
CAT VRAAG  
 
Een patiënte geeft borstvoeding.  
Mag zij teerzalven gebruiken? 
 
PICO 

• P Vrouwen die borstvoeding geven  
• I  (kool)Teer 
• C Andere locale therapieën/geen behandeling/geen teer 
• O Nadelige effecten op pasgeborene 

 
Zoekstrategie en selectie: 
Trefwoorden: Tar, Coal tar, lactation, breast feeding, teer, koolteer. Borstvoeding 
 
Gezocht in: 
NHG standaarden, Clinical Evidence, Cochrane Library, PubMed (Medline), EMBASE, Trip 
Database, NVDV richtlijnen, Apotheekboeken. 
 
Kritische beoordeling / level of evidence: 
D 
 
Bespreking van de resultaten en conclusies: 
Er is onvoldoende onderzoek, risico’s zijn onbekend. 
 
1. De eventueel carcinogene en teratogene effecten van het gebruik van teerderivaten in de 
 dermatologie staan ter discussie. Soms wordt geconcludeeerd dat er daarom vooralsnog 
 geen terughoudendheid nodig is, bij niet zwangere patienten.1 
2. Echter, omdat over gebruik van teer tijdens de zwangerschap onvoldoende bekend is, 

wordt ook wel geadviseerd om koolteerbereidingen idealiter daarom niet te gebruiken 
tijdens de zwangerschap.5 

 Het gebruik van koolteer tijdens de zwangerschap is in Duitsland  gecontraïndiceerd. Ook 
 in Nederland zou dit het geval moeten zijn.2,4 
3. Wegens gebrek aan gegevens over de uitscheiding van teer in de moedermelk worden 

moeders die borstvoeding geven geadviseerd terughoudend te zijn. 6 
 
Antwoord op de vraag: 
Terughoudend met teerzalf wordt geadviseerd aan moeders die borstvoeding geven wegens 
gebrek aan gegevens over de uitscheiding van teer in de moedermelk.  
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