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‘Het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) komt in Nederland niet vaak voor.’ 
Realiteit of valse veronderstelling? Feit is dat wetenschappelijk onderzoek in  
Nederland ontbreekt naar kinderen en volwassenen die lichamelijk en geestelijk 
beschadigd zijn doordat hun moeder alcohol dronk tijdens de zwangerschap. 
De cijfers die wel bekend zijn, betreffen schattingen. De impact van alcohol 
tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind en diens verdere 
leven, verdient meer aandacht vinden betrokken zorgprofessionals.

Tekst: Léonie de Boer

‘Drink je als zwangere vrouw alcohol, dan weet je nooit 

wat het resultaat is. Daar kom je pas maanden of jaren 

later achter. Er is simpelweg geen veilige ondergrens te 

stellen.’ Martha Krijgsheld is voorzitter van de FAS Stich-

ting Nederland en als pleegmoeder ervaringsdeskundige. 

‘Afhankelijk van de hoeveelheid alcohol en de fase van 

ontwikkeling waarin het kind zich op dat moment bevindt, 

loopt de schade uiteen van lichte ontwikkelingsstoornis-

sen tot de extreme vorm; Foetaal Alcohol Syndroom. 

Dit betekent dat het kind zowel een groeiachterstand 

heeft als specifieke gezichtskenmerken en neurologische 

afwijkingen.’

Alcohol stoort ontwikkeling

In Nederland drinkt 81,9% van de vrouwen alcohol. 

Het percentage vrouwen dat tijdens de zwangerschap 

drinkt is de afgelopen tien jaar gedaald, maar nog altijd 

8,9%(1). Kinderarts Rudi Kohl: ‘Alcohol heeft invloed op 

de ontwikkeling van cellen, ook als de placenta nog niet 

is aangelegd. Het is een toxisch middel dat cellen dood. 

Niet voor niets wordt ontsmet met alcohol. Als de moeder 

alcohol drinkt, breekt haar lever dit af. Bij een baby werkt 

de lever anders waardoor alcohol niet wordt afgebroken. 

Alcoholgebruik tijdens de eerste drie maanden leidt tot 

afwijkingen aan organen die dan volop in ontwikkeling 

zijn, zoals hart, ogen en nieren. Ook de groei van het kind 

en de ontwikkeling van de hersenen worden gestoord. 

Opgelopen groeivertraging kan niet worden ingehaald en 

hersenbeschadiging door alcohol is onherstelbaar.’

Diagnose stellen lastig

Opgegroeid en afgestudeerd in Zuid-Afrika, waar alco-

holgebruik tijdens de zwangerschap veel voorkomt, was 

Kohl goed bekend met de problematiek. In 2004 richtte 

hij in Zutphen de eerste FAS-polikliniek op, later volgden 

Winschoten en Groningen. ‘Het diagnosticeren van Foe-

taal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), een paraplu-term 

Risicogroep

Hoger opgeleide vrouwen drinken meer 

alcohol tijdens de zwangerschap, 12,1% 

versus 8,9%. Van der Wulp pleit voor extra 

aandacht. ‘Bij gynaecologen en verloskun-

digen moeten alarmbellen rinkelen als een 

vrouw vertelt dat zij vòòr de zwangerschap 

geregeld dronk. Vraag goed door. In het 

algemeen zijn vrouwen best open over die 

tijd. Is dat hoog? Dan weet je dat ze een 

risico-vrouw is, zeker in combinatie met 

factoren als hogere leeftijd en hoger 

opgeleid.’ Overigens is het volgens Van der 

Wulp de vraag of de percentages geen 

onderschatting zijn.

Martha Krijgsheld 

Voorzitter FAS Stichting 

Rolf Pelleboer 

Kinderarts

FAS

Voorkom, 
want genezen  
bestaat niet
Foetaal Alcohol Syndroom 

Referenties
1. TNO, alcoholgebruik tijdens 

zwangerschap en borstvoeding, 
2015



NATAAL.nl 4948 NATAAL.nl

RU
BR

IE
Khet onderwerp en het moeilijk vinden om de waarheid 

boven tafel te krijgen. Ook de NVOG en NHG hebben 

geen uniforme richtlijnen voor het uitvragen van alcohol-

gebruik. Bij geen van de betrokken beroepsverenigingen 

is bekend welke voorlichting precies wordt gegeven aan 

een zwangere.

