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Een kinderwens is een belangrijke overweging voor veel vrouwen met multiple sclerose (MS). 
De diagnose MS wordt meestal gesteld als deze vrouwen zich in hun vruchtbare jaren bevin-
den. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat ziektemodulerende medicatie niet samen kon 
gaan met zwangerschap en borstvoeding. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inzichten 
bijgekomen. 
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Ondanks vele genen die betrokken zijn bij de vatbaarheid voor 

het ontwikkelen van MS is het genetisch risico om de ziekte door 

te geven aan de volgende generatie niet hoger dan 3 tot 5%.1 

Tijdens de zwangerschap is bovendien het risico op complica-

ties niet verhoogd als gevolg van MS. Daarmee is zwangerschap 

van een vrouw met MS niet per definitie een risicozwangerschap. 

MS heeft geen impact van betekenis op het vermogen om zwan-

ger te worden, dan wel om de zwangerschap tot het einde te 

volbrengen. De bevalling kan doorgaans op normale wijze 

plaatsvinden en er is in principe geen verhoogd risico op compli-

caties, vergeleken met vrouwen zonder MS.2 

Ook is er bij MS geen verhoogd risico op aangeboren afwijkin-

gen.2-4 Tijdens het tweede en derde trimester is sprake van een 

afname in relapsfrequentie.5 Postpartum werd in die studie een 

toename gezien met hogere relapsfrequenties dan voor de 

zwangerschap.5 Een vergelijkbaar effect werd gezien op basis 

van verzekeringsgegevens in de Verenigde Staten.6 Recent 

werden echter de resultaten gepubliceerd van een prospectieve 

studie met 466 zwangerschappen bij 375 vrouwen met MS.7 Het 

ging hier om een groep vrouwen met milde ziekte en een lage 

relapsfrequentie voor conceptie. Ook bij deze studie was sprake 

van een afname in relapsfrequentie tijdens de zwangerschap, 

maar postpartum ging de relapsfrequentie direct terug naar 

preconceptionele waarden, zonder een reboundeffect. Het lijkt 

dat dit met name geldt voor de grote groep vrouwen met een 

milde of matig-ernstige vorm van MS. Bij ernstigere vormen met 

preconceptioneel een hoge relapsfrequentie en gebruik van 

hoog-effectieve MS-medicatie wordt gemiddeld wel een 

rebound effect waargenomen.8 Het geven van borstvoeding in 

die periode lijkt daarbij een beschermend effect te hebben tegen 

deze postpartum relapsen bij MS, zoals de conclusie is van een 

recente meta-analyse.9 Zwanger worden met MS kan dus 

gewoon. Wel is het verstandig om rekening te houden met facto-

ren die wel worden beïnvloed door de ziekte, zoals de emotio-

nele belasting die een jong gezin met zich mee kan brengen.

ZIEKTEMODULERENDE MEDICATIE

Er zijn in de laatste jaren steeds meer ziektemodulerende midde-

len bij gekomen. Daar komt bij dat de trend is bij de behandeling 

van MS om in een vroeger stadium de behandeling te starten en 

om dit ook agressiever te doen.10 Aanvankelijk waren alle beschik-

bare MS-middelen gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en 

borstvoeding. Deels was dit gebaseerd op aantoonbare risico’s 

voor moeder of kind, maar voor een groot deel was dit ingegeven 

door een gebrek aan afdoende data. In de afgelopen jaren is er op 

het gebied van dat laatste veel veranderd. Door postmarketingstu-

dies en grote registers is er met veel middelen ondertussen erva-

ring opgedaan met zwangerschappen. De nieuwe inzichten die dit 

oplevert hebben ook impact op de mogelijkheden voor behande-

ling en de keuzes die gemaakt moeten worden met het oog op 

een aanwezigheid van een kinderwens of de reële mogelijkheid 

dat deze nog kan komen. Hieronder worden de diverse MS-mid-

delen besproken in het kader van zwangerschap. 

INJECTABLES

Bij de behandeling van MS is de meeste ervaring opgedaan 

met de injecteerbare (peg)interferonen en glatirameeracetaat, 

die inmiddels tientallen jaren op de markt zijn. Dit geldt ook voor 

de combinatie van deze MS-middelen met zwangerschap. 

