
Zwangerschap en bevalling met 
een reumatische aandoening 

RA: reumatoïde artritis 
AS: ankyloserende spondylitis 

SLE: systeemlupus 
JIA: juveniele idiopathische artritis 



waarom? 

 

1. vroegdiagnose >> notie van reumatische 
aandoening voor conceptie 

 

 

2. ervaringsdeskundige 

 



bevolkingscijfers 
- schattingen - 

voorkomen man:vrouw 

RA 0.5-1.4% 1:5 

AS 0.5% 3:1 (>>2:1 tot 1:1) 

SLE 15-55 per 
100.000 

1:5 >> 1:9 

JIA 0.1% -   (7 subtypes) 





de zorg neemt uitbreiding 

“mijn reuma” >> “onze reuma” 

 

zorg voor de andere: het (toekomstige) kind 



verschillende geneeskundige 
disciplines 

• huisarts 

• reumatoloog 

• verloskundige 

• kinderarts 

• geneticus 

• anesthesist  

 

>> multidisciplinair denken 



internationale aandacht 

• recente overzichtsstudies, gebaseerd op 
talrijke wetenschappelijke artikels 
 

• “mama Bechterew” begon in 2010: VVB 



Pr. Dr. Monika Ostensen, pionier ivm zwangerschap en 
immunologische aandoeningen 



Dear Bina, 
thank you for mail! Through my life I have 
hoped that my work would mean something 
for women with rheumatic disease, not only 
be a 'scientific' contribution. You give me the 
feedback that indeed it helps women to fulfill 
their most genuine female role: being a 
mother. 
With my best wishes for you and the Flemish 
AS association, 
Monika 
 
Monika Østensen 
Kanelia 22 
N-4550 FARSUND 
Norway 
 
 



        1. Kinderwens: mogen 
dromen 



jaren ‘60 

 

 

 

 

 

 

 

we kiezen voor geen bevruchting 

• onafhankelijkheidsstrijd voor anticonceptie 



nu 

 

 

 

 

 

we kiezen voor een kind 

• onafhankelijkheidsstrijd  in weerwil van 
medische bezwaren 

 



vele vragen rijzen… 

1. ben ik vruchtbaar? 
 

2. welke medicatie is toegestaan voor de 
conceptie? 
 

3. in hoeverre geef ik mijn ziekte door? 
 
>> vaak uitgestelde kinderwens 

 





1.1. ben ik vruchtbaar? 

 

 



verschil fertility <> fecundity 
Wallenius 2011 

 

 

 

 

 

 

fertility                        fecundity 

           =plantgoed             =oogst of opbrengst 



1. vruchtbaarheid vrouw  

eitjes 

RA normaal 

AS normaal 

SLE verminderd* 

JIA normaal 

 Rump JA, Z Rheumatol. 2010  
[Conception and course of eight pregnancies in 
five women on TNF blocker etanercept 
treatment]. 



 
gezonde eitjes 

 



PS 1: SLE 

• amenorree bij ernstige opstoten: geen 
maandstonden, geen eisprong 
 

• verminderde vruchtbaarheid door 
cyclofosfamide (zie later) 

 

• als ook nierlijden: secundair verminderde 
vruchtbaarheid 



PS 2: waakzaamheid  

 

optimale reumastatus betrachten 
vooraleer zwanger te worden 

 

medicaties, die niet kunnen tijdens de ZS, 
worden afgebouwd 

 



2. vruchtbaarheid man  

zaadcellen 

RA normaal 

AS normaal 

SLE verminderd* 

JIA normaal 

-Paschou S, J Rheumatol. 2009 Feb 
4 mannen met AS kregen 6 kinderen onder infliximab 
 
-Villiger PM, Ann Rheum Dis. 2010 Oct 
anti-TNF heeft geen invloed 



 
3. samen: bevruchting 

 



vrijen met een reumatische aandoening 

seksuele dysfunctie 

RA 8% tot 30% 

AS 12% 

SLE 22% 

JIA afhankelijk van functiebeperking 

oorzaak: 
 pijn 
 vermoeidheid 
 laag zelfbeeld 
 gebruik antidepressiva 



dank aan de partner 



time to pregnancy 

wachttijd 

RA bij kinderwens: normaal 

AS geen gegevens 

SLE bij kinderwens: normaal 

JIA geen gegevens 
(1 studie: pauciarticulair; 60% 
minstens 1x zwanger, 40% nooit) 



nota: geassisteerd zwanger worden? 