Online programma

Een zwangere vrouw thuis een digitale vragenlijst laten 

invullen en via internet feedback geven, bleek wel ef-

fectief. Van der Wulp: ‘Het is anoniem. Vrouwen durven 

open te zijn over hun alcoholgebruik. Van glazen tot 

slokjes-niveau kan ze haar alcoholgebruik aangeven. 

Hierop krijgt ze feedback en wordt zo volledig voorgelicht 

over de risico’s en gevolgen.’ Inmiddels is het online 

programma ‘9MaandenNiet’ beschikbaar dat zich vooral 

richt op vrouwen die af en toe wat drinken, fysiek in staat 

zijn te stoppen, maar zich niet bewust zijn van de risico’s 

van zo nu en dan een glaasje alcohol.

Preconceptie

Naast goede voorlichting, is ook het moment waarop 

deze wordt gegeven essentieel. Van der Wulp: ‘Bijna 

altijd komt de voorlichting te laat omdat de meeste 

vrouwen pas naar de verloskundige gaan als zij al acht 

weken zwanger zijn. Terwijl het eerste trimester een 

enorm cruciale periode is.’ De NIX18 campagne waarin 

wordt geadviseerd kinderen tot die leeftijd geen alcohol 

te geven is prima volgens Van der Wulp. De ontwikkeling 

van de hersenen loopt immers door tot 24 jaar. ‘Helaas 

wordt achterwege gelaten dat de leeftijd van een kind 

niet begint bij nul jaar, maar bij -9 maanden. Dat je kind 

van vier geen glas alcohol geeft snappen mensen, maar 

dat dit in de buik vrijelijk naar de baby toekomt, realiseren 

velen zich onvoldoende.’ Een belangrijk hulpmiddel 

hierin is het preconceptiespreekuur. Ook KNOV en NVOG 

onderschrijven dit. Van der Wulp: ‘Nu wordt dit spreekuur 

nauwelijks bezocht. Als vrouwen met een kinderwens 

standaard zo’n spreekuur bezoeken, weten ze veel beter 

wat de risico’s zijn. Vrouwen drinken niet doelbewust om 

hun kind te beschadigen. Het gaat uit onwetendheid.’

Voorlichting

Ondanks dat beroepsorganisaties van huisartsen,  

verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen  

onderkennen dat alcohol en zwangerschap niet  

samengaan, staan zij niet op de barricade om de voor-

lichting en aandacht voor het onderwerp te vergroten. 

Cijfers

Wetenschappers schatten dat in de 

Westerse samenleving 3 op de 1.000 

baby’s FAS heeft en 9 per 1.000 pasgebo-

renen FASD. In een recente studie* spreekt 

de Canadese onderzoekster Svetlana 

Popova over één op de 67 vrouwen die een 

baby met FAS krijgt als zij tijdens de 

zwangerschap drinkt. Ook onderzoek 

onder basisschoolleerlingen in Italië en 

Kroatië leveren prevalentiecijfers voor FASD 

op die een stuk hoger liggen dan de 

schattingen in Nederland; respectievelijk 

20-40/1000 en 34/1000 kinderen. Kinder-

arts Rudi Kohl: ‘Ik zou niet weten waarom 

die cijfers in Nederland anders zouden zijn. 

Het alcoholgebruik is in ons land niet 

significant anders.’

* Svetlana Popova, Estimation of national, 

regional, and global prevalence of alcohol 

use during pregnancy and fetal alcohol 

syndrome: a systematic review and 

meta-analysis, 12 januari 2017, The Lancet

KINDERW
ENS

FAS waaronder FAS valt, maar ook gerelateerde diagnoses 

waarbij niet alle kenmerken van FAS voorkomen, is lastig. 

Er is geen bloedtest of genetisch onderzoek waarmee 

het kan worden opgespoord.’ Het onderzoek van het 

Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde 

(NSGK) dat kinderartsen verzocht per januari 2007 

kinderen met FAS te melden bij een centrale databank 

vindt Kohl weinig effectief. ‘De multifactoriële problema-

tiek maakt het lastig om een goede diagnose te stellen. 

Gezichtskenmerken als 

smalle oogspleetjes, 

dunne bovenlip en afgeplat 

neusgootje kun je zien, 

maar vaker niet. Kinderen 

met alcoholschade zijn 

geen ‘lelijke’ kinderen.’ 

Kinderarts Rolf Pelleboer 

(NVK) erkent dat het een 

moeilijk ziektebeeld is. ‘De 

kenmerken zijn vaak vaag. Uit tien foto’s die ene persoon 

met FAS halen is nagenoeg onmogelijk. Daar komt bij 

dat altijd een beschuldiging ligt in de diagnose: uw kind 

is gehandicapt omdat u gedronken heeft. Daardoor 

zijn artsen zeer terughoudend met het stellen van een 

diagnose.’