Glatirameeracetaat

Voor glatirameeracetaat hebben postmarketingregistraties en 

klinische studies geen negatieve effecten ontdekt in combinatie 

met zwangerschap.11 Als voorzorgsmaatregel heeft het de voor-
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MS en kinderen krijgen gaan in principe prima samen. Dat geldt niet altijd voor de behandeling van MS en 
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voor de veiligheid van het ongeboren kind. Hieronder volgt een overzicht van de huidige kennis omtrent ge-
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keur om het gebruik van glatirameeracetaat tijdens zwanger-

schap te vermijden, tenzij het voordeel voor de moeder zwaarder 

weegt dan het risico voor de foetus.12,13 Voor borstvoeding in 

combinatie met glatirameeracetaat geldt volgens label dat een 

risico voor pasgeborenen niet kan worden uitgesloten. Het rela-

tieve risico en voordeel voor moeder en kind moeten op individu-

ele basis worden afgewogen.12,13

(Peg)interferonen

Afgelopen jaar werd op basis van registers en postmarketing-

onderzoek het EMA- label van de (peg)interferonen aangepast 

voor zwangerschap. In de ‘European Interferon-beta Pregnancy 

Registry’ werden gegevens van 26 landen uit de Europese 

Economische Ruimte verzameld.14 Tussen 2009 en 2017 

werden 948 zwangerschappen gerapporteerd met een 

bekende uitkomst. Deze werden vergeleken met wat bekend is 

uit de gehele bevolking. Bij 82% van de zwangerschappen was 

sprake van een levende geboorte zonder congenitale afwijkin-

gen. De prevalentie van spontane abortussen was met 10,7% 

niet afwijkend van de totale bevolking. Ook het percentage 

aangeboren afwijkingen (2,1%) week niet af van de normale 

bevolking. In een andere studie werd gebruik gemaakt van 

Zweedse en Finse registerdata.15 In de periode tussen 2005 en 

2014 werden daarin 643 zwangerschappen geregistreerd bij 

vrouwen met MS die interferon-bèta hadden gebruikt in die 

periode. Deze gegevens werden vergeleken met de gegevens 

van 1166 zwangerschappen uit hetzelfde register bij vrouwen 

met MS, waarbij geen enkele ziektemodulerende medicatie 

werd gebruikt. Belangrijkste conclusie was dat blootstelling aan 

interferon-bèta geen effect had op geboortegewicht, lengte of 

hoofdomtrek.15 Ook voor borstvoeding is afgelopen jaar het 

label voor de (peg)interferonen aangepast.16-19 De gegevens 

duiden op een verwaarloosbare hoeveelheid (peg)interfe-

ron-bèta die in de borstvoeding wordt uitgescheiden. Daarmee 

kunnen (peg)interferonen tijdens borstvoeding worden gebruikt 

en worden vervolgens geen schadelijke effecten voor het kind 

verwacht.16-19

ORALE MIDDELEN

Cladribine

Cladribine is potentieel genotoxisch.20 Het gebruik van cladribine 

bij zwangere vrouwen is op basis van onder meer ervaring met 

andere stoffen die DNA-synthese remmen gecontra-indiceerd. 

Bij vrouwelijke patiënten moet zwangerschap worden voorko-

men gedurende behandeling en ten minste 6 maanden na de 

laatste dosis. In verband met verwachte bijwerkingen op game-

togenese moeten ook mannelijke patiënten voorkomen dat hun 

vrouwelijke partner zwanger wordt tijdens behandeling met 

cladribine en gedurende ten minste 6 maanden na de laatste 

dosis.20 Er zijn tot op heden zeer weinig zwangerschappen 

gerapporteerd waarbij sprake was van blootstelling aan 

cladribine. Het is niet bekend of cladribine in de moedermelk 

wordt uitgescheiden. Borstvoeding is gecontra-indiceerd tijdens 

behandeling en 1 week na de laatste dosis.20
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Dimethylfumaraat