 

 

 

 

 

• niet owv onvruchtbaarheid 

• wel om zwangerschap te timen 



 
4. innesteling of implantatie 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        methotrexate 



1.2. welke medicatie mag 
voor de conceptie? 

 

2006 
 

internationale werkgroep van 29 specialisten in 
reumatologie, verloskunde, 
kindergeneeskunde en genetica. 



 

Hebben al die medicijnen die ik al nam, of nu 
nog neem, geen invloed op 
 
-vruchtbaarheid? 
 
-kwaliteit van eitjes/zaadjes? 



mag het ietsje minder zijn? 



Ovulatie Sperma Implantatie vruchtje 

NSAID 

(indomethacine, diclofenac, 

piroxicam, naproxen) 

 

COX-1 en COX-2:  minder spermacellen 

minder beweeglijkheid 

COX-1 en COX-2:  

corticoieden niet gekend niet gekend niet gekend 

sulfasalazine - oligospermie, minder 

beweeglijk, abnormale 

vormen 

herstel 2m na stop 

 

- 

azathioprine en 6-

mercaptopurine (6MP) 

 

- - - 

methotrexaat - 

folaat blijven nemen 

 

oligospermie bij hoge dosis - 

folaat blijven nemen 

cyclophosphamide amenorree 

3m wachten na stop 

behandeling 
 

spermabank voor 

start behandeling 

anti-TNF: infliximab niet gekend normaal niet gekend 



toelaatbaarheid=veiligheid van 
medicatie 

 

 

• verschillend per land 
 

• verschillend per arts 





1.3. geef ik mijn ziekte door aan 
ons kind? 

 

1. complexe ziekte, complexe genetica 
 

2. rol van genen <> rol van milieu 
 

3. recurrence risk: genetica als kansspel 
 
 
 
 
 

                     



1. reumatische aandoeningen zijn 
genetisch “complex” 

 
 DNA 
 
 micro-RNA 
 
 epigenetica 
 



GWAS: zoeken naar fout(en) in DNA, een 
naald in de hooiberg 



      chromosomenkaart 



DNA 



GWAS en reumatische aandoeningen 

aantal SNIPs 

RA >20 

AS 13 

SLE >40 

JIA november 2013: 17 



 
waakzaamheid 

“code” positief >> risico op ziekte=? 
 





2. in welke mate is mijn ziekte erfelijk 
(tov: bepaald door omgeving)? 

tweelingstudies: twin concordance 



het verschil tussen genotype en fenotype 

monozygoot dizygoot genetische factor 

RA 15% 3.5% 50-60% 
 
2013: 
12% genen 
88% milieu 

AS 50-75% HLA-B27+: 27% 
HLA-B27-: 0% 
globaal: 12-25% 

>90% 

SLE in studie in studie 40-66% 

JIA 25-40% - - 



3. de vraag: risk of recurrence 
stamboomgegevens 

• complexe ziekte: “empirical risk of recurrence” 
 

• nadelen: 
 - gemiddelden voor zeer heterogene groep 
 - gegevens van vroeger zijn misschien niet van 
  toepassing naar de toekomst toe: als 
  biologische oorzaken veranderen 
 - populatie specifieke cijfers 
  ras 
  socio-economische klasse 
  geografische locatie 



recurrence risk 

RR 

RA 12% 

AS 8-12% 

SLE 7.2% (?) 
2007: 2% 

JIA te weinig stamboomgegevens owv 
zeldzame aandoening 



genetica als kansspel 



“reuma” is het blauwe balletje 



Voorbeeld:  
het risico om het blauwe balletje uit te 

loten is 8% 



wat betekent dat? 