Multifactoriële problematiek

De tijd die een gemiddelde kinderarts heeft om een 

FASD-diagnose te stellen, vindt Kohl te beperkt. Het 

multidisciplinaire team, bestaande uit onder meer een 

kinderarts, GZ-psycholoog en orthopedagoog, dat 

in FAS-poli’s diagnostiek uitvoert, besteedt hier een 

dagdeel per kind aan. Zij maken gebruik van de 4-Digit 

Code van Astley(²). Kohl: ‘Kinderen worden bijna altijd 

vanwege gedragskenmerken doorverwezen. Vaak zie je 

dat ze leerproblemen hebben. Qua gedragsproblemen 

vallen onhandelbaarheid, hyperactiviteit, agressiviteit en 

onvoorspelbaarheid op. Eenmaal volwassen kunnen ze 

situaties slecht inschatten en hebben ze problemen in 

de omgang met anderen. Daarnaast is er een hoog risico 

op asociaal en crimineel gedrag, depressiviteit en zijn ze 

verslavingsgevoelig.’

Niet goed uitvragen

In 2005 gaf de Gezondheidsraad in haar rapport(3) een 

duidelijk advies: geen alcohol vanaf het moment dat een 

vrouw zwanger probeert 

te worden totdat ze haar 

baby geen borstvoeding 

meer geeft. Ook adviseer-

de de Raad om richtlijnen 

op te stellen voor het na-

vragen van alcoholgebruik. 

Inmiddels onderschrijven 

alle betrokken beroepsver-

enigingen KNOV, NVOG, 

NVK en NHG de nul-norm. Echter, het goed uitvragen op 

alcoholgebruik, daar schort het sectorbreed aan, zegt 

gezondheidswetenschapper Nickie van der Wulp. Vorig 

jaar maart publiceerde zij de resultaten van haar onder-

zoek gericht op effectieve interventies om alcoholgebruik 

tijdens de zwangerschap terug te dringen(4).

Individuele voorlichting

Van der Wulp onderzocht de individuele voorlichting 

door verloskundigen aan zwangere vrouwen. Insteek: 

bespreek alcoholgebruik tijdens het intakegesprek en 

kom er twee keer op terug. In de praktijk liep het anders. 

‘Antwoordde een zwangere ontkennend op de vraag: 

rook je, drink je, gebruik je drugs? ging de verloskundige 

door naar het volgende onderwerp. Voorlichting over 

wat alcohol beïnvloedt en de mogelijke gevolgen voor 

de ontwikkeling van het kind ontbraken.’ Debet aan deze 

situatie is volgens Van der Wulp de beperkte kennis over 

Nickie van der Wulp

Gezondheidswetenschapper

Anneke Kwee 

NVOG

'Het goed uitvragen 
op alcoholgebruik, 

daar schort het 
sectorbreed aan'

Referenties
2. 4-Digit Code van Astley richt zich 

op vier kenmerken: alcoholge-
bruik door moeder tijdens zwan-
gerschap, groeiachterstand, 
gezichtsafwijkingen, gedrags-  
en sociale problematiek.

3. Gezondheidsraad, ‘Risico’s van 
alcoholgebruik bij conceptie, 
zwangerschap en borstvoeding’, 
2005

4. N.Y. van der Wulp, proefschrift 
‘Zero for Nine, reducing alcohol 
use during pregnancy via health 
counselling and internet-based 
computer-tailored feedback’, 
maart 2016
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Uw cursus of 

congres onder de 

aandacht? Mail: 

redactie@nataal.nl

ONDER DE LOEP

JUNI
Congres Medisch Leiderschap

Datum: 2 juni

Duur: 15.00 - 21.00 uur

Plaats: NBC, Nieuwegein

www.knmg.nl 

 

JULI
GO-Netwerk: Geboortezorg ondernemersnet-

werk. 

6,5 punt MIO.

