
 

 
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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Slaapmiddelen (Valeriaan en melatonine) 
 
Over welke slaapmiddelen gaat deze informatie? 
Er zijn verschillende soorten slaapmiddelen. Hier 
beschrijven we uitsluitend twee veel gebruikte 
slaapmiddelen die vrij (zonder recept) verkrijgbaar 
zijn: valeriaan en melatonine.  
Valeriaan is te koop onder de merknamen 
Valdispert®, Nerviplant® en Tendo Valeriaan-
tinctuur®. Melatonine is ook verkrijgbaar onder de 
merknaam Circadin®. NB Er bestaat ook een hoge 
dosering melatonine die alleen op recept kan 
worden verkregen. Deze wordt hier niet besproken. 
 
Wat is valeriaan? 
Valeriaan is een kruidachtige plant uit de 
kamperfoelie familie. Extracten uit de wortel van 
deze plant worden al eeuwenlang gebruikt voor 
uiteenlopende lichamelijke klachten en  kunnen 
effectief zijn bij slapeloosheid.  
 
Wat is melatonine? 
Melatonine is een hormoon dat in het menselijk 
lichaam door de epifyse (een klier in de hersenen) 
wordt aangemaakt. Het speelt een rol bij het dag-
nachtritme. De natuurlijke productie van melatonine 
komt op gang als het ’s avonds donker wordt en 
neemt af onder invloed van licht. Melatonine wordt 
verkocht als middel tegen jetlag en tegen 
slaapstoornissen.  
 
Wat kan ik zelf doen aan mijn slaapproblemen 
tijdens de zwangerschap?  
Slaapproblemen tijdens de zwangerschap komen 
veel voor. In de meeste gevallen kunnen algemene 
slaap- en leefstijladviezen voor enige verbetering 
zorgen. Voor deze adviezen kunt u terecht bij uw 
eigen verloskundige of arts en op diverse websites. 
Heeft u meer hulp nodig voor uw slaapproblemen, 
overleg dan met uw behandelaar.  
 
Mag ik valeriaan gebruiken tijdens de 
zwangerschap?  

Valeriaan mag eventueel gebruikt worden tijdens de 
zwangerschap. Gebruik het middel niet langdurig. 
Er is helaas geen enkel slaapmiddel dat kan worden 
aanbevolen voor langdurig gebruik tijdens de 
zwangerschap. Kies bij gebruik van valeriaan bij 
voorkeur geen combinatiepreparaat maar puur 
valeriaan zonder toevoegingen. Vermijd in elk geval 
de alcohol bevattende valeriaan-tinctuur.  
 
Wat als ik met deze oplossingen nog steeds niet 
kan slapen?  
Het is belangrijk om hardnekkige slaapproblemen te 
bespreken met uw behandelend arts. Langdurig 
gebruik van vrij verkrijgbare middelen is geen goede 
oplossing. In sommige gevallen kan kortdurend 
gebruik van een slaapmiddel op recept overwogen 
worden om het ongewenste slaappatroon te 
doorbreken. 
 
Mag ik melatonine gebruiken tijdens de 
zwangerschap?  
Nee, dit wordt afgeraden. 
Melatonine is een hormoon dat door het lichaam 
zelf kan worden aangemaakt en werkzaam is in de 
hersenen. Het heeft verschillende functies en is 
waarschijnlijk essentieel voor een gezond 
verlopende zwangerschap. Tijdens de 
zwangerschap neemt de natuurlijke aanmaak van 
melatonine door de moeder aanzienlijk toe. Mogelijk 
is dit een soort communicatie tussen moeder en 
kind over de tijd en voor het instellen van een dag-
nachtritme. Wat de (lange termijn) effecten zijn van 
het slikken van melatonine tabletten tijdens de 
zwangerschap is onbekend. Uit onderzoek is wel 
duidelijk geworden dat bij het slikken van 
melatonine dit middel gemakkelijk over de placenta 
gaat en dus bij het ongeboren kindje terecht komt. 
Het is dan ook niet uitgesloten dat het effect heeft 
op de zich ontwikkelende hersenen en de 
biologische klok van het kind. 
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Is de kans om zwanger te worden kleiner als ik 
vrij verkrijgbare slaapmiddelen gebruik?  
Er zijn geen aanwijzingen dat de kans om zwanger 
te worden kleiner zou zijn bij gebruik van valeriaan.  
Van melatonine is uit onderzoek bekend dat een 
dagelijkse hoge dosering de hormoonspiegels 
beïnvloedt en de eisprong remt. Of er ook een effect 
is bij lagere dosering is niet bekend. 
 