 

elk kind 8% risico: 1 op 12 
 

>>er is dus 92% kans dat het kind géén reuma 
zal ontwikkelen 

 

 



voor elk nieuw kind herhaalt 
ditzelfde risico zich 



stel: je hebt twee kinderen 

de kans 
 

 -dat één van beiden reuma heeft is 
16% (8% + 8%)=1 op 6 
 
-dat ze beiden reuma hebben is 8% x 
8% = 1 op 144 



stel: beide ouders hebben reuma 

 

 

risico voor het kind: 8%+8%=16% (1 op 6) 



belangrijk, onafhankelijk van 
reumatische aandoening: gemoedsrust 



2. Zwangerschap: een 
immunologisch avontuur 



elke zwangerschap is 
immunologisch “bijzonder” 

• 50% van het genetisch materiaal van het 
kindje is lichaamsvreemd voor de moeder 

• toch wordt een foetus niet afgestoten 



reumatologische aandoeningen 
zijn immunologisch “bijzonder” 

 

• auto-immuunziekte 
 

• afstotingsreactie van eigen lichaam 



zwangerschap met een reumatische 
aandoening is  

“dubbel bijzonder” 



USA 2002 zwangerschappen 

totaal: 4,04 miljoen 

RA: 1425 

SLE: 3264 



vragen: 

1. invloed zwangerschap >> reuma? 
 

2. invloed reuma >> ongeboren kind? 
 

3. welke medicatie mag tijdens de 
zwangerschap? 



2.1. verloop van reuma tijdens de zwangerschap  

toestand reuma 

RA bij 50%: beterschap; tot 25% gaat in remissie 

AS 1992: 80% idem of slechter 
2011: bij 50% is er minder pijn, vooral 1° 3m 
minder perifere klachten 

SLE* zelfde, en opstoten 
                       40-50% mild 
                       15-30% ernstig 
vooral als reumastatus 6m voor conceptie niet optimaal 

1:4 hospitalisatie tijdens ZS 

JIA (onvoldoende gegevens; “60% beter, tot remissie”) 



SLE: specifieke risico’s 
voor de zwangere 

• opstoot 25% 

• hypertensie 16% 

• nefritis  16% 

• pre-eclampsie 7.5% 

• thrombose  



overlapping fysiologische ongemakken van 
zwangerschap en reumatische symptomen 



2.2. effect van inflammatoire opstoten op de 
ongeboren baby 

 

 

 

 

 

 

 

lager geboortegewicht? 



effect van SLE op foetus 

anti-Rho antistoffen 

 

1. hartritmestoornissen 

2. neonatale lupus 



2.3. medicatie tijdens de zwangerschap 



belang van “optimale reumastatus” voor 
zwangerschap 

• betekent dat 
 eerst optimaal 
 dan àlle medicatie weglaten? 

• gelukkig: neen! 



doorgeven van medicatie 



regel nummer 1: 

                   doe niet aan zelfmedicatie 



 

steeds overleg met 
huisarts/gynecoloog/reumatoloog 

 

maar: wat kàn en màg? 
en wie weet eigenlijk wat kan en mag? 



Ostensen 2006 
en 2011 

Elliott 2010 Mitchell 2010 Hazes 2011 

NSAID tot 32w:  
selectieve 
COX2inhibitoren:  

idem 

corticoids  
+vitD en Ca 

moeder: 
prednisone 
foetus: ßmethasone 
of dexamethasone 

idem 

hydroxychloroquine  idem  hele ZS geven C 

sulfasalazine  
+ foliumzuur 

idem idem 
B, at term D 

leflunomide  idem idem X 

azathioprine  idem 
prematuur en 
dysmatuur? 

idem 
toch D 

MTX  
foliumzuur 
behouden 

idem idem X 

cyclofosfamide  evt  2° helft idem X 

cyclosporine A  - 



Ostensen Elliott Mitchell Hazes 

mofetil  idem idem 

IV 
immunoglobuli
nes 

 - idem 

anti-TNF begin  in GE onvoldoende 
gegevens 
stop als 
zwanger 
evt  bij 
opstoot 

vanuit IBD: 
       tot 
conceptie of 
evt 1° 3m? 

    adalimumab - - - - 

    etanercept 2006:  - - - 

    golimumab - - - - 

    infliximab 2006:  - - - 



waarom NSAID stoppen op 32 à 34 
weken? 



