
 

 
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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Azathioprine gebruik door de man 
 
 
 
Wat is azathioprine? 
 
Azathioprine (Azafalk, Imuran) is een 
immunosuppressivum dat in het lichaam wordt 
omgezet in 6-mercaptopurine. Het wordt onder 
andere gebruikt bij inflammatoire darmziekten, 
ernstige reumatoïde artritis en als profylaxe voor 
orgaantransplantatie. 
 
 
Is de kans van mijn partner om zwanger te 
worden kleiner als  ik azathioprine gebruik? 
  
Er zijn geen aanwijzingen dat azathioprine de kans 
op zwangerschap verminderd. Het onderliggende 
ziektebeeld zou mogelijk wel van invloed kunnen 
zijn op de vruchtbaarheid.   
 
Moet ik stoppen met azathioprine als mijn 
partner zwanger wil worden? 
 
In de bijsluiter wordt dit wel geadviseerd, echter als 
uw partner al zwanger is of als stoppen niet 
mogelijk is door de ernst van de ziekte, is er geen 
reden tot bezorgdheid. Er zijn geen aanwijzingen 
dat azathioprine de zwangerschap nadelig 
beïnvloedt. Overleg altijd met uw behandelaar. 
 
Heeft azathioprine invloed op de kwaliteit van 
mijn sperma? 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat azathioprine de 
kwaliteit van sperma nadelig beïnvloedt. 
 
 
Kan het gebruik van azathioprine door  mij  vlak 
voor of tijdens de conceptie afwijkingen geven 
bij het ongeboren kind?  
  
Uitgebreid onderzoek met dit geneesmiddel 

laat geen verhoogde kans op aangeboren 
afwijkingen zien bij het kind na gebruik door de 
vader. 
 
 
Kan het gebruik van azathioprine door  mij 
tijdens de zwangerschap negatieve effecten 
hebben op het ongeboren kind? 
 
In verschillende studies worden geen aanwijzingen 
gevonden voor een nadelig effect van azathioprine 
op de zwangerschap en het ongeboren kind. De 
vader heeft geen bloedverbinding met het 
ongeboren kind zoals de moeder dat heeft, dus 
medicatie in zijn lichaam komt niet bij het 
ongeboren kind. De enige manier van blootstelling 
is via het sperma. De hoeveelheid azathioprine in 
het sperma is echter zo klein, dat daar geen 
effecten van worden verwacht.   
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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. 

 