Dimethylfumaraat mag alleen tijdens de zwangerschap worden 

gebruikt indien het potentiële voordeel opweegt tegen het potenti-

ele risico voor de ongeboren vrucht.21 In klinische studies en post-

marketing rapportages kwamen geen veiligheidssignalen naar 

voren met blootstelling aan dimethylfumaraat tijdens zwanger-

schap.21 Het gaat hier echter om relatief kleine aantallen en daar-

door te weinig om een definitief oordeel te vellen. Het zwanger-

schapsregister TecGistry is een prospectieve observationele 

registratie die als doel heeft de effecten van dimethylfumaraat in 

kaart te brengen bij vrouwen met MS. Dit zijn vrouwen die op enig 

moment tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan het middel, 

tellend vanaf de laatste menstruatie voor de conceptie. Tijdens 

ECTRIMS 2019 werd een interim-analyse gepresenteerd met 214 

zwangerschappen.22 Het percentage spontane abortussen was 

met 7% lager dan de verwachte percentages in de algehele bevol-

king.23 Het aantal aangeboren afwijkingen was vergelijkbaar met 

het aantal dat wordt gevonden bij de MS-populatie (4%) en in de 

algehele bevolking (3%).4,24 Ook bij dimethylfumaraat is niet bekend 

of het middel en/of zijn metabolieten uitgescheiden worden in de 

moedermelk. De voordelen van borstvoeding en behandeling 

enerzijds en de eventuele risico’s voor het kind anderzijds moeten 

tegen elkaar worden afgewogen.21

Fingolimod

Uit preklinische studies bleek dat fingolimod reproductietoxiciteit 

liet zien bij konijnen.25 Omdat na het staken van de behandeling 

het ongeveer 2 maanden duurt voor fingolimod uit het lichaam is 

verdwenen is in het label opgenomen dat gedurende gebruik 

van het middel en ten minste 2 maanden daarna zwangerschap-

pen voorkomen dienen te worden. Mocht de vrouw onverhoopt 

toch zwanger worden, dan moet de medicatie direct gestopt 

worden. De zwangerschap zal vervolgens nauwlettend moeten 

worden gemonitord. Post-marketinggegevens duiden op een 

verhoogd risico op ernstig aangeboren afwijkingen.25 In de litera-

tuur zijn ongeveer 700 vrouwen beschreven waarbij sprake was 

van blootstelling aan fingolimod tijdens de zwangerschap.26 In 

die populatie lijkt het aantal gerapporteerde ernstige aangeboren 

afwijkingen niet significant hoger te zijn dan bij een vergelijkbare 

populatie. Vrouwen die de behandeling met fingolimod staken 

hebben een hoog risico op relapsen, waarbij ondanks het 

beschermende effect van de zwangerschap meer dan een 

derde van de vrouwen een relaps ondergaat.8,27 Bij dieren is 

vastgesteld dat fingolimod wordt uitgescheiden in de melk tijdens 

de lactatie. Fingolimod is gecontra-indiceerd tijdens de borst-

voeding.25

Siponimod

Bij dierstudies heeft siponimod reproductietoxiciteit laten zien.28 

Dit is in lijn met de substantiële overlap in werkingsmechanisme 

met fingolimod. Siponimod is dan ook gecontra-indiceerd voor 

gebruik bij zwangere vrouwen en bij vrouwen die zwanger 

kunnen worden en geen effectieve anticonceptie gebruiken. Een 

verschil met fingolimod is de kortere eliminatie halfwaardetijd, 

waardoor het middel na 10 dagen niet meer aantoonbaar is in 

het bloed en het stoppen met anticonceptie aanvaardbaar wordt 

geacht.28 Er zijn tot op heden nog geen gegevens beschikbaar 

over blootstelling aan het middel bij zwangere vrouwen. Siponi-

mod of zijn metabolieten worden mogelijk uitgescheiden in de 

moedermelk, zoals is aangetoond bij proefdieren, en het gebruik 

is gecontra-indiceerd tijdens de borstvoeding.28

Teriflunomide

Teriflunomide heeft in preklinische studies laten zien dat de 

therapeutische doses geassocieerd zijn met embryotoxiciteit en 

teratogeniciteit bij proefdieren.29 Derhalve is het gebruik van teri-

flunomide gecontra-indiceerd bij zwangerschap en bij vrouwen 

die zwanger kunnen worden en geen betrouwbare anticonceptie 

gebruiken tijdens de behandeling. Een versnelde eliminatiepro-

cedure in het geval van een zwangerschap of bij voorkeur voor 

conceptie is nodig om plasmaconcentraties onder de veilig 

geachte 0,02 mg/l te krijgen.29 Analyse van meer dan 200 zwan-

gerschappen bij MS-patiënten, waarbij sprake was van blootstel-

ling aan teriflunomide, vertoonde een patroon dat overeenkomt 

met de algehele populatie.30 Er werden dus vooralsnog bij 

mensen geen structurele of functionele afwijkingen gerappor-

teerd bij pasgeborenen met blootstelling aan teriflunomide 

gevolgd door een versnelde eliminatieprocedure. Voor definitieve 

conclusies is er behoefte aan meer prospectieve studies. Uit 

dieronderzoek is gebleken dat teriflunomide in de melk wordt 

uitgescheiden. Teriflunomide is gecontra-indiceerd tijdens de 

borstvoeding.29

MONOKLONALE ANTILICHAMEN.