toelaatbaarheid van anti-TNF 

nog veel vraagtekens 



Land Jaar Aandoening Besluit Waakzaamheid 

Groot-Brittannië, 
Manchester 

2011 RA 130 ZS, 88 geboorten 
Voorlopig gerustellende bevindingen 

Onvoldoende gegevens voor 
"groen licht" 

Groot-Brittannië, Londen 2011 IBD Veilig tot 6m 

Zwitserland, Bern 2011 (-) Rituximab, abatacept, tocilizumab en anakrina slechts 
beperkt gekend 

Onvoldoende gegevens voor 
"groen licht" 

België, Leuven 2011 IBD 42 ZS (35 IFX, 7 ADA); geen negatief effect 

Duitsland, Düsseldorf 2010 Inflammatoire arthritis Veilig Evt stop na conceptie 

Verderzetten als nodig 

Duitsland, Freiburg 2010 4 RA, 1 AS 8 ZS, veilig Mag als toestand moeder dat 

vereist 

Italië, Brescia 2010 Reuma algemeen Mag tot conceptie Stop van zodra zwanger 

USA, Tampa 2010 Auto-immuunziekten 7-10% congenitale afwijkingen Onvoldoende gegevens voor 
"groen licht" 

USA, Pittsburgh 2010 IBD Veilig volgens FDA en European Crohn's and Colitis 
Organisation 

Spanje, Barcelona 2010 Psoriasis Case report 

Slovenië, Ljubljana 2009 Crohn Infliximab in 300 ZS: veilig 

Nederland, Amsterdam 2009 IBD Infliximab: B 

Adalimumab: case reports; voorlopig geen verhoogd 
risico 

Voorzichtigheid 

Frankrijk, Nantes 2009 RA, AS, JRA, psoriasis 15 ZS, 12 gezonde kinderen; 2 miskramen, 1 abortus 

Infliximab 3, adalimumab 2, etanercept 10 

Onvoldoende gegevens voor 
"groen licht" 

Israël, Kfar-Saba 2007 RA Lijkt veilig Onvoldoende gegevens voor 
"groen licht" 

Noorwegen, Trondheim 2007 RA, AS, psoriasis Geen verhoogd risico Onvoldoende gegevens voor 

"groen licht" 

Informed consent vereist 



door het bos de bomen niet meer zien 



informed consent 

-indekken tegen medische aansprakelijkheid 

-handtekening na informatie 



België Leuven 2011 

• IBD 

 

• 212 zwangerschappen 

 

• 42 ZS  onder anti-TNF 

 

• geen negatief effect 

 



UK Londen 2011 

The London Position Statement of the World Congress of 
Gastroenterology on Biological Therapy for IBD With 
the European Crohn's and Colitis Organisation: 
Pregnancy and Pediatrics.  

 
anti-TNF tijdens de zwangerschap wordt als laag-risico 

beschouwd 
 
in ten minste de eerste trimester 









3. Bevalling: kan het “gewoon”? 

 

 

 

 

 

 

 

… maar niet bij iedereen … 



 
3.1. “zwangerschapsuitkomst”: de 

baby 
 

prematuur 
=te vroeg 

dysmatuur 
=te klein 

andere 

RA 
bij hoge ziekte-
activiteit: 

25% x3 

AS normaal normaal 

SLE* SLE actief: 66% 
inactief: 33% 

X3 
12.7% 

-thrombose: 5-10% 
-spontaan miskraam:  16% 

JIA onvoldoende 
gegevens 

onvoldoende 
gegevens 
 

onvoldoende gegevens 
 



verbetering voor SLE door multidisciplinaire 
aanpak 

• Yan Yuen S, 2008 

 

• Brocato A, 2011 



3.2. vaginale bevalling of keizersnede? 

keizersnede 
(nl: 26%) 

RA 35% 

AS 60% 

SLE 40% 

JIA 50-80% 
     kleine gestalte 

         heuppathologie 



een normale vaginale bevalling is 
vaak mogelijk 



toch kiezen sommige gynaecologen 
om snel over te stappen naar een 

keizersnede 



 

onzekerheid? 
 

gebrek aan ervaring met reuma? 

