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Poll: Achtergrond

% vrouwen dat geneesmiddelen gebruikt in de 
zwangerschap:

15%
35%
55%
85%



Poll: Achtergrond

% medicijnen waar we voldoende info hebben mbt
de veiligheid:

<1%
<10%
<25%
<50%



Achtergrond

Gebruik

± 85% gebruikt geneesmiddelen 
tijdens de zwangerschap

Kennis

< 10% medicijnen voldoende 
informatie mbt de veiligheid



Achtergrond

Is het middel erger dan de kwaal?

uncontroll
ed diseas

e

Medicijngebruik in de zwangerschap
• Chronische aandoening
• Zwangerschap gerelateerde klachten
• Kortdurende aandoening/ behandeling



Moeders van Morgen
Onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb
Voorheen Teratologie Informatie Service (TIS) en pREGnant register

Het kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelgebruik bij een 
kinderwens, en tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

Informatie verstrekken
Website
Telefoondienst

Informatie verzamelen
Vastlegging ervaringen
• Spontane meldingen
• Zwangerschapsregister
Gevolgd door analyses / studies



Informatievoorziening

Up to date blijven

Wekelijkse literatuursearch (database Endnote relevante studies)

Goede informatiebronnen
Reprotox https://reprotox.org 
LactMed http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm



Informatievoorziening

Website
Kennisbank met alle geneesmiddelen op de Nederlandse markt
Per geneesmiddelgroep en/of per indicatie een kennispagina



Informatievoorziening

Website
Informatie over gebruik in de zwangerschap
Informatie over gebruik tijdens borstvoeding



Informatievoorziening

Website
Beknopte samenvatting van informatie over de veiligheid
• Snel overzicht van bestaande ervaring
• Voorkeursmedicatie



Informatievoorziening

Telefoondienst
Counseling voor zorgverleners en particulieren

Samenwerkingen met veldpartijen 
bv. Stichting Healthbase, KNMP, CBG, Farmacotherapeutisch Kompas



Poll: Gebruik informatie MvM

Aantal paginaweergaven website per jaar:

1500
15.000
150.000
1.500.000



Poll: Gebruik informatie MvM

Aantal vragen per telefoon / mail per jaar:

600
1200
1800



Gebruik informatie MvM

Website

± 1,5 miljoen paginaweergaven

Vragen per telefoon / mail

± 1200 vragen per jaar
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Studies en databronnen

Dierstudies

Humane studies:
Pre- en postmarketing studies vrijwel geen zwangere vrouwen
Case reports en case series (accidenteel of intentioneel gebruik)
Cohort studies en case control studies
Databasestudies à koppelen diverse bestaande databronnen

Veelal geen randomized controlled trials

“Er staat feitelijk altijd dat je het beter niet kan gebruiken en anders met een 
arts moet overleggen... die arts ben ik dan... maar ik weet het ook niet.”



Vastlegging van de praktijk 

Moeders van Morgen



Doel Moeders van Morgen 

Vergroten kennis geneesmiddelengebruik tijdens de 
zwangerschap en lactatieperiode.

Gebruikservaring uit de praktijk 

Bruikbare kennis voor de praktijk



Opzet Moeders van Morgen

Prospectieve open cohortstudie

Zwangere vrouwen (liefst zo vroeg mogelijk in zwangerschap)
Online vragenlijsten

Q1 
<17 weken

Q2
17 weken

Q3
34 weken

Q4
2m pp

Q5
6m pp

Q6
12m pp



Werving Moeders van Morgen

Uitnodiging vanuit zorgverlener 
(Orfeus, Vrumun, Zwangerenportaal)



Werving Moeders van Morgen

Flyer
Brochure
Online presence
(banners, conversational ads, inhoudelijke content bv. quiz, artikelen, ervaringsverhalen)



Werving Moeders van Morgen

Impact of COVID-19 op inclusies groot (~50%)

Inzetten op zorgverleners
Geven en nemen principe



Inclusie-aantallen MvM

Q1 
<17 weken

≈15.500

Q2
17 weken

≈8.600

Q3
34 weken

≈9.800

Q4
2m pp
≈7.400

Q5
6m pp
≈4.900

Q6
12m pp
≈2.900



Inhoud Moeders van Morgen

Huidige zwangerschap
Obstetrische geschiedenis
Bevalling + gezondheid kind
Borstvoeding
Eigen gezondheid
Geneesmiddelgebruik ♀ (en ♂) 
Leefstijl
Demografische factoren