Diverse MS-middelen bestaan uit monoklonale antilichamen 

(Mabs). Dit betreft grote moleculen, waarvan het onwaarschijnlijk is 

dat ze de placentabarrière passeren in het eerste trimester.31 Om 

die reden zijn deze middelen hoogstwaarschijnlijk ook niet terato-

geen. Vanaf het tweede trimester zullen de Mabs actief de placen-

tabarrière passeren tot aan de bevalling. Bij depleterende Mabs, 

waarbij het biologische effect langduriger is dan dat het middel 

aantoonbaar is in het bloed, is het risico niet alleen direct gerela-

teerd aan toxiciteit door het middel zelf; in dat geval zijn secundaire 

effecten mogelijk het belangrijkste risico. Op dit moment schrijft 

‘ONWAARSCHIJNLIJK IS DAT MONOKLONALE 
ANTILICHAMEN DE PLACENTABARRIÈRE 
PASSEREN IN HET EERSTE TRIMESTER’
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het label van alle bij MS gebruikte Mabs voor dat deze niet samen-

gaan met borstvoeding. In het Duitse zwangerschaps en MS-re-

gister werden 23 patiënten geïdentificeerd die Mabs (17 

natalizumab, 3 rituximab, 2 ocrelizumab en 1 zowel ocrelizumabals 

rituximab) kregen tijdens lactatie.32 Er werden bij de kinderen geen 

schadelijke klinische of biologische effecten gevonden die toe te 

schrijven waren aan de borstvoeding. In een aantal gevallen werd 

de moedermelk onderzocht en werden zeer lage waarden 

natalizumab aangetroffen. Postprandiaal werd bij de kinderen 

geen natalizumab in de sera gedetecteerd. Indien meer prospec-

tieve data beschikbaar komen is het denkbaar dat op termijn 

Mabs veilig te combineren blijken te zijn met borstvoeding.

Alemtuzumab

Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken. Het is niet 

bekend of alemtuzumab bij toediening aan zwangere vrouwen 

de foetus kan schaden of een effect heeft op de reproductieca-

paciteit.33 Voor alemtuzumab wordt een periode van 4 maanden 

na de laatste behandeling veilig geacht voor een zwangerschap 

of borstvoeding.33 Schildklieraandoeningen brengen speciale 

risico ´s voor zwangere vrouwen met zich mee. Onbehandelde 

hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap geeft een verhoogd 

risico op miskramen en foetale effecten zoals mentale retardatie 

en dwerggroei. Bij vrouwen met de ziekte van Graves kunnen de 

maternale TSH-receptorantistoffen worden overgedragen op 

een zich ontwikkelende foetus en een voorbijgaande neonatale 

vorm van de ziekte van Graves veroorzaken. Voor borstvoeding 

kunnen risico’s voor de pasgeborene niet worden uitgesloten. 

Ook hier moet voor moeder en kind een afweging worden 

gemaakt met te verwachten voordelen en mogelijke risico’s.33

Natalizumab

Natalizumab is al bijna 15 jaar op de markt. Klinische onderzoe-

ken, een voltooid prospectief zwangerschapsregister, postmarke-

tinggevallen en beschikbare literatuur suggereren niet dat bloot-

stelling aan natalizumab een effect heeft op de uitkomst van 

zwangerschap.34 Wanneer de behandeling met natalizumab wordt 

gestaakt moet rekening worden gehouden het mogelijk terugke-

ren van de ziekteactiviteit.8 Indien de ernst van de ziekte erom 

vraagt, is er de mogelijkheid van een semi-actieve benadering. 

