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De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel
brengen van valproaat bevattende geneesmiddelen. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, 
waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik
van valproaat bevattende geneesmiddelen te waarborgen (RMA versie 11/2018).
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Geachte gezondheidszorgbeoefenaar,

Deze informatie wordt u verstrekt in overeenstemming met het Europees Geneesmiddelenbureau
(EMA) en onder het gezag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) om u te informeren over belangrijke nieuwe contra-indicaties,
meer uitgebreide waarschuwingen en maatregelen voor de preventie van blootstelling aan
valproaat tijdens zwangerschap.  

Samenvatting

• Valproaat mag niet worden gebruikt bij meisjes en vrouwen die zwanger kunnen
worden tenzij andere behandelingen niet doeltreffend zijn of niet verdragen worden.

• Kinderen die in utero worden blootgesteld aan valproaat lopen een hoog risico op
ernstige ontwikkelingsstoornissen (tot 30-40% van de gevallen) en op congenitale
misvormingen (bij ongeveer 10% van de gevallen).

• Nieuwe contra-indicaties zijn van toepassing bij zwangerschap en bij vrouwen die
zwanger kunnen worden:

o Bij epilepsie

 Valproaat is gecontra-indiceerd bij zwangerschap tenzij er geen
geschikte alternatieve behandeling is.

 Valproaat is gecontra-indiceerd bij vrouwen die zwanger kunnen
worden, tenzij aan de voorwaarden van het
zwangerschapspreventieprogramma (hieronder beschreven) is
voldaan.

o Bij bipolaire stoornis

 Valproaat is gecontra-indiceerd bij zwangerschap.



 Valproaat is gecontra-indiceerd bij vrouwen die zwanger kunnen
worden, tenzij aan de voorwaarden van het
zwangerschapspreventieprogramma (hieronder beschreven) is
voldaan.

• Bij vrouwen die zwanger kunnen worden en die momenteel valproaat gebruiken,
dient mogelijk de behandeling opnieuw te worden beoordeeld om te beslissen of aan
de voorwaarden van het zwangerschapspreventieprogramma (hieronder
beschreven) is voldaan.

Belangrijkste onderdelen van het zwangerschapspreventieprogramma:

De voorschrijver dient zich ervan te verzekeren dat:

• Men bij elk geval de individuele omstandigheden evalueert, dat de patiënt deelneemt
aan het gesprek om zeker te zijn van haar betrokkenheid, dat de behandelingsopties
met haar worden besproken en dat men ervan verzekerd is dat zij de risico’s en de
noodzaak voor maatregelen om de risico’s te beperken begrijpt.

• De mogelijkheid van zwangerschap bij alle vrouwelijke patiënten wordt beoordeeld.

• De patiënt de risico’s van congenitale misvormingen en neurologische
ontwikkelingsstoornissen begrijpt en erkent, waaronder de ernst van deze risico’s voor
kinderen die in utero aan valproaat worden blootgesteld.

• De patiënt de noodzaak begrijpt om zwangerschapstests te ondergaan voorafgaand
aan het opstarten van de behandeling en zo nodig tijdens de behandeling.

• De patiënt wordt voorgelicht over het gebruik van anticonceptie en dat de patiënt kan
voldoen aan de noodzaak om zonder onderbreking doeltreffende anticonceptie te
gebruiken tijdens de gehele behandeling met valproaat.

• De patiënt de noodzaak begrijpt van regelmatige (ten minste eenmaal per jaar)
beoordeling van de behandeling door een specialist die ervaring heeft met het
behandelen van epilepsie of bipolaire stoornissen.

• De patiënt de noodzaak begrijpt om haar arts te raadplegen van zodra ze van plan is
om zwanger te worden, om zeker te zijn van een tijdig overleg en het overstappen naar
alternatieve behandelingsopties voorafgaand aan de conceptie, en voordat men stopt
met het gebruik van anticonceptie.

• De patiënt de noodzaak begrijpt om haar arts dringend te raadplegen in het geval van
een zwangerschap.

• De patiënt de informatiefolder voor de patiënt heeft ontvangen.