Inhoud Moeders van Morgen

Indicatie-georiënteerde uitvraag van medicijngebruik
Alleen vragen die van toepassing zijn tonen
Informatie overhevelen naar vervolgvragenlijsten

Directe data-cleaning + coderen



Kwaliteit Moeders van Morgen

Diverse validatiestudies uitgevoerd en op de planning
• Geneesmiddelgebruik
• Uitkomstmaten (afwijkingen, geboortegewicht ed.)
• Covariaten

Indien gewenst, opvragen gegevens diverse externe bronnen
(mits toestemming)



Strengths Moeders van Morgen

Prospectieve dataverzameling.
Informatie over OTC gebruik.

Gegevens over daadwerkelijk gebruik (therapietrouw).
Exacte moment van blootstelling is bekend.
Controlegroep(en).
Gegevens over mogelijk verstorende factoren.
Gegevens over borstvoeding en geneesmiddelgebruik. 
Follow-up tot 1 jaar na bevalling.

Weinig belastend voor zorgverleners. 



Wat biedt Moeders van Morgen

Inzicht in gebruik
• Door de tijd
• Keuzes / beleid in de praktijk (bij kinderwens, zwangerschap en lactatie) 

Inzicht in aan/afwezigheid van potentiële effecten
• Signaaldetectie
• Epidemiologische studies

Breed inzetbare infrastructuur (bv. EURAP)

Samenwerkingen / faciliteren vraagstukken
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Spontane meldingen

Meldingen door zorgverleners en particulieren



Spontane meldingen



Sli.do: spontane meldingen
Moeder gebruikt geneesmiddel in zwangerschap; kind geboren
32+4 (vroeggeboorte) . Wie is patient, wie is Parent?

Kind is Patient; Moeder is Parent
Moeder is Patient; Kind is Parent
Moeder is Patient; er is geen Parent
Kind is Patient; er is geen Parent



Sli.do: spontane meldingen
Moeder gebruikt geneesmiddel in zwangerschap; kind geboren
32+4 (vroeggeboorte) . Wie is patient, wie is Parent?

Kind is Patient; Moeder is Parent
Moeder is Patient; Kind is Parent
Moeder is Patient; er is geen Parent
Kind is Patient; er is geen Parent



Moeder gebruikt geneesmiddel in zwangerschap; gezond kind. 
Wie is Patient, wie is Parent?

Kind is Patient; Moeder is Parent
Moeder is Patient; Kind is Parent
Moeder is Patient; er is geen Parent
Kind is Patient; er is geen Parent

Sli.do: spontane meldingen



Moeder gebruikt geneesmiddel in zwangerschap; gezond kind. 
Wie is Patient, wie is Parent?

Kind is Patient; Moeder is Parent
Moeder is Patient; Kind is Parent
Moeder is Patient; er is geen Parent
Kind is Patient; er is geen Parent

Sli.do: spontane meldingen



Moeder nam geneesmiddel in zwangerschap; kind krijgt
tachycardie; welke MedDRA codering(en)?

LLT maternal exposure during pregnancy + LLT tachycardia
LLT exposure during pregnancy + LLT tachycardia
LLT exposure during pregnancy + LLT tachycardia + LLT normal 
newborn

Sli.do: spontane meldingen



Moeder nam geneesmiddel in zwangerschap; kind krijgt
tachycardie; welke MedDRA codering(en)?

LLT maternal exposure during pregnancy + LLT tachycardia
LLT exposure during pregnancy + LLT tachycardia
LLT exposure during pregnancy + LLT tachycardia + LLT normal 
newborn

Sli.do: spontane meldingen



Moeder nam geneesmiddel gedurende borstvoeding; kind met 
hartafwijking; welke MedDRA codering(en)?

LLT heart disease congenital
LLT heart disease unspecified (SOC Congenital)
LLT heart disease unspecified (SOC Cardiac)

Sli.do: spontane meldingen



Moeder nam geneesmiddel gedurende borstvoeding; kind met 
hartafwijking; welke MedDRA codering(en)?

LLT heart disease congenital
LLT heart disease unspecified (SOC Congenital)
LLT heart disease unspecified (SOC Cardiac)

Sli.do: spontane meldingen



Moeder nam geneesmiddel gedurende borstvoeding; kind met 
hartafwijking; welke MedDRA codering(en)?

