Persbericht
www.mijnmedicijn.nl verfijnt informatie voor zwangeren
Bilthoven – 30 oktober 2008 – www.mijnmedicijn.nl is de eerste onafhankelijke website waarop de
patiënt en zijn ervaringen met medicijnen centraal staan. Sinds deze week biedt de website ook
informatie over medicijnen voor zwangeren en voor vrouwen die borstvoeding geven. De gegevens
zijn gebaseerd op de officiële registratieteksten.
“Voordat gestart wordt met het gebruik van medicijnen tijdens zwangerschap of borstvoeding is het
belangrijk om te beseffen dat dit medicijn niet alleen effect kan hebben bij de vrouw die het
gebruikt, maar ook bij de baby in de buik of via moedermelk bij het pasgeboren kind terecht kan
komen.” waarschuwt apotheker Mw Wessels. “Eventuele schadelijke effecten van medicijnen op een
ongeboren of borstgevoed kind zijn afhankelijk van verschillende factoren. Voorbeelden hiervan zijn
het soort medicijn, de hoogte van de dosering, de duur van de behandeling, de combinatie met
andere middelen, de zwangerschapsduur en de lichamelijke conditie van de vrouw.”
Tijdens een zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding gebruikt men bij voorkeur geen
medicijnen. Dit is echter soms niet mogelijk of niet wenselijk. Dan is het fijn om te weten wat er in de
officiële registratieteksten van een medicijn staat. Mijnmedicijn is aan de slag gegaan om een
indicatief overzicht aan te bieden van enkele bij zwangerschap vaak gebruikte medicijnen. De lijst
heeft tot doel de zwangere of borstvoedende vrouw te ondersteunen in het vinden van de juiste
informatie over medicijngebruik tijdens zwangerschap of een periode van borstvoeding.
Www.mijnmedicijn.nl inventariseert ervaringen van patiënten met zijn/haar medicijnen. Hierbij
kunnen ervaringen van andere vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven veel inzicht bieden.
Alle ervaringen op www.mijnmedicijn.nl zijn per medicijn of gegroepeerd per categorie te bekijken.
Hierdoor is het mogelijk om medicijnen in dezelfde categorie snel en overzichtelijk te vergelijken.
Www.mijnmedicijn.nl geeft een beeld van de algehele tevredenheid, de effectiviteit en de
bijwerkingen van een bepaald middel in een groep medicijnen. Zo kunnen patiënten elkaar steunen
in het gebruik van medicijnen en in een eventuele zoektocht naar een (alternatief) medicijn.
Op www.mijnmedicijn.nl wordt een overzicht gegeven van medicijnen die tijdens zwangerschap of
een periode van borstvoeding in lage of normale doseringen als veilig beschouwd kunnen worden.
Het al of niet gebruiken van een medicijn blijft natuurlijk een zaak tussen de arts en de zwangere of
borstvoedende vrouw.
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