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8.2 Alcoholgebruik 
 
Inleiding 
In Nederland gebruikt 80% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd alcoholhoudende drank. Uit een 
onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) blijkt dat 67% van de vrouwen met 
een zwangerschapswens blijft drinken. Een groot deel van de vrouwen stopt met het gebruik van 
alcohol zodra ze zwanger zijn. Toch blijft naar schatting 35 tot 50% van de zwangere vrouwen alcohol 
drinken tijdens de zwangerschap (Gezondheidsraad, 2005). Van de vrouwen die stoppen met drinken, 
stopt 55% op het moment dat zij ontdekt dat zij zwanger is (STAP, 2007). 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
- Wat zijn de risico’s van alcoholgebruik in de preconceptieperiode en in het eerste trimester van 

de zwangerschap op de uitkomst van de zwangerschap? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk? 
- Door wie kunnen deze interventies worden uitgevoerd? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- rapport Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding 

(Gezondheidsraad, 2005); 
- Richtlijn ‘Stoornissen in het gebruik van alcohol’ (GGZ, 2009); 
- Standaard ‘Problematisch alcoholgebruik’ (NHG, 2014); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2010). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van de zorg 
• Preconceptioneel alcoholgebruik  
Alcoholgebruik in de preconceptiefase vermindert mogelijk de vruchtbaarheid van de vrouw en 
verhoogt mogelijk de kans op subfertiliteit (Gezondheidsraad, 2005; GGZ, 2009; NHG, 2011). Het effect 
lijkt dosisafhankelijk en begint mogelijk al bij minder dan gemiddeld 1 glas alcoholische drank per dag 
(GGZ, 2009). De onderzoeken waarop deze bevindingen gebaseerd zijn, hebben echter niet voor 
verstorende factoren zoals roken en andere leefstijlfactoren gecorrigeerd (NHG, 2010). De NHG 
concludeert dan ook dat niet overtuigend is aangetoond dat sociaal alcoholgebruik de vruchtbaarheid 
van de vrouw vermindert (NHG, 2011).  
Bij de man geeft alcoholgebruik erectiestoornissen en libidoverlies. Onderzoek naar het effect van 
alcoholgebruik bij mannen op de kwaliteit van het sperma laat wisselende resultaten zien en de NHG 
concludeert dan ook dat er bij mannen niet is aangetoond dat sociaal alcoholgebruik de kwaliteit van 
het sperma negatief beïnvloedt (NHG, 2010). 
 
Het risico op miskramen en foetale sterfte wordt verhoogd door alcoholgebruik van de man en vrouw 
in de weken rond de conceptie (Gezondheidsraad, 2007; GGZ, 2009). 
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• Alcohol en zwangerschap 
Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan, afhankelijk van de hoeveelheid en periode, verschillende 
negatieve uitkomsten geven. De effecten van zwaar drinken zijn onmiskenbaar: verhoogde kans op 
miskramen, intra-uteriene sterfte, en het optreden van foetaal alcoholsyndroom (FAS) (GGZ, 2009). 
Foetaal alcoholsyndroom bestaat uit de combinatie van een aantal afwijkingen. Meestal zijn er 
gelaatsafwijkingen, lichaamsgroei en hoofdomtrek <10e percentiel, en hersenafwijkingen met 
neurologische en cognitieve of intelligentie stoornissen. Ook zijn slecht sociaal functioneren, 
hyperactiviteit, een verstandelijke handicap en autistisch gedrag signalen van FAS (GGZ, 2009). 
Aangenomen wordt dat binge-drinken (het incidenteel gebruik van veel alcohol) door hoge 
piekwaarden in het bloed schadelijk is voor de ontwikkeling van het kind (Gezondheidsraad, 2005; 
NHG, 2011). 
 
Matig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap geeft waarschijnlijk een hoger risico op vroeggeboorte, 
intra-uteriene groeirestrictie, miskramen en foetale sterfte (GGZ, 2009). Ook zijn er aanwijzingen dat 
alcoholconsumptie een negatief effect heeft op de psychomotorische ontwikkeling van het kind en de 
kans op alcoholgerelateerde problematiek op latere leeftijd vergroot (Gezondheidsraad, 2005; GGZ, 
2009). De risico’s en de ernst van de effecten lijken toe te nemen naarmate het gemiddelde 
alcoholgebruik langduriger plaats vindt (GGZ, 2009).  
 
• Interventies  
Alle richtlijnen geven aan dat voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschap geen veilige ondergrens te 
geven is en dat belangrijke ontwikkelingsstadia van de vrucht onder invloed van alcohol ongunstig 
kunnen verlopen. Daarom wordt geadviseerd tijdens de zwangerschap geen alcohol te gebruiken. Over 
alcoholgebruik in de preconceptiefase is minder overeenstemming. Het gezondheidsraadrapport 
Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding (2005) en de GGZ-richtlijn 
Stoornissen in het gebruik van alcohol (2009) ontraden ook incidenteel alcoholgebruik voor de vrouw 
en man in de preconceptiefase omdat het de vruchtbaarheid vermindert en de kans op miskramen 
verhoogt. De NVOG, KNOV en NHG onderschrijven deze aanbeveling niet vanwege het gebrek aan 
bewijs en de mogelijke ongerustheid die het kan veroorzaken bij vrouwen die net zwanger zijn en 
incidenteel een glas alcohol hebben gedronken. Problematisch alcoholgebruik is wel reden tot 
gedragsverandering (NHG, 2011). De Gezondheidsraad adviseert mannen om te stoppen met 
alcoholgebruik vanaf het moment van kinderwens tot het moment dat zwangerschap is vastgesteld 
(Gezondheidsraad, 2005). Andere richtlijnen doen hier geen uitspraak over.  
 