LLT heart disease congenital
LLT heart disease unspecified (SOC Congenital)
LLT heart disease unspecified (SOC Cardiac)

Sli.do: spontane meldingen



Spontane meldingen

Tabblad Patient & Parent
Afhankelijk van de aard van de bijwerking wie met Patient bedoeld wordt
Parent niet altijd van toepassing

Wie gebruikt 
geneesmiddel

Wanneer is het 
gebruikt

Aard van de bijwerking Tabblad 
Patient

Tabblad Parent

Moeder Zwangerschap SA/IUVD zonder afwijkende bevindingen bij het kind, 
of een mola

Moeder Niet invullen

Moeder Zwangerschap SA/IUVD met afwijkende bevindingen bij het kind Kind Moeder
Moeder Zwangerschap Vroeggeboorte kind Moeder Niet invullen
Moeder Zwangerschap IUGR kind Kind Moeder
Moeder Zwangerschap Aangeboren afwijkingen kind Kind Moeder
Moeder Zwangerschap Functionele stoornissen kind Kind Moeder
Moeder Zwangerschap Farmacologische effecten kind Kind Moeder
Moeder Zwangerschap Fertiliteitsstoornissen kind Kind Moeder
Moeder Zwangerschap Carcinogenese kind Kind Moeder
Moeder Borstvoeding Effecten kind Kind Moeder
Vader Conceptie SA/IUVD moeder Moeder Niet invullen
Vader Conceptie Effecten kind Kind Vader
Man Preconceptie Fertiliteitsstoornissen man Man Niet invullen
Vrouw Preconceptie Fertiliteitsstoornissen vrouw Vrouw Niet invullen
Moeder Borstvoeding Melkproductie (hoeveelheid, smaak, kleur) Moeder Niet invullen
Moeder Zwangerschap Gezond kind Kind Moeder



Spontane meldingen

Drug
DOSAGE – Route of Administration Patient
Blootstelling via de moeder à “Transplacental” of “Transmammary”
Blootstelling via de vader à “Unknown”

DOSAGE – Route of Administration Parent
Alleen ingevuld bij meldingen waarbij het kind als Patient beschouwd wordt

In Summary
Drugs and latency (and period of exposure): 
1. paroxetine tablet 20mg (used during the entire pregnancy)
neonatal respiratory insufficiency:  latency unknown
maternal exposure during pregnancy:  latency unknown

Concomitant medication: 
foliumzuur (used from 4 weeks before conception)
omeprazol (used during the third trimester)



Spontane meldingen

Reaction - MedDRA coderen
Indien niet bekend is wie is blootgesteld: 
• LLT Exposure during pregnancy

Zwangere krijgt geneesmiddel en krijgt huiduitslag: 
• LLT voor event (rash) én 
• LLT voor pregnancy: LLT maternal exposure during pregnany

Vader nam geneesmiddel preconceptioneel en kind heeft schisis van het 
gehemelte: 
• LLT cleft palate én 
• LLT paternal drug exposure before pregnancy



Spontane meldingen 

Reaction - MedDRA coderen
Bij ‘normale uitkomst’ 
à LLT met normal gebruiken, bijv. normal newborn.

Bij congenitale conditie
àLLT waarbij dit ook wordt benoemd (bijv. LLT heart disease congenital). Anders meest passende 
LLT; voorkeur term in SOC Congenital, familial and genetic disorders. 

Bij niet-congenitale (verworven) conditie 
à Algemene niet-congenitale LLT term (bijv. LLT night blindness en niet LLT congenital night
blindness). Als geen algemene LLT:  kies de term met “acquired” (bijv. acquired oesophageal web). 
Let op dat term niet primair in SOC Congenital, familial and genetic disorders valt.

Indien onbekend 
à Algemene LLT selecteren (bijv. LLT hypothyroidism)



Spontane meldingen

Melding bijwerking bij een zwangere vrouw, en inmiddels 
bevallen à opvragen uitkomst van de zwangerschap/foetus.

Melder nog steeds zwanger à wijzen op Moeders van Morgen. 
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ConcePTION

1 april 2019 – 31 maart 2024

The main goal of ConcePTION is to establish a trusted ecosystem
that can efficiently, systematically, and in an ethically responsible 
manner, generate and disseminate reliable evidence-based 
information regarding effects of medications used during 
pregnancy and breastfeeding to women and their healthcare 
providers. This will be achieved by generating, cataloguing, 
linking, collecting and analysing data from pharmacovigilance, 
modelling, routine healthcare, breastmilk samples through a 
large network.

