
Ook MS-patiënten kiezen soms voor thuisbevallen  – waar moet u als neuroloog op letten? 
 

 

Heeft u al uw patiënten die zwanger zijn of willen worden goed in het vizier? Een goede 

zwangerschapsplanning en -begeleiding is bij uitstek voor patiënten met MS van groot 

belang. Naast dat het van belang is dat de MS goed onder controle is voorafgaand aan de 

conceptie en eventueel foetotoxische medicatie gecontroleerd wordt afgebouwd, is ook 

de postpartum periode een tijd waarbij neurologische zorg noodzakelijk is. 1,2 

 
In 2019 vond 27,3% van alle bevallingen met de verloskundige thuis plaats.³Het is dus niet 

ondenkbaar dat ook een deel van uw MS-patiënten ervoor kiest om niet in het ziekenhuis 

te bevallen, mits de zwangerschap dit toelaat. Navraag leert dat een aantal van deze 

vrouwen hierdoor tussen wal en schip vallen wat betreft optimale MS-behandeling. Door 

de keus voor een thuisbevalling kan het zijn dat het MS-team onvoldoende op de hoogte 

van het moment van de bevalling en de keuze van de patiënt voor het al dan niet geven van 

borstvoeding omdat het MS-team dit niet kan teruglezen in het elektronisch patiënten 

dossier (EPD). Hierdoor is het lastiger een herstart van de MS-behandeling op het juiste 

moment te initiëren, ter voorkoming van een MS-terugval. Vergeet dus niet om in uw 

gesprekken over gezinsplanning met uw MS-patiënten ook aandacht te besteden aan de 

postpartum zorg.4,5 

 
Het vroegtijdig maken van een plan met betrekking tot de zwangerschap, bevalling, 

borstvoeding en tijdelijke onderbreking  èn herstart van MS-medicatie kan zowel u als 

uw patiënt helpen om de zorg voor MS omtrent de zwangerschap zo optimaal mogelijk 

te maken. Misschien is het beste moment voor het opstellen van zo’n plan wel het 

gesprek over gezinsplanning, ruim voor de eerste conceptie? Zo voorkomt u dat een 

patiënte, doordat zij tijdens een zwangerschap kiest voor eerstelijns verloskundige zorg, 

uit beeld verdwijnt bij u, tijdens een voor MS cruciale periode waarbij sprake is van een 

verhoogd risico op terugval. 
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