Bijwerkingen van geneesmiddelen

Onthoudingsverschijnselen bij een neonatus na blootstelling aan venlafaxine
tijdens de zwangerschap
r.a.de moor, l.mourad, j.ter haar en a.c.g.egberts
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) zijn
een betrekkelijk nieuwe groep van antidepressiva die
in toenemende mate ook worden voorgeschreven aan
zwangeren met depressieve klachten. Tot deze groep
behoren onder andere fluoxetine en paroxetine. Venlafaxine is een niet-selectieve serotonineheropnameremmer; in lage dosering remt het de heropname van serotonine, in hoge dosering ook de heropname van norepinefrine. Het bijwerkingenprofiel is vergelijkbaar met dat
van de SSRI’s en om deze reden wordt venlafaxine vaak
bij deze groep ingedeeld. De onthoudingsverschijnselen van SSRI’s en venlafaxine bij volwassenen zijn vergelijkbaar en bestaan onder andere uit duizeligheid,
slapeloosheid, vermoeidheid, angst, agitatie, hoofdpijn en
misselijkheid, het zogenaamde SSRI-onttrekkingssyndroom.1 2
In de literatuur is reeds melding gemaakt van onthoudingsverschijnselen bij pasgeborenen nadat de moeder een SSRI (fluoxetine, paroxetine of sertraline) had
gebruikt tijdens het laatste trimester van de zwangerschap.3-7 De gegevens over het gebruik van venlafaxine
tijdens de zwangerschap betreffen echter met name
teratogeniteit en suggereren dat het middel veilig kan
worden voorgeschreven aan zwangeren.8
Neonatale onthoudingsverschijnselen als gevolg van
maternaal gebruik van venlafaxine zijn, voorzover ons
bekend, nog niet gepubliceerd. Wij beschrijven een pasgeborene met onthoudingsverschijnselen na het gebruik
van venlafaxine door de moeder tijdens de zwangerschap.
ziektegeschiedenis
Patiënt A, een jongetje, werd na een ongecompliceerde zwangerschap bij een termijn van 34 weken en 5 dagen geboren. Bij
voortijdige weeënactiviteit en niet-vorderende ontsluiting
werd een secundaire sectio caesarea verricht. Patiënt had een
goede start, met Apgar-scores van 9 en 10 na respectievelijk 1
en 5 min. Het geboortegewicht bedroeg 2990 g. De moeder was
een 36-jarige primigravida en gebruikte wegens depressieve
klachten op voorschrift van de huisarts gedurende de gehele
zwangerschap venlafaxine (Efexor 75 mg 1 dd 1).
Bij lichamelijk onderzoek van de pasgeborene werden geen
congenitale afwijkingen gezien die zouden kunnen wijzen op
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samenvatting
Bij een pasgeboren jongetje traden onthoudingsverschijnselen
op, toegeschreven aan het gebruik van venlafaxine wegens
depressie door de moeder tijdens de zwangerschap. De symptomen bestonden uit motorische onrust, hypertonie, ‘jitteriness’,
overprikkeldheid en voedingsproblemen. De diagnose werd
bevestigd door een tijdelijke vermindering van de klachten na
het geven van een lage dosis (1 mg) venlafaxine aan de jongen.
Uiteindelijk namen de symptomen spontaan af en waren ze na
ruim 1 week verdwenen. Bij het gebruik van venlafaxine tijdens
het derde trimester van de zwangerschap dient, evenals bij
andere antidepressiva die de serotonineheropname remmen,
rekening te worden gehouden met neonatale onthoudingsverschijnselen.

teratogeniteit van de medicatie. Kort na de geboorte waren er
hypoglykemie en tremor. Naast volledige zuigelingenvoeding
werd intraveneus glucose toegediend, waarna de glucosewaarde normaliseerde. Echter, de tremoren verdwenen hier niet
mee. De eerste dagen van opname was hij motorisch onrustig
met maaiende bewegingen van de armen, hypertonie, ‘jitteriness’ (regelmatige tremorachtige bewegingen in reactie op een
prikkel, zonder afwijkingen in de oogmotoriek of de ademhaling en te stoppen door flexie van de betrokken extremiteit) en
overprikkeldheid. In verband met voedingsretenties kon de
voeding slechts zeer langzaam worden uitgebreid. Aanvullend
onderzoek liet geen aanwijzingen zien voor een infectie of voor
elektrolytstoornissen. Een EEG liet een voor een neonatus
normaal achtergrondpatroon zien zonder epileptiforme activiteit.
Drie dagen post partum werd de spiegel van venlafaxine en
van de metaboliet 0-desmethylvenlafaxine gemeten; deze lag
beneden het detectieniveau van 5 µg/l, zodat een intoxicatie
was uitgesloten. Ter bevestiging van de diagnose ‘neonatale
onthoudingsverschijnselen bij het gebruik van venlafaxine
tijdens de zwangerschap’ werd eenmalig 1 mg venlafaxine
gegeven waarna de onrust en overprikkeldheid binnen 2,5 h
duidelijk verminderden en enkele uren later weer toenamen.
Uiteindelijk verminderden bovengenoemde verschijnselen en
waren zij na 8 dagen verdwenen. Bij ontslag en tijdens poliklinische follow-up (tot 3 maanden) werd een gezonde zuigeling
gezien.

