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Domperidon bij onvoldoende melkproductie
Evelien Pelt en Sjoerd Bruggink

De NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode beveelt
domperidon niet aan. Deze CAT laat zien dat domperidon
een verhoging van de melkproductie geeft zonder ernstige
bijwerkingen bij moeder of kind. Als niet-medicamenteuze
adviezen, eventueel met behulp van een lactatiekundige, onvoldoende resultaat opleveren, kan de huisarts domperidon
3 dd 10 mg overwegen.
De belangrijkste reden om borstvoeding te staken is te weinig
melkproductie. Domperidon kan als dopamine-agonist de
prolactinespiegel verhogen. Is domperidon een effectieve en
veilige optie voor het verhogen van de melkproductie?
ZOEKSTRUCTUUR EN RESULTATEN
November 2017 doorzochten we PubMed met de Mesh-
termen ‘breast feeding’ AND (domperidone OR galactogogues), waarbij we in all fields ook synoniemen gebruikten. Het
filter ‘systematic review’ leverde 156 artikelen op, waarvan 1
relevante meta-analyse. Na die meta-analyse verschenen nog 2
relevante klinische trials.
De meta-analyse van Osadchy includeerde drie RCT’s die
domperidon 3 d1 10 mg (n = 37) vergeleken met placebo (n =
41) voor de melkproductie bij vrouwen met te weinig borstvoeding. Domperidon verhoogde de dagelijkse melkproductie
met 75% (95%-BI 55 tot 95, p < 0,001, I² 50%). Er was geen
sprake van bijwerkingen bij moeder en kind.
De dubbelblinde RCT van Jantarasaengaram vergeleek
domperidon (n = 22) met placebo (n = 23) voor de melkproductie van vrouwen die op veertig weken een sectio kregen.
De melkproductie nam gedurende de vier dagen postpartum geleidelijk toe, met op alle dagen een significant hogere
melkproductie in de domperidon-groep. Op dag 4 was er een
gemiddeld verschil in melkproductie van 100 ml (95%-BI 134
tot 248, p < 0,003). De enige gerapporteerde bijwerking van
domperidon was een droge mond (32%).
De dubbelblinde RCT van Asztalos vergeleek domperidon 3
dd 10 mg voor 4 weken met twee weken placebo, gevolgd door
twee weken domperidon 3 dd 10 mg bij moeders van prematuren (< 29 weken), die ondanks niet-medicamenteuze adviezen
te weinig melkproductie hadden. Na 2 weken was het aantal
moeders met 50% verhoging van de melkproductie significant
groter in de domperidongroep dan in de placebogroep (78%
versus 58%; OR 2,6; 95%-BI 1,0 tot 6,3, p < 0,04). Na 28 dagen
was er geen significant verschil meer in verhoging van de
melkproductie. Er waren ook geen verschillen in bijwerkingen.
EFFECTIEF EN VEILIG
Zowel de meta-analyse als de twee recentere RCT’s vonden

Domperidon verhoogt de melkproductie zonder bijwerkingen.
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een statistisch significante en klinisch relevante verhoging van
de melkproductie door domperidon, zonder ernstige bijwerkingen bij moeder of kind. De meta-analyse includeerde drie
RCT’s, twee van hoge en één van redelijke kwaliteit, waarbij
blindering en onderzoeksverlaters niet waren gespecificeerd.
De melkproductie is op verschillende manieren gemeten:
met kolfapparaten of met het wegen van de baby voor en na
de borstvoeding. De RCT van Jantarasaengaram is van goede
kwaliteit. Wel valt op dat melkproductie gemeten is op twee
extra kolfmomenten 2 uur na de borstvoeding. Extra kolven kan voor meer melkproductie zorgen, wat het effect van
domperidon kan verdunnen. De RCT van Asztalos is matig
van kwaliteit. Deze geeft geen uitleg over blindering en de
onderzoekers hebben de inclusiecriteria gedurende de trial
versoepeld. Gezien de tweedelijnsonderzoekspopulaties kan
het effect in de relatief gezondere eerstelijnspopulatie mogelijk
minder sterk zijn.
In enkele case-reports zijn bij chemotherapiepatiënten
ernstige cardiale bijwerkingen gemeld van hoge doseringen
IV-domperidon. Bij een dosering van 3 dd 10 mg bij gezonde
kraamvrouwen zonder interacterende medicatie is het risico
op bijwerkingen bij het kind echter verwaarloosbaar en is het
risico op ritmestoornissen door QT-verlenging bij de moeder
gering. De huisarts kan domperidon veilig voorschrijven, zonder een ecg. Zie voor een stappenplan bij onvoldoende melkproductie: https://www.ntvg.nl/artikelen/domperidon-ter-bevordering-van-de-lactatie. ■
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Dit is een CAT, critically appraised topic, waarbij de auteur een evidence-based
antwoord op een praktijkvraag wil krijgen.