Daarbij wordt doorgegaan met de behandeling totdat er sprake is 

van een positieve zwangerschapstest. Daarna moet opnieuw 

worden overwogen of de te verwachten voordelen voor de moeder 

opwegen tegen de risico’s voor het kind. Indien wordt besloten om 

de behandeling gedurende de zwangerschap voort te zetten tot 

en met het derde trimester kan dit mogelijk milde tot matig-ernstige 

hematologische afwijkingen geven bij de pasgeborene.35,36 Natali-

zumab wordt uitgescheiden in de moedermelk. Niet bekend is 

welk effect natalizumab op pasgeborenen/zuigelingen heeft: 

borstvoeding moet worden gestaakt tijdens behandeling.34

Ocrelizumab

Het gebruik van ocrelizumab moet worden vermeden tijdens de 

zwangerschap tenzij het potentiële voordeel voor de moeder 

opweegt tegen het potentiële risico voor de foetus.37 Ocrelizumab 

heeft een halfwaardetijd van 26 dagen en is geëlimineerd na 4,5 

maanden. Het label in Europa schrijft een periode van 12 maan-

den voor na laatste behandeling, voordat zwangerschap verant-

woord wordt geacht. Er is een beperkte hoeveelheid gegevens 

over het gebruik van ocrelizumab bij zwangere vrouwen op basis 

van klinische studies en postmarketing registraties. De aantallen 

zijn echter nog te laag om conclusies te trekken. Transiënte peri-

fere B-celdepletie en lymfopenie werden gemeld bij kinderen van 

moeders die tijdens de zwangerschap aan anti-CD20 antilicha-

men werden blootgesteld.38 Vrouwen moeten het advies krijgen 

borstvoeding te staken tijdens behandeling met ocrelizumab om 

risico’s uit te sluiten. In verband met mogelijke B-celdepletie bij 

neonaten en zuigelingen wordt aanbevolen om de CD19-posi-

tieve B-celspiegels te bepalen vóór vaccinatie.37

CONCLUSIE

De komst van nieuwe middelen bij de behandeling van MS heeft 

ook nieuwe vragen opgeworpen als het gaat om zwangerschap 

en kinderen krijgen. Vooral bij nieuwere middelen is voorzichtig-

heid geboden totdat de risico’s in kaart zijn gebracht. Zwanger-

schap blijkt zeker voor de grootste groep MS-patiënten, die een 

mild of matig-ernstig ziektebeeld hebben, geen probleem te zijn. 

Zowel met als zonder medicatie zijn er mogelijkheden voor de 

vrouw om de zwangerschap in te gaan en na de bevalling borst-

voeding te geven. Voor de mensen met zeer actieve MS kan dit 

meer planning vereisen. Bij een aantal van de middelen die de 

MS langdurig onder controle houden en een langdurig effect op 

het immuunsysteem hebben, is het vooruit plannen cruciaal om 

te zorgen dat er ruim voor de zwangerschap gestopt kan worden 

met de behandeling.20,33,37 Alternatief is natalizumab dat verschil-

lende mogelijkheden heeft in combinatie met zwangerschap.34

Als er sprake is van een kinderwens, of als deze realistisch 

gezien nog kan komen, is het in het belang van de patiënt dat 

dit reeds in een vroeg stadium met de neuroloog wordt bespro-

ken. n

‘ZWANGERSCHAP BLIJKT ZEKER VOOR DE 
GROOTSTE GROEP MS-PATIËNTEN,
DIE EEN MILD OF MATIG-ERNSTIG 

ZIEKTEBEELD HEBBEN,
GEEN PROBLEEM TE ZIJN’
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“In het algemeen is de combinatie van MS en kinderen krijgen 

geen probleem. Vrouwen met MS kunnen gewoon zwanger 

worden, zij kunnen bevallen zoals andere vrouwen en kunnen 

ook gewoon een ruggenprik krijgen bij de bevalling als dat 

nodig is. Verder kunnen deze vrouwen ook borstvoeding ge-

ven. Het is maar een zeer kleine groep MS-patiënten waarbij 

ik het kinderen krijgen ontraad. En zelfs in deze uitzonderlijke 

gevallen is dat meestal niet een direct gevolg van de ziekte 

zelf. Het gaat dan om vrouwen wiens sociale situatie proble-

matisch is, of als sprake is van ernstige cognitieve stoornis. Er 

zijn studies in de VS die aangeven dat onder de normale be-

volking tot wel de helft van de zwangerschappen ongepland 

is. Dat is niet de ervaring die ik heb bij vrouwen met MS. In 

mijn ervaring is er sprake van geplande zwangerschappen in 

de ruime meerderheid van de gevallen. We houden hier niet 

systematisch bij hoe lang het vervolgens duurt voordat vrou-

wen daadwerkelijk zwanger zijn. Maar ik schat op basis van 

de groep patiënten die ik zie mediaan zo’n 4 maanden.”