Algemene publieksvoorlichting lijkt weinig effect te hebben bij zware drinksters. Alleen door intensieve 
voorlichting en begeleiding neemt bij deze groep vrouwen het alcoholgebruik af. Voorlichting heeft 
meer effect bij matige drinksters en blijkt effectiever als die aan beide aanstaande ouders wordt 
gegeven dan aan de moeder alleen (Gezondheidsraad, 2007). 
 
Organisatie van zorg 
Tweedelijnszorg tijdens de zwangerschap is geïndiceerd bij alcoholmisbruik door de moeder (NHG, 
2011; NHG, 2014).  
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Conclusies 
- De richtlijnen zijn verdeeld over het effect van sociaal alcoholgebruik op de vruchtbaarheid van 

de vrouw en man en het daaraan gekoppelde advies om alcoholgebruik wel of niet geheel te 
stoppen tijdens de preconceptiefase.  

- Alcoholgebruik in de zwangerschap verhoogt het risico op laag geboortegewicht, miskraam, 
doodgeboorte en FAS.   

- Er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van advies in de preconceptieperiode 
op het gebruik van alcohol, maar het lijkt een effectieve interventie. 

 
Overwegingen  
Alle richtlijnen geven aan dat alcoholgebruik in de zwangerschap afgeraden moet worden. Over 
alcoholgebruik in de preconceptieperiode is geen consensus. De Gezondheidsraad en de GGZ ontraden 
ook incidenteel alcoholgebruik; de NHG, NVOG en KNOV ondersteunen deze aanbeveling niet vanwege 
het gebrek aan bewijs en de mogelijke ongerustheid die het kan veroorzaken bij vrouwen die net 
zwanger zijn en incidenteel een glas alcohol hebben gedronken. Een nadeel bij het counselen over 
alcoholgebruik in de preconceptiefase en tijdens de zwangerschap is dat het minst bekend is over de 
gevolgen van de laagste consumptieniveaus. Bovendien is er weinig informatie over het belang van het 
drinkpatroon (Gezondheidsraad, 2005). Vanwege de onduidelijkheid over de effecten van alcohol op 
de vruchtbaarheid en de eerste fase van de zwangerschap, raadt de PIL-werkgroep aan het gebruik 
van alcohol in de preconceptieperiode zoveel mogelijk te vermijden.  
 
Bij problematisch alcoholgebruik, verwijst de verloskundig zorgverlener de vrouw door naar de 
huisarts. Deze verwijzing kan ook gedaan worden door de jeugd- of kinderarts die het ouderpaar ziet 
wanneer het paar al een kind heeft. De behandelmogelijkheden voor de huisarts zijn voorlichting, 
ondersteunende gesprekken, behandeling via internet (e-mental health), vitaminesuppletie en 
medicamenteuze behandeling van onthoudingsverschijnselen. Daarnaast kan de huisarts verwijzen 
naar een verslavingsinstelling. Korte interventies door de huisarts of praktijkondersteuner zijn effectief 
gebleken. Tevens moet aandacht worden besteed aan het effect van alcoholverslaving op de 
gezondheid en de opvoeding van het kind. Een gezin met verslaafde ouders staat een veilige situatie 
om in op te groeien in de weg. Het programma Voorzorg (NCJ) kan effectief zijn bij zwangere moeders 
en moeders met jonge kinderen. Indien er zorgen zijn omtrent het gezin kan advies ingewonnen 
worden of melding worden gedaan bij Veilig Thuis instelling. Voor verdere informatie verwijst de 
werkgroep naar de NHG-standaard Problematisch alcoholgebruik (NHG, 2014). 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen alcoholgebruik Aangewezen zorgverlener 
Informeer paren over de gevolgen van alcoholgebruik: 
● De mogelijke invloed op de vruchtbaarheid van man 

en vrouw 
● De risico’s van alcoholgebruik tijdens de 

zwangerschap, namelijk: een verhoogde kans op een 
miskraam, perinatale sterfte, laag geboortegewicht 
en FAS 

 Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren  

Adviseer vrouwen: 
● Alcohol in de preconceptieperiode zoveel mogelijk te 

vermijden 
● Geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren  
 

Bij problematisch alcoholgebruik van de vrouw, verwijs 
naar de huisarts voor verdere begeleiding en verwijzing bij 
verslavingsproblematiek. 
Zorg voor adequate anticonceptie in geval van een 
alcoholverslaving. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren, jeugdartsen, kinderartsen 
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