beschouwing
Reeds lange tijd is bekend dat het gebruik van tricyclische antidepressiva tijdens de zwangerschap kan leiden
tot neonatale onthoudingsverschijnselen.1 Over eventuele neonatale toxiciteit bij het gebruik van SSRI’s tijdens het derde trimester van de zwangerschap zijn weinig gegevens bekend. Het gaat hierbij vooral om incidentele meldingen van neonatale onthoudingsverschijn-

selen bij het gebruik van fluoxetine en paroxetine tijdens
de zwangerschap.3 5-7 Onderzoeken naar het vóórkomen
van neonatale onthoudingsverschijnselen bij het gebruik
van SSRI’s tijdens de zwangerschap en naar eventuele
risicofactoren zijn nog niet uitgevoerd.
Hoewel er steeds meer bekend wordt over onthoudingsverschijnselen bij SSRI’s bij volwassenen moet
men voorzichtig zijn deze gegevens zonder meer te
extrapoleren naar pasgeborenen, vanwege andere kinetische parameters. Zo worden voor volwassenen bij
staken van SSRI’s met een lange halfwaardetijd (fluoxetine) minder onthoudingsverschijnselen gerapporteerd
dan bij SSRI’s met een korte halfwaardetijd (paroxetine
en venlafaxine),1 door een langzame daling van de
bloedspiegel. Mogelijk geldt dit ook voor pasgeborenen,3 zij het dat bij hen een risico bestaat op stapeling
van het antidepressivum vanwege het nog onvolledig
ontwikkeld leverenzymsysteem.
De pathofysiologie achter het optreden van onthoudingsverschijnselen bij de SSRI’s lijkt te verschillen van
die bij de tricyclische antidepressiva. Bij laatstgenoemde groep antidepressiva, die een sterk anticholinerg effect hebben, kan staken ervan leiden tot een cholinerge
‘rebound’, ook wel cholinerge ‘overdrive’ genoemd.9 Het
mechanisme achter het optreden van onthoudingsverschijnselen bij antidepressiva die met name de serotonineheropname remmen, is minder duidelijk. Waarschijnlijk is er een verminderde activiteit (‘downregulatie’)
van bepaalde serotoninereceptoren, dan wel een veranderde gevoeligheid van dit type receptoren.10 Het opnieuw toedienen van het betreffende antidepressivum
leidt in de meeste gevallen binnen enkele uren tot een
(tijdelijke) vermindering van de symptomen.
Tot op heden is er één onderzoek verschenen waarin
de veiligheid van venlafaxine tijdens de zwangerschap
wordt beschreven.8 Het optreden van neonatale onthoudingsverschijnselen wordt hierin niet vermeld. Bij
de fabrikant (Wyeth-Ayerst) zijn echter inmiddels meerdere gevallen bekend van onthoudingsverschijnselen bij
pasgeborenen bij het gebruik van venlafaxine door de
moeder tijdens de zwangerschap. De doseringen venlafaxine die in deze meldingen worden genoemd variëren
van 75 tot 375 mg/dag. In een aantal gevallen gebruikte
de moeder ook andere medicatie, zoals andere antidepressiva. Voorzover ons bekend zijn geen van deze meldingen gepubliceerd. Van venlafaxine is bij volwassenen
bekend dat door zijn korte halfwaardetijd (bij venlafaxine 5 h, bij 0-desmethylvenlafaxine 11 h) onthoudingsverschijnselen reeds kunnen optreden na het overslaan van 2 doses.11 Eventueel optredende neonatale
onthoudingsverschijnselen zullen dus ook, zoals beschreven bij onze patiënt, zeer snel na de geboorte optreden.
De symptomen bij onze patiënt en de beschreven
neonatale onthoudingsverschijnselen bij het gebruik
van overige antidepressiva die de serotonineheropname
remmen tijdens de zwangerschap, zijn vergelijkbaar.3-7
Tevens is het beloop bij onze patiënt in overeenstemming met het gegeven dat onthoudingsverschijnselen
van dergelijke antidepressiva meestal na 1 tot 2 weken