“De relapsfrequentie gaat omlaag tijdens te zwangerschap. Er 

zijn oudere studies die suggereerden dat postpartum de re-

lapsfrequentie hoger was dan de frequentie voorafgaand aan 

de zwangerschap. Ondertussen is dat beeld enigszins veran-

derd. Bij milde of matig-ernstige ziekte lijkt er postpartum 

geen hogere relapsfrequentie te zijn vergeleken met vooraf-

gaand aan de conceptie.” 

ZIEKTEMODULERENDE MEDICATIE

“Als het over zwangerschap gaat is het zaak om de juist me-

dicatie te kiezen. Voor de combinatie zwangerschap en de 

diverse MS-middelen zijn er nog veel open vragen. Maar er is 

in de afgelopen jaren veel data bij gekomen. Dat is echt een 

goede ontwikkeling. Zo kunnen de arts en de patiënt geza-

menlijk beter tot de juiste beslissingen komen. Uiteraard wordt 

ook de gynaecoloog en zo nodig de neonatoloog betrokken 

bij een zwangerschap. De lijnen met die specialismen zijn 

kort, maar waar het de keuzes rondom de medicatie betreft 

dan heb je als MS-neuroloog toch de meeste inbreng.” 

‘BIJ MILDE OF MATIG-ERNSTIGE ZIEKTE 
LIJKT ER POSTPARTUM GEEN HOGERE 

RELAPSFREQUENTIE TE ZIJN VERGELEKEN 
MET VOORAFGAAND AAN DE CONCEPTIE’

In de praktijk
PROF DR. KERSTIN HELLWIG

INTERVIEW

AAN HET WOORD IS 

PROF DR. KERSTIN HELLWIG

Prof dr. Kerstin Hellwig is neuroloog in het academisch ziekenhuis van de Ruhr-Universiteit in Bochum. Zij is 

gespecialiseerd in MS, in het bijzonder in combinatie met zwangerschap. Hellwig stond aan de wieg van het 

Duitse zwangerschaps en MS-register, een van de grootste van zijn soort met ondertussen bijna 3000 geregis-

treerde zwangerschappen. Inmiddels heeft zij meer dan 100 publicaties over MS en zwangerschap op haar 

naam. Hier spreekt zij over de mogelijkheden van kinderen krijgen met MS
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“Interferonen kunnen na een risico-batenanalyse worden ge-

geven tijdens de zwangerschap. Dit geldt ook voor glatira-

meeracetaat. Van de orale middelen moet teriflunomide wor-

den gestopt en geëlimineerd voordat vrouwen zwanger 

worden, aangezien het ernstige aangeboren afwijkingen kan 

veroorzaken. Voor dimethylfumaraat moet weer een afweging 

worden gemaakt tussen het potentiële voordeel voor de moe-

der tegen het potentiële risico voor de foetus. De vrouwen 

stoppen dan meestal met dimethylfumaraat op het moment 

dat ze weten dat ze zwanger zijn. Dat betekent wel dat er 

sprake is van blootstelling aan dimethylfumaraat in het eerste 

trimester. Kortom, voor vrouwen met milde of matig-ernstige 

ziekte zijn de injecteerbare middelen en dimethylfumaraat te 

combineren met een kinderwens.”

“Bij behandeling met fingolimod moet te allen tijde worden 

voorkomen dat de vrouw zwanger wordt. Dit in verband met 

een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. De behan-

deling moet ten minste 2 maanden gestaakt zijn voor de be-

oogde conceptie. Siponimod kent een vergelijkbaar wer-

kingsmechanisme als fingolimod. Ook deze behandeling gaat 

niet samen met zwangerschap. Wel heeft siponimod een kor-

tere halfwaardetijd. Daarom geldt voor dit middel een periode 

van 10 dagen waarin vrouwen niet zwanger dienen te worden. 

Bij cladribine moet zwangerschap worden voorkomen bij 

vrouwen tot ten minste 6 maanden na de laatste dosis. Het 

bijzondere van cladribine daarbij is dat dat ook geldt voor 

mannen. Ook mannen die cladribine gebruiken moeten tot ten 

minste 6 maanden na de laatste dosis anticonceptie gebrui-

ken. Bij MS kennen we dat verder eigenlijk alleen bij mitoxan-

tron.” 