• De patiënt heeft aangegeven dat zij begrijpt welke gevaren gepaard gaan met het
gebruik van valproaat en welke noodzakelijke voorzorgsmaatregelen daarmee
samenhangen (jaarlijks ontvangstbewijs van risico-informatie).

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vrouwen die niet seksueel actief zijn, tenzij de
voorschrijver meent dat er dwingende redenen zijn om aan te nemen dat er geen risico is op
zwangerschap.
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• Het gebruik van valproaat bij meisjes.
• De noodzaak zwangerschap uit te sluiten voorafgaand aan het opstarten van valproaat.
• Het gebruik van doeltreffende anticonceptie.
• Jaarlijkse beoordeling van de behandeling door een specialist.
• Het gebruik van het jaarlijks ontvangstbewijs van risico-informatie (bij het opstarten van de

behandeling en bij beoordeling van de behandeling, ten minste eenmaal per jaar).
• Te nemen stappen bij gebruik van valproaat als een vrouw zwanger wil worden of zwanger

is.
• Specifieke actie die de apotheker moet ondernemen, zoals het uitreiken van de

patiëntenkaart.

De productinformatie van alle producten die valproaat bevatten, wordt overeenkomstig bijgewerkt.

Educatief materiaal

Om gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten te helpen om blootstelling aan valproaat tijdens
zwangerschap te voorkomen, worden een patiëntenkaart, een informatiefolder voor de patiënt,
een jaarlijks ontvangstbewijs van risico-informatie, en een gids voor voorschrijvers, apothekers en
andere gezondheidszorgverstrekkers die werken met vrouwen die zwanger kunnen worden en
valproaat gebruiken, beschikbaar gesteld om gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten/
verzorgers te informeren over de risico’s van valproaat en de voorwaarden voor gebruik.

Alle vrouwen die zwanger kunnen worden en die valproaat gebruiken, dienen de informatiefolder
voor de patiënt en een patiëntenkaart te ontvangen. Een jaarlijks ontvangstbewijs van risico-
informatie dient te worden gebruikt door de specialist ten tijde van het opstarten van de
behandeling en tijdens elke jaarlijkse beoordeling van de behandeling met valproaat.

U kan de Educatieve Materialen rechtstreeks downloaden via www.fagg.be > Tab bovenaan 
“Informatie voor professionelen” > Goedgekeurde RMA-Materialen. U kan ze ook bijbestellen via
het “Contactpunt voor het bedrijf” (zie verder). 

Achtergrondinformatie

In 2014 zijn de waarschuwingen en beperkingen voor het gebruik van valproaat-producten bij
vrouwen en meisjes uitgebreid, om het risico op misvormingen en ontwikkelingsstoornissen bij
baby’s die in utero zijn blootgesteld, te minimaliseren. De veiligheidsexperts van de EMA, de
PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee [risicobeoordelingscommissie van de
geneesmiddelenbewaking]), heeft nu de impact van deze maatregelen beoordeeld na zorgen dat
de maatregelen onvoldoende doeltreffend waren in het creëren van bewustzijn en het reduceren
van het gebruik van valproaat tijdens zwangerschap. De PRAC beschouwde deze zorgen als
terecht en heeft daarom deze nieuwe maatregelen geïntroduceerd.

Risico op abnormale zwangerschapsuitkomsten

Valproaat wordt in verband gebracht met een dosisafhankelijk risico op abnormale
zwangerschapsuitkomsten, ongeacht of het middel alleen wordt ingenomen of in combinatie met
andere geneesmiddelen. De gegevens suggereren dat wanneer valproaat voor epilepsie samen
met andere geneesmiddelen wordt ingenomen, het risico op abnormale
zwangerschapsuitkomsten groter is dan wanneer valproaat alleen wordt ingenomen.
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Meer gedetailleerde informatie betreffende de volgende onderwerpen kunt u vinden in de bijlage
bij deze brief:
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• Het risico op congenitale misvormingen is ongeveer 10%, terwijl onderzoek bij
voorschoolse kinderen die in de baarmoeder aan valproaat werden blootgesteld, laat zien
dat tot 30-40% van hen vertraging oploopt bij de vroege ontwikkeling, zoals later leren
lopen en/of spreken, lagere intellectuele vaardigheden, beperkte taalvaardigheden en
geheugenproblemen.1,2,3,4,5