*Continuum of Evidence from Pregnancy Exposures, Reproductive Toxicology and 
Breastfeeding to Improve Outcomes Now



ConcePTION

Lareb is part of:

WP2: Improving the collection, analysis and interpretation of 
pregnancy pharmacovigilance data

WP5: Dissemination and education for HCPs, pregnant and 
breastfeeding women and general public 



ConcePTION

WP5: Dissemination and education for HCPs, pregnant and 
breastfeeding women and general public

• Inventarisatie welke informatie er momenteel beschikbaar is 
en welke tools er worden gebruikt voor verspreiding.

• Ontwikkelen van een Europese vrij toegankelijke kennisbank 
voor zorgverleners en het publiek met informatie over de 
veiligheid van het gebruik van geneesmiddelen tijdens 
zwangerschap er borstvoeding.

• Ontwikkelen van algemene communicatie methoden om het 
bewustzijn over het belang van PV en deelname aan studies 
tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten.

• Ontwikkelen van een e-learning programma.



ConcePTION

Inventarisatie huidige informatievoorziening



ConcePTION

Ontwikkeling kennisbank
Literatuur review
Twee online vragenlijsten in 74 landen
Focusgroepen in UK, Frankrijk en Nederland

Voorwaarden / wensen
• Heldere en begrijpelijke informatie
• Duidelijke conclusie
• Vrij toegankelijk voor zorgverleners en publiek
• In verschillende talen
• Betrouwbaarheid

• Inzichtelijk waar de informatie op gebaseerd is
• Geen betrokkenheid farmaceutische industrie



ConcePTION

Ontwikkeling kennisbank
Informatiepagina’s schrijven met collega’s uit verschillende EU landen
SOP met duidelijke beschrijving stappen en verantwoordelijkheden  



ConcePTION

Ontwikkeling kennisbank
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ConcePTION

WP2: Improving the collection, analysis and interpretation of 
pregnancy pharmacovigilance data

• Inventarisatie criteria 21st century system for early pregnancy
safety data collection & analysis

• Ontwikkelen data source catalogue

• Definiëren Core Data Elements (CDE)
• Wat wordt er nu verzameld?
• Hoe converteert dit naar standardized CDEs?

• Ontwikkelen Common Data Model
(enkele demo projects op kleine schaal)



ConcePTION

In kaart brengen spontaan gemelde data mbt zwangerschap en 
vergelijken HCP met consumer à PVReport (PV system Lareb)

Zeer lastig om deze meldingen te identificeren!
• Ook niet met EMA pregnancy flag

Onderscheid moeder en baby cases verre van perfect.

Preliminary data



ConcePTION

n = 3478

Mother
Baby

2270
1208

MAH
Non-MAH

1600
1878

Serious
Non-serious

2143
1424

Literature
Non-literature

628
2850

HCP
Non-HCP

2585
893

Reactions n = 3478
Pregnancy loss (e.g. “abortion spontaneous”)
Congenital disorders & chromosomal disorders
Neonatal (e.g. “neonatal toxicity”)
Labour (e.g. “premature delivery”)
Healthy (e.g. “normal newborn”)
Maternal pregnancy (e.g. “pre-eclampsia”)
Growth (e.g. “foetal growth restriction”)
Foetal (e.g. “foetal heart rate decreased”)

560
507
233
186
115
79
66
63

Preliminary data

In kaart brengen spontaan gemelde data mbt zwangerschap en 
vergelijken HCP met consumer

Exclusiecriteria:
Gerapporteerd na 2021
Alle vaccinmeldingen
Gerapporteerd door lawyer of onbekende melder
Gerapporteerd door combinatie HCP en niet-HCP
Geen paternale exposures



