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Effect anti-TNF op zwangerschap
Van der Woude is blij: ‘Uit onderzoek

opvlammingen tijdens de zwangerschap.

blijkt dat het veilig is om in week 22 van
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‘In juni organiseren we een dag waar
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gestart worden.
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Het onderzoek keek ook naar de kans op

len die dag over de resultaten van al onze

infecties in het eerste levensjaar van kin-

onderzoeken.’

deren waarvan de moeders stopten met

Janneke van der Woude: ‘De preconceptiepoli is
effectief blijkt uit onderzoek’

Drie jaar geleden vertelde MDL-arts
professor Janneke van der Woude
van het Erasmus MC in Rotterdam in
deze rubriek over een onderzoek
naar de effecten van medicatie en
IBD op de uitkomst van de zwangerschap. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend.

anti-TNF tijdens de zwangerschap rond

Deelnemers gezocht

week 22 en van moeders die juist de hele

Ondanks deze goede resultaten, zoekt Van

zwangerschap ermee doorgingen. ‘Het

der Woude nog deelnemers voor diverse
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kinderen pas naar de crèche te laten gaan

stemming nodig van beide ouders.

als er geen anti-TNF-spiegel meer in hun

In een ander onderzoek kijken we naar
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moeder met IBD. De moeder hoeft alleen
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Ten slotte zoeken we moeders die anti-TNF
gebruiken waarbij het kind nog één jaar

Preconceptiepoli effectief

moet worden en de laatste hepatitis B

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de pre-

vaccinatie moet krijgen. We onderzoeken

conceptiepoli in het Erasmus MC effectief

het vaccinatie-effect bij kinderen die zijn
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blootgesteld aan anti-TNF via de moeder.’

medicatie-trouw tijdens de zwangerschap.

Interesse om mee te doen aan een van de

Ook slikten ze foliumzuur voordat zij

studies?

zwanger raakten. Waarschijnlijk als gevolg

Stuur uw mail naar ibd@erasmusmc.nl. •

hiervan hadden deze vrouwen minder

In de acht academische centra in Nederland hebben de IBD-specialisten zich verenigd in het
ICC (Initiative on Crohn’s and Colitis) samenwerkingsverband. Deze artsen hebben als missie
het onderzoek naar IBD te stroomlijnen, behandelingsrichtlijnen te ontwerpen en de kwaliteit
van leven van IBD-patiënten te verhogen.
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