• Het intelligentiequotiënt (IQ) gemeten in een onderzoek met kinderen van 6 jaar oud met
een voorgeschiedenis van blootstelling aan valproaat in de baarmoeder lag gemiddeld 7-10
punten lager dan bij kinderen die aan andere anti-epileptica werden blootgesteld.6

• De beschikbare gegevens laten zien dat kinderen die in utero aan valproaat werden
blootgesteld een groter risico lopen op autismespectrumstoornis (ongeveer drie keer meer)
en kinderlijk autisme (ongeveer vijf keer meer) dan de algemene onderzoekspopulatie.7

• Beperkte gegevens suggereren dat kinderen die in de baarmoeder aan valproaat werden
blootgesteld mogelijk meer kans lopen op het ontwikkelen van symptomen van
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).8

Melden van Bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik
van valproaat te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online
gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het
FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De gele fiche kan
worden verzonden per post naar het adres Fagg – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor
Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar:
adversedrugreactions@fagg-afmps.be.

Contactpunt voor het bedrijf

Mocht u vragen hebben of bijkomende exemplaren van de Educatieve Materialen wensen, of u
wenst bijwerkingen rechtstreeks aan het bedrijf te melden, neem dan contact op met:

Sanofi Belgium Sanofi Belgium
Dienst Medische Informatie Dienst Farmacovigilantie
Leonardo Da Vincilaan 19 Leonardo Da Vincilaan 19
B-1831 Diegem B-1831 Diegem
: + 32 2 710 54 00 : + 32 2 710 54 00 (24/7)
e-mail: info.belgium@sanofi.com e-mail: pharmacovigilance.belgium@sanofi.com

N.V. Sandoz S.A.
Telecom Gardens
Medialaan 40
B-1800 Vilvoorde
: + 32 800 94 368
e-mail: drug.safety_belgium@novartis.com

Mylan BVBA/SPRL
Terhulpsesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart
: +32 02 658 61 00
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e-mail: phv.belgium@mylan.be

G.L. Pharma GmbH
L.-Bartenstein-Straße 1
A-8502 Lannach
: +43 3136 82577
e-mail: pv@gl-pharma.at

EG (Eurogenerics) NV/SA
Heizel Esplanade Heysel b 22 
B-1020 Brussel
: +32 2 479 78 78
e-mail: PhVig@eg.be

Bijlage

Verdere informatie over het zwangerschapspreventieprogramma

De volgende informatie heeft betrekking op de voorwaarden van het
zwangerschapspreventieprogramma dat in de bijgaande brief staat beschreven.

Meisjes

• Valproaat dient niet te worden voorgeschreven aan meisjes of aan vrouwen die zwanger
kunnen worden, tenzij er geen geschikte alternatieve behandeling is.

• De voorschrijver dient zich ervan te verzekeren dat ouders/verzorgers van meisjes de
noodzaak begrijpen om de specialist te contacteren zodra het meisje dat valproaat gebruikt
menarche bereikt.

• De voorschrijver dient zich ervan te verzekeren dat ouders/verzorgers van meisjes die
menarche hebben bereikt duidelijk worden voorgelicht over de risico’s van congenitale
misvormingen en neurologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder de ernst van deze
risico’s voor kinderen die in utero aan valproaat worden blootgesteld.

• Bij patiënten die menarche hebben bereikt, dient de voorschrijvend specialist de noodzaak
voor het gebruik van valproaat jaarlijks te beoordelen en alternatieve behandelingsopties te
overwegen. Als valproaat de enige geschikte behandeling is, dient men de noodzaak van
het gebruik van doeltreffende anticonceptie en alle andere voorwaarden van het
zwangerschapspreventieprogramma te bespreken. Al het mogelijke dient te worden
ondernomen om meisjes te laten overstappen op een alternatieve behandeling voordat zij
volwassen worden.