ConcePTION

n Completeness total % Completeness HCP % Completeness
consumer %

X2 test

DoB mother Total 56.4 49.9 74.9 p < 0.001

LMP Total 4.5 4.2 5.6 p = 0.096

Age at LMP Total 2.3 2.1 2.8 p = 0.272

Medical history mother Total 38.4 41.6 29.0 p < 0.001

Gestational timing of live 
birth

Baby 2.2 2.6 1.1 p = 0.203

Birth weight Baby 43.7 38.5 61.1 p < 0.001

Sex child Baby 100 100 100 NA

Head circumference Baby 0.41 0.54 0 NA

Drug name Drugs 98.7 98.7 98.7 p = 1

Drug start date Drugs 52.1 45.7 75.1 p < 0.001

Drug stop date Drugs 23.3 21.7 29.2 p < 0.001

Indication Drugs 91.4 90.5 94.6 p < 0.001

Timing exposure Drugs 19.7 20.5 16.9 p = 0.018

Tests Total 16.1 17.8 11.2 p < 0.001

Preliminary data

Per core data element HCP – klinische info
Consumer – info aangaande zichzelf / kind



ConcePTION

Ontwikkeling van een tool (PregDoc) om in kaart te brengen hoe geschikt 
data is voor causaliteits assessment
(enkel de bruikbaarheid van casussen hier voor, zegt niets over causaliteit)

Vaststellen welke variabelen relevant voor welke vraagstukken / 
uitkomstmaten

Preliminary data

ADR Exposure Risk factors Child Pregnancy & Labour

§ Description
§ Validation
§ Timing
§ Evolution

§ Medicinal product
§ Administration
§ Timing
§ Indication
§ Other exposures

§ Medical history & 
concurrent disorders

§ Maternal characteristics
§ Life style & risk factors
§ Previous pregnancies
§ Pregnancy related 

complications

§ Gestational 
age at birth

§ Apgar score
§ Breastfeeding
§ Medical 

information

§ Prenatal testing
§ Labour onset
§ Mode of delivery
§ Delivery 

complications



ConcePTION

Ontwikkeling van een tool (PregDoc) om in kaart te brengen hoe geschikt 
data is voor causaliteits assessment
(enkel de bruikbaarheid van casussen hier voor, zegt niets over causaliteit)

Score: aantal aanwezig / aantal relevant * 100
(% info aanwezig van info die je nodig hebt)

Preliminary data



ConcePTION
Preliminary data



ConcePTION
Preliminary data ENTIS EPV Literature MVM PSP SRS

discription of outcome/complication 
100 100 100 100 100 100

validation of outcome/complication  
13,33333 21,42857 16,66667 22,22222 25

timing of occurrence/detection  
18,75 37,5 40 68,18182 39,13043 25

evolution of the outcome/complication 

5,882353 27,27273 29,16667 33,33333 28,125
medicinal product 

100 100 100 100 100 100
administration information 

70,21277 82,14286 33,33333 89,18919 82,22222 45,45455
timing of exposure  

79,59184 78,57143 35,71429 77,55102 53,33333 34,04255
indication 

64,28571 66,66667 96,55172 50
other exposures 

81,63265 75 54,7619 100 31,11111 55,31915
medical history and concurrent disorders  

80 42,85714 26 100 40 27,65957
maternal characteristics 

89,79592 73,07692 11,11111 100 47,72727 32,6087
life style and risk factors 

87,7551 32,14286 15,38462 100 11,36364 9,090909
previous pregnancies  

94,44444 22,22222 16,27907 100 9,677419 24,39024
pregnancy related complications of current 
pregnancy 47,82609 23,80952 11,42857 76,08696 12,5 17,64706
gestational age at birth   

97,82609 80 45,45455 100 64,51613 32,14286
Apgar score 

53,33333 13,33333 61,11111 0 23,80952
breastfeeding 

100 14,28571 100 14,28571
medical information child  

93,47826 54,54545 41,37931 100 65,51724 52
prenatal testing  

5,263158 21,42857 16,66667
labor onset  

12,5 0 100 11,76471 21,42857
mode of delivery  

57,14286 100 0
delivery complications 

25 0 35,71429 0 6,666667

Lering trekken uit diverse bronnen

Verbeteringen doorvoeren 
waar mogelijk



ConcePTION

WP2: Improving the collection, analysis and interpretation of pregnancy
pharmacovigilance data

Lareb participeert in WP2 demo project LIFETIME
• Feasibility om long term FU toe te voegen aan bestaande systemen

Deelnemers MvM vragen deelname LIFETIME (in Q4)
Gevalideerde “Ages and Stages Questionnaire”
Vragenlijsten bij 6m, 1j, 2j, 4j, 7j
Gegevens uiteindelijk te koppelen

Huidige status: hoe?
Pilot (12m) start in de zomer



Moeders van Morgen