Heb ik bij het gebruik van deze slaapmiddelen  
meer kans om een miskraam te krijgen? 
Er zijn tot nu toe uit de praktijk geen aanwijzingen 
dat normaal gebruik van valeriaan of melatonine 
kan leiden tot een verhoogde kans op een 
miskraam. Maar het is niet met zekerheid te zeggen 
omdat er geen onderzoek naar is gedaan. 
 
Kan het gebruik van deze slaapmiddelen 
aangeboren afwijkingen geven bij mijn kind?  
Valeriaan is een heel oud middel waarmee veel 
ervaring is opgedaan. Het geeft bij normaal gebruik 
geen verhoogde kans op aangeboren afwijkingen.  
Met het gebruik van melatonine tijdens de 
zwangerschap is nog maar heel weinig ervaring 
opgedaan, er is ook geen onderzoek naar gedaan. 
Omdat er maar zo weinig ervaring mee is wordt het 
gebruik ervan afgeraden, maar tot nu toe is het 
middel niet in verband gebracht met aangeboren 
afwijkingen. 
  
Ik heb al een vrij verkrijgbaar slaapmiddel 
gebruikt tijdens mijn zwangerschap, wat zijn nu 
de risico’s? 
Valeriaan is een middel waarmee veel ervaring is 
opgedaan, bij normaal gebruik verwachten we geen 
nadelige effect op het ongeboren kind.  
Over de ervaring met het gebruik van melatonine 
tijdens de zwangerschap is maar heel weinig 
geschreven. Waarschijnlijk wordt melatonine in de 
praktijk toch vaak door zwangere vrouwen gebruikt. 
Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat melatonine-
gebruik het risico op aangeboren afwijkingen 
vergroot.  Maar het is onbekend of gebruik van dit 
middel tijdens de zwangerschap effecten op lange 
termijn kan hebben, bijvoorbeeld op de ontwikkeling 
van het dag-nachtritme van het ongeboren kind, 
omdat dit nog niet is onderzocht. 
 
Kan het slaapmiddel dat ik tijdens de 
zwangerschap heb gebruikt nog invloed hebben 
op mijn kind na de geboorte?  
Normaal gebruik van valeriaan tijdens de 
zwangerschap heeft geen nadelige effecten op het 
kind na de geboorte.  
Het is onbekend of (langdurig) gebruik van 
melatonine tijdens de zwangerschap effect kan 

hebben op bijvoorbeeld het dag-nachtritme van een 
pasgeboren kind. 
 
 
 
Kan ik borstvoeding geven als ik valeriaan of 
melatonine gebruik? 
Het is onduidelijk of valeriaan in de moedermelk 
terecht kan komen. Gebruik van dit middel bij 
borstvoeding wordt niet aangeraden omdat het, als 
het in de melk terecht komt, een versuffend effect 
kan hebben op de zuigeling. 
Melatonine gaat in vrij grote hoeveelheden over in 
de moedermelk. Melatonine wordt echter ook weer 
snel afgebroken. Een pasgeboren baby maakt zelf 
nog maar weinig melatonine aan en krijgt het vooral 
via de borstvoeding binnen. Het effect van extra 
melatonine via de borstvoeding is onbekend, maar 
het zou de ontwikkeling van het dag-nachtritme van 
de baby kunnen verstoren. Daarom wordt gebruik 
van dit middel bij borstvoeding niet aangeraden. Na 
eenmalig gebruik hoeft de borstvoeding niet 
onderbroken te worden. 
 
Wat als de vader vrij verkrijgbare slaapmiddelen 
(heeft) gebruikt? 
Voor zover bekend heeft gebruik van vrij 
verkrijgbare slaapmiddelen door de vader geen 
invloed op zijn vruchtbaarheid of op 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. 

 