Zwangerschapstest

Een zwangerschap dient uitgesloten te worden vóór aanvang van de behandeling met
valproaat. Start niet met een behandeling met valproaat bij vrouwen die zwanger kunnen
worden zonder een negatief resultaat van een zwangerschapstest (zwangerschapstest op
plasma), bevestigd door een gezondheidszorgbeoefenaar, om te zorgen dat geen onbedoeld
gebruik tijdens zwangerschap plaatsvindt.
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De volgende informatie heeft betrekking op de voorwaarden van het
zwangerschapspreventieprogramma dat in de bijgaande brief staat beschreven.

Meisjes

• Valproaat dient niet te worden voorgeschreven aan meisjes of aan vrouwen die zwanger
kunnen worden, tenzij er geen geschikte alternatieve behandeling is.

• De voorschrijver dient zich ervan te verzekeren dat ouders/verzorgers van meisjes de
noodzaak begrijpen om de specialist te contacteren zodra het meisje dat valproaat gebruikt
menarche bereikt.

• De voorschrijver dient zich ervan te verzekeren dat ouders/verzorgers van meisjes die
menarche hebben bereikt duidelijk worden voorgelicht over de risico’s van congenitale
misvormingen en neurologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder de ernst van deze
risico’s voor kinderen die in utero aan valproaat worden blootgesteld.

• Bij patiënten die menarche hebben bereikt, dient de voorschrijvend specialist de noodzaak
voor het gebruik van valproaat jaarlijks te beoordelen en alternatieve behandelingsopties te
overwegen. Als valproaat de enige geschikte behandeling is, dient men de noodzaak van
het gebruik van doeltreffende anticonceptie en alle andere voorwaarden van het
zwangerschapspreventieprogramma te bespreken. Al het mogelijke dient te worden
ondernomen om meisjes te laten overstappen op een alternatieve behandeling voordat zij
volwassen worden.

Zwangerschapstest

Een zwangerschap dient uitgesloten te worden vóór aanvang van de behandeling met
valproaat. Start niet met een behandeling met valproaat bij vrouwen die zwanger kunnen
worden zonder een negatief resultaat van een zwangerschapstest (zwangerschapstest op
plasma), bevestigd door een gezondheidszorgbeoefenaar, om te zorgen dat geen onbedoeld
gebruik tijdens zwangerschap plaatsvindt.



Anticonceptie

Vrouwen die zwanger kunnen worden, dienen zonder onderbreking doeltreffende anticonceptie
te gebruiken voor de gehele duur van de behandeling met valproaat. Deze patiënten dienen
duidelijke informatie te ontvangen over het voorkomen van zwangerschap, en moeten worden
doorverwezen voor advies over anticonceptiemiddelen indien zij geen doeltreffende
anticonceptie gebruiken. Ten minste één doeltreffende anticonceptiemethode (bij voorkeur een
gebruikersonafhankelijke vorm zoals een intra-uteriene methode of implantaat) of twee
aanvullende vormen van anticonceptie, waaronder een barrièremethode, dienen te worden
gebruikt. Bij elk geval dient men de individuele omstandigheden in overweging te nemen bij het
kiezen van een anticonceptiemethode, waarbij de patiënt aan het gesprek dient deel te nemen,
om zeker te zijn van haar betrokkenheid en instemming met de gekozen methode. Zelfs bij het
optreden van amenorroe dient de patiënt het advies over doeltreffende anticonceptie op te
volgen.

Jaarlijkse beoordelingen van de behandeling door een specialist

De specialist dient ten minste eenmaal per jaar te beoordelen of valproaat nog de meest
geschikte behandeling is voor de patiënt. De specialist dient het jaarlijks ontvangstbewijs van
risico-informatie te bespreken bij het opstarten en tijdens iedere jaarlijkse beoordeling, en ervoor
te zorgen dat de patiënt de inhoud ervan begrijpt.  

