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Uw geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, onze zorg!
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Een geneesmiddel nemen bij 
kinderwens, zwangerschap
of borstvoeding?

www.geneesmiddelenenzwangerschap.be

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG) bewaakt de 
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van 
geneesmiddelen.

Het FAGG wil met deze brochure vrouwen voor 
en tijdens de zwangerschap en gedurende de 
borstvoedingsperiode begeleiden door: 

• de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig 
gebruik van geneesmiddelen te herhalen; 

• te herinneren aan de noodzaak dat patiënten 
die langdurig geneesmiddelen nemen hun 
zwangerschap plannen; 

• de dialoog met de arts en de apotheker te 
promoten.

Hiermee zouden bepaalde aangeboren afwijkingen en 
problemen met de vroege ontwikkeling van het kind 
kunnen worden vermeden.

Meer informatie kunt u vinden op:

 
www.geneesmiddelenenzwangerschap.be



Hebt u een kinderwens? 
Bent u zwanger?  

Geeft u borstvoeding?
 
Sommige geneesmiddelen kunnen gevaarlijk 
zijn voor uw ongeboren kind of uw kind dat 
borstvoeding krijgt. Alle geneesmiddelen, zowel 
op medisch voorschrift als deze die vrij worden 
verkocht, zelfs geneesmiddelen voor uitwendig 
gebruik (crème, gel, enz.) en geneesmiddelen op 
basis van planten, houden risico’s in.

Praat hierover met uw arts of apotheker.

U hebt een kinderwens?
Vraag raad aan uw arts of apotheker voor u een 
geneesmiddel neemt. Zij kunnen u informatie geven 
over welke invloed het geneesmiddel zou kunnen 
hebben op een toekomstige zwangerschap.

Wanneer u langdurig geneesmiddelen gebruikt, is 
een bewuste planning van uw zwangerschap 
noodzakelijk. Bij sommige aandoeningen, zoals 
epilepsie, diabetes of hypertensie, mag de behandeling 
niet worden stopgezet. U moet de geneesmiddelen 
blijven gebruiken om de gezondheid van uzelf en uw 
kind te beschermen.

Praat met uw arts over uw zwangerschapsplanning. Uw 
arts zal uw behandeling aanpassen wanneer nodig.

U bent zwanger?
Vraag raad aan uw arts of apotheker voor u een 
geneesmiddel neemt. Zij kunnen u informatie geven over 
de mogelijke risico’s van het geneesmiddel tijdens uw 
zwangerschap. Wanneer nodig kunnen zij u alternatieven 
voorstellen.

Lees altijd de bijsluiter van het geneesmiddel. U kunt er 
een specifieke rubriek over zwangerschap terugvinden.

Wanneer u langdurig geneesmiddelen gebruikt, moet u de 
behandeling soms verderzetten om de gezondheid van uzelf 
en uw kind te beschermen. Bij sommige aandoeningen, 
zoals epilepsie, diabetes of hypertensie, mag de 
behandeling niet worden stopgezet.

Stop uw behandeling nooit zonder advies van uw 
arts.

Praat met uw arts over uw zwangerschap. Uw arts zal uw 
behandeling aanpassen wanneer nodig.

U geeft borstvoeding?
Praat met uw arts of apotheker over borstvoeding. 
Sommige geneesmiddelen gaan niet samen met 
borstvoeding. Toch is het niet altijd nodig om de 
borstvoeding te stoppen wanneer u een geneesmiddel 
neemt. Uw arts zal wanneer nodig uw behandeling 
aanpassen met een geneesmiddel dat geen nadelige 
effecten op uw baby of uw melkproductie heeft.

Lees altijd de bijsluiter van het geneesmiddel. U kunt er 
een specifieke rubriek over borstvoeding terugvinden.

Lees aandachtig de bijsluiter en de 
informatie op de verpakking van een 
geneesmiddel
Het gebruik van sommige geneesmiddelen is afgeraden 
tijdens een bepaalde periode in de zwangerschap 
(bijvoorbeeld eerste of derde trimester). Andere 
geneesmiddelen moeten gedurende de hele 
zwangerschap worden vermeden.

Lees de bijsluiter aandachtig en houd rekening 
met de aanbevelingen.

De bijsluiter vindt u in de verpakking van het 
geneesmiddel en is ook beschikbaar op 
http://bijsluiters.fagg.be/.

Aarzel nooit om bijkomende uitleg te vragen aan uw arts 
of apotheker.

Extra informatie?
Voor sommige geneesmiddelen vult educatief materiaal 
voor de patiënt de bijsluiter aan met informatie over 
het verminderen van bepaalde risico’s (RMA, Risk 
Minimisation Activities).

Vraag uw arts of apotheker u deze informatie te 
bezorgen.
Dit educatief materiaal is ook beschikbaar op de website 
van het FAGG.

Hebt u last van een bijwerking?
Een geneesmiddel kan aanleiding geven tot een of meer 
bijwerkingen.

Meld elke bijwerking aan het FAGG via uw arts of 
apotheker of rechtstreeks op 
www.fagg.be/nl/bijwerkingen.

Uw melding helpt de veiligheid van geneesmiddelen te 
verbeteren.