 

 

>>keizersnede alleen nodig als: 
spoedkeizersnede 

voorgaande keizersnede 
heupproblemen moeder 



PS: inleiding bevalling 

multidisciplinaire beslissing 

 



3.3. ik wil onder epidurale bevallen: kan dat? 
 

 

 

 

 

 

 

AS: ankylose wervelzuil? 



4. Na de bevalling 





4.1. na de geboorte: opstoot van 
reuma? 

 

 
opstoot 

RA binnen 3m na bevalling 
slechts 40% hiervan matig ernstig 

AS zelfde ziektestatus als voor 
zwangerschap 

SLE (0-40%?) 

JIA (50%: binnen het jaar) 



meld aan de postnatale kine dat je reuma 
hebt en leg uit 

 



4.2. problemen tijdens verzorging 

moeilijkheden bij optillen, dragen, en baden van het 
kind 

 
 



vraag hulp en leg uit 



weinig gegevens 

• “normale” mama/papa 

 

• oplossingen voor praktische problemen 
komen gaandeweg 

 

• kinderen aanvaarden mama/papa zoals die is 



praktische tips: gratis online te bestellen 

www.werk.belgie.be  

http://www.werk.belgie.be/


4.3. borstvoeding of flesvoeding? 

1. geen vals schuldgevoel als u geen 
borstvoeding wenst te geven 

 





2. mag borstvoeding? 
 

steeds overleg met 
huisarts/kinderarts/reumatoloog 

 

 

maar: wat kàn en màg? 
en wie weet eigenlijk wat kan en mag? 

 



belang van medicijnen:  
 

voor mama 
 

voor baby  

1. uitscheiding in borstvoeding? 

2. effect op de pasgeborene? 





 2006 
internationale werkgroep  

aanbevelingen  

 



geneesmiddel advies 

NSAID ibuprofen, indomethacine, diclofenac, naproxen, piroxicam:  
voor AAP 

cortico’s hydrocortisone en prednisolone:  
dexamethasone en betamethasone: geen gegevens, dus  

hydroxychloroquine  

sulfasalazine  bij terme baby 

leflunomide geen gegevens, dus  

azathioprine  

methotrexaat  

cyclofosfamide  

cyclosporine A  

mofetil geen gegevens, dus  

IV globulines  

anti-TNF ter discussie 



toelaatbaarheid van anti-TNF 

nog veel vraagtekens 



 
 

product conc serum 

moeder 

conc BV conc serum baby referentie 

adalimumab 

Humira° 

-geen gegevens- - - - 

etanercept 

Enbrel° 

540 ng/ml (840-

2000) 

- 

2000 ng/ml 

- 

<5 ng/ml 

 

3.5 ng/ml 

max 75 ng/ml 

max 7.5 ng/ml 

navelstreng: 1/14 

 

undetectable 

navelstreng: 1/30 

- 

 

2010 

 

2009 

2004 

2010 

golimumab 

Simponi° 

-geen gegevens- - - - 

infliximab 

Remicade° 

-geen gegevens- 

60-74 µg/ml 

niet 

detecteerbaar 

niet 

detecteerbaar 

niet 

detecteerbaar 

- 

 

39.5 µg/ml 

 

<0.10 µg/ml 

2008 

 

2006 

 

2009 





Besluit: take home messages 



kennis over reuma volop in evolutie 
 

samen sterk 



1. kinderwens 

• meestal normale vruchtbaarheid: ga ervoor! 

• genetisch onderzoek in ontwikkelingsfase 

 



2. zwangerschap 

1. verloop wisselend volgens pathologie 

2. medicatie tijdens de zwangerschap kàn, na 
advies 



3. bevalling 

ga “gewoon bevallen”… 

tenzij medische beslissing noodzakelijk is 
 



4. na de bevalling 

na de bevalling kan je last hebben 

 

er zijn medicijnen die je mag nemen, zelfs bij 
borstvoeding 

 

communiceer over reuma met de hulpverleners 





Nood aan meer multidisciplinair 
overleg...  

 

 

 

 

 

 

… mét gevalideerde, uniforme richtlijnen. 



 
Ostensen M, 2009.  

Management of RA medications in pregnant patients. 

 
  


