aanwijzingen dat 
fluconazol in hogere doseringen en langduriger 
gebruik nadelige effecten voor het kind heeft. 
Hieronder staan een aantal veelvoorkomende 
schimmelinfecties op een rij. Niet alle 
antischimmelmiddelen worden besproken, alleen de 
veelgebruikte middelen.  
 
 
Kan ik medicatie voor een schimmelinfectie van 
de huid gebruiken als ik zwanger ben?  
 
Clotrimazol, econazol, miconazol en nystatine zijn 
middelen die tijdens de zwangerschap volgens 
voorschrift op de huid (lokale therapie) kunnen 
worden gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat 
gebruik van een middel tegen een schimmelinfectie 
van de huid meer kans op aangeboren afwijkingen 
geeft bij het kind. 
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Kan ik medicatie voor een schimmelinfectie van 
de nagels gebruiken als ik zwanger ben?  
 
Itraconazol en terbinafine zijn veel gebruikte 
middelen tegen schimmelnagels. Het gebruik van 
itraconazol en terbinafine tijdens de zwangerschap 
wordt afgeraden. Er is met deze middelen 
onvoldoende ervaring tijdens de zwangerschap om 
het risico goed in te kunnen schatten. Daarbij heeft 
het geen ernstige gevolgen om de behandeling van 
schimmelnagels uit te stellen tot na de 
zwangerschap (en borstvoedingsperiode).  
 
Kan ik medicatie voor een vaginale 
schimmelinfectie gebruiken als ik zwanger ben?  
 
Heeft u een vaginale schimmelinfectie met candida, 
dan kan deze infectie worden behandeld met  
vaginaaltabletten clotrimazol of miconazol. Er zijn 
geen aanwijzingen dat deze middelen tijdens de 
zwangerschap een verhoogde kans geven op 
aangeboren afwijkingen. Helpen deze middelen u 
onvoldoende, dan kan orale behandeling (met 
tabletten) nodig zijn. Fluconazol 150 mg eenmalig 
kan in de zwangerschap gebruikt worden. Er zijn bij 
eenmalig gebruik van dit middel geen aanwijzingen 
voor een verhoogde kans op aangeboren 
afwijkingen bij het kind.  
 
Kan ik borstvoeding geven bij het gebruik van 
medicatie voor een schimmelinfectie? 
 
Clotrimazol, ketoconazol, miconazol, nystatine en 
terbinafine kunnen bij schimmelinfecties van de huid 
lokaal gebruikt worden. Wanneer de huid van de 
borst wordt behandeld, moet het gebied rond de 
tepel voor het voeden eerst worden 
schoongemaakt. Nystatine kan tijdens de 
borstvoedingsperiode ook als tablet worden 
gebruikt. 
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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. 

 