spontaan verdwijnen.1 Men kan, zoals in onze casus ook
gebeurd is, een lage dosis venlafaxine geven (1 mg) als
diagnosticum. Bij een duidelijke vermindering van de
symptomen kan men de diagnose ‘neonatale onthoudingsverschijnselen’ als bevestigd beschouwen.
Indien men besluit aan een zwangere psychofarmaca
voor te schrijven, dient men behalve met eventuele neonatale onthoudingsverschijnselen ook rekening te houden met overige potentiële risico’s voor de foetus, casu
quo het kind: teratogeniteit en (gedrags)problemen op
de lange termijn. Over deze laatstgenoemde risico’s is
beschreven dat er geen verschil in algemene ontwikkeling (intelligentiequotiënt), spraaktaalontwikkeling en
het gedrag bij kinderen tussen 16 en 86 maanden oud
was die tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan
fluoxetine of tricyclische antidepressiva in vergelijking
met een controlegroep.12 In dierproeven zijn bij het gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap geen aanwijzingen gevonden voor schadelijkheid.13 Ook in studies
bij zwangeren die in het eerste trimester waren blootgesteld aan SSRI’s (inclusief venlafaxine) werd geen toename gezien van ernstige congenitale afwijkingen.8 14-16
Wel zag men na gebruik van fluoxetine tijdens de zwangerschap bij de onderzochte kinderen significant vaker 3
of meer geringe anomalieën, gedefinieerd als structurele afwijkingen die cosmetisch noch functioneel van belang zijn (15,5% in vergelijking met 6,5% bij de controlegroep; p = 0,03).15 De auteurs suggereren dat fluoxetine mogelijk de embryonale ontwikkeling beïnvloedt.
Een ander opmerkelijk feit is dat enkele studies een weliswaar statistisch niet significant, maar wel groter aantal
spontane abortussen laten zien bij zwangerschappen
waarbij de foetus tijdens het eerste trimester werd
blootgesteld aan SSRI’s.8 14 16 Deze bevinding dient nader
onderzocht te worden.
conclusie
Vergeleken met die van de overige antidepressiva die de
serotonineheropname remmen, zijn de potentiële risico’s van het gebruik van venlafaxine tijdens de zwangerschap niet essentieel verschillend. Dergelijke antidepressiva gaan niet samen met een verhoogd risico op
congenitale afwijkingen. Met name gegevens over eventuele langetermijngevolgen voor cognitie en gedrag
door blootstelling tijdens de zwangerschap ontbreken,
zodat hiernaar verder onderzoek is gewenst. Met de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, moet de behandelend arts samen met de zwangere en haar partner
de voordelen van behandeling met antidepressiva
afwegen tegen de potentiële risico’s voor de foetus en
het kind op langere termijn. Bij gebruik van welk antidepressivum dan ook tijdens het derde trimester dient
rekening te worden gehouden met neonatale onthoudingsverschijnselen. Bij het optreden van onthoudingsverschijnselen, die overigens voor omstanders zeer indrukwekkend kunnen zijn, is, na adequate diagnostiek,
geruststelling het belangrijkst.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.
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abstract
Withdrawal symptoms in a neonatal infant following exposure
to venlafaxine during pregnancy. – Withdrawal symptoms occurred in a male neonate after maternal use of venlafaxine for
depression during pregnancy. The symptoms were restlessness,
hypertonia, jitteriness, irritability and poor feeding. The diagnosis was confirmed by a temporary improvement after administration of a low dose (1 mg) of venlafaxine to the boy.
Eventually the symptoms began to decline spontaneously, and
ceased after 8 days. Exposure to venlafaxine and other antidepressants which inhibit serotonin reuptake during the third
trimester of pregnancy carries the risk of a neonatal withdrawal
syndrome.
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Geneeskunde en recht

Een geval van fraude bij farmaceutisch onderzoek in de neurologie
h.l.hoeksema, j.troost, d.e.grobbee, w.m.wiersinga, f.c.b.van wijmen en e.c.klasen
In de afgelopen jaren heeft een aantal gevallen van
fraude in medisch-wetenschappelijk onderzoek geleid
tot discussie over de onafhankelijkheid van medischwetenschappelijk onderzoekers en over de wijze waarop
belangenverstrengeling en manipulaties met gegevens
kunnen worden opgespoord en voorkómen. Het thema
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Samenvatting: zie volgende bladzijde.

‘wetenschappelijke fraude in medisch-wetenschappelijk
onderzoek’ krijgt al geruime tijd aandacht.1 2 In de gevallen van wetenschappelijk wangedrag waarover gepubliceerd is, gaat het meestal om het verzinnen en/of
falsificeren van onderzoeksgegevens.3-6 De rapportage
in de literatuur beperkt zich doorgaans tot hoofdredactionele artikelen waarin melding wordt gemaakt van de
verdenking dan wel het aantonen van de fraude en de
consequenties hiervan, zonder dat de methoden van het
onderzoek naar fraude nader worden beschreven.
In dit artikel beschrijven wij de lange en moeilijke weg
naar duidelijkheid en openbaarheid in een geval van
fraude in neurologisch farmaceutisch onderzoek in
Nederland. De nadruk ligt hierbij op de werkwijze en
bevindingen van de onafhankelijke wetenschappelijke
onderzoekscommissie die door het bestuur van de