Zwangerschapsplanning

Bij de indicatie epilepsie, als een vrouw zwanger wil worden, dient een specialist die ervaring
heeft met het behandelen van epilepsie, de behandeling met valproaat opnieuw te beoordelen
en alternatieve behandelingsopties in overweging te nemen. Men dient al het mogelijke te doen
om over te stappen op een geschikte alternatieve behandeling voorafgaand aan conceptie, en
voordat men stopt met het gebruik van anticonceptie. Als overstappen niet mogelijk is, dient
men de vrouw verder voor te lichten betreffende de risico’s van valproaat voor het ongeboren
kind als ondersteuning voor haar geïnformeerde besluitvorming betreffende gezinsplanning.

Voor de indicatie bipolaire stoornissen, als een vrouw zwanger wil worden, dient men te 
overleggen met een specialist die ervaring heeft met het behandelen van bipolaire stoornissen
en dient men te stoppen met de behandeling met valproaat en zo nodig over te stappen op een 
alternatieve behandeling voorafgaand aan conceptie, en voordat men stopt met het gebruik van
anticonceptie.

In het geval van zwangerschap

Valproaat voor de behandeling van bipolaire stoornissen is gecontra-indiceerd voor gebruik
tijdens de zwangerschap. Valproaat voor de behandeling van epilepsie is gecontra-indiceerd
tijdens de zwangerschap tenzij er geen geschikte alternatieve behandeling is.

Als een vrouw zwanger wordt terwijl zij valproaat gebruikt, dient zij onmiddellijk te worden
doorverwezen naar een specialist om de behandeling met valproaat opnieuw te beoordelen en
alternatieve behandelingsopties in overweging te nemen. Tijdens de zwangerschap kunnen
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maternale tonisch-clonische aanvallen en status epilepticus met hypoxie een bijzonder risico op
overlijden met zich meebrengen voor de moeder en het ongeboren kind.  

Indien een zwangere vrouw, ondanks de gekende risico’s van valproaat tijdens zwangerschap
en na zorgvuldig overwegen van alternatieve behandelingen, onder buitengewone
omstandigheden valproaat moet gebruiken tegen epilepsie, wordt het aanbevolen om:

• De laagst werkzame dosis te gebruiken en de dagelijkse dosis valproaat te verdelen in
verschillende kleine doses om gedurende de dag in te nemen. Het gebruik van een
formule met vertraagde afgifte kan voorkeur hebben boven andere formules voor
behandeling, om hoge pieken in de plasmaconcentraties te voorkomen.

Alle patiënten met een zwangerschap die is blootgesteld aan valproaat en hun partners dienen
te worden doorverwezen naar een specialist die ervaring heeft met teratologie voor beoordeling
en advies betreffende de blootgestelde zwangerschap. Gespecialiseerde prenatale opvolging
moet plaatsvinden voor detectie van het mogelijke ontstaan van afwijkingen aan de neurale buis
of andere misvormingen. Supplementen van foliumzuur voorafgaand aan de zwangerschap
kunnen zorgen voor een verlaging van het bij alle zwangerschappen mogelijk bestaande risico
op afwijkingen aan de neurale buis. Op basis van de beschikbare gegevens lijkt foliumzuur
echter niet preventief te werken voor de geboorteafwijkingen of misvormingen ten gevolge van
de blootstelling aan valproaat.

De apotheker dient zich ervan te verzekeren dat

• De patiëntenkaart bij iedere afgifte van valproaat wordt uitgereikt en dat de patiënt de inhoud
ervan begrijpt.

• De veiligheidsinformatie inclusief de noodzaak van doeltreffende anticonceptie aan de
patiënt worden herinnerd.

• De patiënt wordt geadviseerd niet te stoppen met het gebruik van valproaat en om
onmiddellijk een specialist te contacteren in geval van een geplande of vermoede
zwangerschap.

• Lever valproaat af in de originele verpakking met een waarschuwing op de
buitenverpakking. Voor sommige landen waar valproaat in de apotheek uit de verpakking
wordt gehaald, dient men het uit de verpakking halen te vermijden. In situaties waarin dit niet
kan worden vermeden, altijd een exemplaar van de bijsluiter, de patiëntenkaart en de
buitenverpakking meegeven, indien beschikbaar.
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