Datum: 1 juli, 9 september, 14 oktober, 

2 december

Duur: 1 dag

Plaats: Doorn

www.dockwerk.nl/verloskundigen/go-netwerk

NOVEMBER
Vroegsignalering bij baby’s

Datum: 9 november

Duur: 1 dag

Plaats: Jaarbeurs Utrecht

www.congresburo.com (knop ‘Agenda’)

CONGRESSEN

Gynaecongres

Datum: 17 en 18 november

Duur: 2 dagen

Plaats: Amersfoort

www.nvog.nl

CURSUSSEN

JUNI
Stress in de zwangerschap

Datum: 3 juni

Duur: 6,5 uur

Plaats: Oosterhout

www.babykennis.nl

Hechting rondom de geboorte

Datum: 6 juni

Duur: 2 dagen

Plaats: Eindhoven 

www.babykennis.nl

Stress in de zwangerschap

Datum: 17 juni

Duur: 6,5 uur

Plaats: Eindhoven 

www.babykennis.nl

SEPTEMBER
Homeopathische verloskunde

Eenjarige part-time post-HBO opleiding 

Datum: 9 september 2016 (start) 

Duur: 2 vrijdagen per maand. 

Plaats: Rotterdam (bij CS)/ Utrecht.  

www.vvenh.nl 

OKTOBER
Workshop “Visie Ontwikkelen”

Workshop voor verloskundigen uit  

verschillende praktijken. 6,5 punt MIO.

Data: 10, 11, 12, 13, 14 oktober

Plaats: Zwolle 

www.dockwerk.nl/ons-dock/producten/ 

workshop-verloskundigen

Ga naar www.nataal.nl voor de uitgebreide agenda.

FAS

Martha Krijgsheld betreurt dit. ‘De voorlichting aan 

vrouwen die af en toe een glaasje drinken ontbreekt. Een 

landelijke publiekscampagne vergelijkbaar met die van 

‘Rookvrij Opgroeien’ is in mijn ogen noodzakelijk.’ Kin-

derarts Kohl vult aan. ‘Nederland is een van de weinige 

landen waar de politiek zich lange tijd niet heeft bemoeid 

met deze problematiek. Daar gaat verandering in komen. 

Het ministerie van VWS heeft toegezegd ruimte te geven 

aan verdere diagnostiek en wetenschappelijk onder-

zoek(5).’ Naast voorlichting is Van der Wulp voorstander 

van een betere screening. ‘In Zweden gebruiken alle ver-

loskundigen de Alcohol Use Disorder Identification Test 

(AUDIT) tijdens de intake én zijn zij extra opgeleid wat 

betreft de gevolgen van alcoholgebruik.’ Anneke Kwee 

(NVOG): ‘Veel VSV’s oriënteren zich op het gebruik van 

screeningstools. Goed nieuws, maar er kan en moet meer 

mee worden gedaan.’ Puntje bij paaltje blijft het lastig een 

sociaal wenselijk, ontkennend, antwoord op de vraag te 

voorkomen. Van der Wulp heeft een tip hoe de voorlich-

ting daar niet onder hoeft te lijden. ‘Als een vrouw zegt 

dat ze niet drinkt, antwoordt dat dat hartstikke goed is, 

maar vertel haar vervolgens waarom alcoholgebruik van 

begin tot eind van de zwangerschap schadelijk is voor de 

ontwikkeling en welke beperkingen een kind mogelijk kan 

hebben. Elke druppel alcohol die niet gedronken wordt, 

is winst.’ n

Volgen ontwikkeling kind

Voorzitter van de FAS Stichting Nederland 

Martha Krijgsheld: ‘Kinderen met FASD 

worden niet gevolgd in hun ontwikkeling. 

Dat neemt niet weg dat begeleiding wel 

noodzakelijk is. Niet in de zin van: volg 

dit behandelprogramma en je bent klaar. 

Een kind met de diagnose FASD heeft een 

hersenbeschadiging, dat gaat nooit over. 

Belangrijk om te weten, want verwach-

tingen moeten worden bijgesteld. Vaak 

komen kinderen nooit toe aan zelfstandig 

wonen. We zijn doorgaans erg gericht op 

het cognitief niveau: hij is 18 jaar, heeft ge-

middeld IQ, dus hij redt zich wel. Dat is een 

misvatting. De problemen waar ze mee te 

maken hebben, veranderen met de leeftijd.’

'Het blijft lastig een sociaal wenselijk ontkennend 
antwoord op de vraag te voorkomen'

Referenties
5. In opdracht van VWS en ZonMW 

werkt universiteit Maastricht, 
begeleidt door een commissie 
waarin ook Gezondheidsraad 
vertegenwoordigd is, aan een 
kennissynthese over alcohol, 
zwangerschap en gevolgen 
daarvan. Op basis van uitkomst 
die maart 2017 bekend is, wordt 
gekeken welke vervolgstappen 
worden ondernomen.