“Dan zijn er de monoklonale antilichamen. Met alemtuzumab 

kunnen vrouwen pas zwanger worden 4 maanden na de laat-

ste dosis. Voor ocrelizumab geldt volgens label een periode 

van maar liefst 12 maanden. Bij natalizumab is er opnieuw een 

risico-batenanalyse. Net als met fingolimod kan er bij 

natalizumab een reboundeffect optreden als je stopt met de 

behandeling. Maar met natalizumab kun je eventueel door-

gaan tijdens de zwangerschap. Je moet dan wel rekening 

houden met het feit dat het antilichaam vanaf het tweede tri-

mester de placenta kan passeren. Je moet dan het kind bij-

voorbeeld controleren op eventuele hematologische afwijkin-

gen. Zelf pas ik bij natalizumab de ‘extended interval dosing’ 

toe, waarbij ik dan een periode tussen de 6 en 8 weken kies. 

Natalizumab blijft dus een mogelijkheid. Voor mensen met 

een actieve vorm van MS lijken ook de middelen met een 

langdurig effect op het immuunsysteem, cladribine en 

ocrelizumab, een goede optie, maar met deze nieuwere mid-

delen blijven er vooralsnog vragen open. Daarvoor willen we 

eigenlijk in de registraties meer gegevens zien van zwanger-

schappen waarbij sprake was van blootstelling aan die mid-

delen.”

BORSTVOEDING 

“In Nederland is de situatie een beetje zoals bij ons in Duits-

land. Neurologen ondersteunen vrouwen graag wanneer zij 

borstvoeding willen geven. Borstvoeding op zich kan ook een 

positief effect hebben op relapsen bij vrouwen met een milder 

ziektebeeld. Het is dus goed om het geven van borstvoeding 

te stimuleren. Dat is in andere landen soms wel anders. Daar 

wordt patiënten geadviseerd om geen borstvoeding te geven, 

maar om zo snel mogelijk weer aan de medicatie te gaan. Als 

vrouwen geen borstvoeding wíllen geven zeg ik: ‘prima’. Maar 

als zij alleen geen borstvoeding geven om de medicatie weer 

op te kunnen starten, dan denk ik dat men toch moet naden-

ken over het combineren van de twee. Een grote verandering 

in de afgelopen jaren is dat (peg)interferon-bèta nu gewoon 

mogelijk is in combinatie met borstvoeding. Dat is sinds sep-

tember 2019 volgens label. Dat geldt weliswaar niet voor gla-

tirameeracetaat, maar daar zie ik zelf ook geen bezwaren om 

dit te gebruiken samen met borstvoeding. Ook de monoklo-

nale antilichamen lijken geen probleem te zijn in combinatie 

met borstvoeding. Dit zijn grote moleculen die nauwelijks in de 

moedermelk terug te vinden zijn, zoals wij onlangs in een stu-

die zagen. Ik verwacht dat men in de periode dat vrouwen 

borstvoeding geven ook steeds meer behandelingen met mo-

noklonale antilichamen zal overwegen en dat dit uiteindelijk 

ook in het label zal worden opgenomen.”

“Er is veel informatie en kennis beschikbaar voor neurologen. 

Er is natuurlijk ECTRIMS, maar er zijn ook allerlei informatie-

bijeenkomsten specifiek over MS en gezinsplanning. Met de 

ervaring die ik heb, wijk ik ook regelmatig af van wat volgens 

label kan. Mijn advies aan vrouwen is dat zij met ocrelizumab 

bijvoorbeeld niet zo lang als 12 maanden hoeven te wachten 

na de laatste behandeling voordat zwangerschap mogelijk is. 

Zwangerschap blijft in bijna alle gevallen dus een mogelijk-

heid. En bij geen van de huidige MS-middelen kan blootstel-

ling eraan tijdens de zwangerschap op zichzelf een reden zijn 

om de deze af te breken.” n

‘ALS VROUWEN ALLEEN GEEN 
BORSTVOEDING GEVEN OM DE MEDICATIE 

WEER OP TE KUNNEN STARTEN,
DAN DENK IK DAT MEN TOCH MOET 

NADENKEN OVER HET
COMBINEREN VAN DE TWEE’
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