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8.3 Drugsgebruik 
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk bespreekt de negatieve effecten van drugs op de vruchtbaarheid en de zwangerschap. 
In 2016 gebruikte 2,2% van de moeders in de vier weken voor de zwangerschap cannabis, het ging bij 
meer dan de helft van hen alleen om een paar trekjes. Tijdens de zwangerschap daalde het gebruik 
van cannabis tot 0,2% (Trimbos Instituut, 2017). In 2014 gebruikte 15,6% van de Nederlanders tussen 
de 15 en 35 jaar weleens cannabis (TNO, 2014). Na cannabis is ecstasy de meest gebruikte drug in 
Nederland; 5,5% van de 15 tot 35-jarigen gaf in een onderzoek van het CBS aan het afgelopen jaar 
ecstasy te hebben gebruikt en nog eens 3% geeft aan in het afgelopen jaar amfetamine (speed) te 
hebben gebruikt. Ongeveer 3% van de Nederlanders tussen de 15 en 35 jaar gebruikt weleens cocaïne. 
Ecstasy wordt ongeveer vier keer vaker gebruikt door hoogopgeleiden dan door laagopgeleiden. 
Recent gebruik van paddo’s, lsd, GHB en heroïne is zeer zeldzaam (Trimbos, 2014).  In 2016 kwam het 
gebruik van drugs (XTC, 4-FA, cocaïne, amfetamine) en andere middelen (waterpijp, e-sigaret, lachgas) 
tijdens de zwangerschap nauwelijks voor (minder dan een half procent) (Trimbos Instituut, 2017). 
Belangrijk is rekening te houden met onderrapportage van de gebruikte middelen. 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
- Wat zijn de risico’s van drugsgebruik in de preconceptionele fase en in het eerste trimester van 

de zwangerschap op de uitkomst zwangerschap? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de uitkomst 

hiervan positief beïnvloeden?  
- Wie kan deze mogelijke interventies uitvoeren? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende richtlijnen en rapporten 
geraadpleegd: 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2007). 
 
Kernpunten uit richtlijnen en rapporten  
 
Inhoud van de zorg 
• Drugsgebruik en vruchtbaarheid 
Het wetenschappelijk bewijs is niet eenduidig over de mogelijke negatieve effecten van drugsgebruik 
op de vruchtbaarheid van vrouwen (Gezondheidsraad, 2007; NHG, 2007). De effecten van 
drugsgebruik op de zwangerschap en foetus zijn afhankelijk van het type middel dat gebruikt wordt. 
Het is niet altijd duidelijk of de negatieve zwangerschapsuitkomsten veroorzaakt worden door de drugs 
zelf of door ander middelengebruik of sociale omstandigheden die geassocieerd zijn met drugsgebruik 
(NHG, 2011). Drugsgebruik is vaak geassocieerd met ernstige psychosociale en maatschappelijke 
problemen en verslaving (Gezondheidsraad, 2007). 
Bij mannen leidt het gebruik van cannabis tot een verminderde kwaliteit van het sperma. Cocaïne en 
amfetamines kunnen priapisme en erectiestoornissen veroorzaken en opiaten (heroïne en methadon) 
verlagen het libido (NHG, 2007).  
 
• Drugsgebruik tijdens de zwangerschap 
Cannabisgebruik in de zwangerschap is mogelijk geassocieerd met verminderde foetale groei. In een 
onderzoek verdween dit verband echter na correctie voor alcohol, roken, leeftijd en socio-
economische factoren (NHG, 2011). Voor cocaïne is meer bewijs dat het schadelijk is voor de foetale 
groei. Tevens geldt dat cocaïnegebruik de kans verhoogt op een miskraam, vroeggeboorte, 
placentaloslating, mogelijke congenitale afwijkingen en neonataal abstinentiesyndroom (NHG, 2011). 
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Opiaten zoals heroïne en methadon lijken de kans op groeistoornissen en perinatale morbiditeit te 
verhogen. Er is onvoldoende bekend over de invloed van hallucinerende paddenstoelen, smart drugs 
of GHB op de zwangerschap en het kind (NHG, 2011).  
 
• Interventies  
De Gezondheidsraad ontraadt vrouwen en mannen met een kinderwens het gebruik van alle 
geestverruimende genotmiddelen (Gezondheidsraad, 2007). Ook tijdens de zwangerschap wordt 
aanbevolen geen drugs te gebruiken (NHG, 2011). 
 
Er is weinig bekend over de effectiviteit van preconceptieadvies bij vrouwen die verslaafd zijn aan 
drugs. Deze groep is vaak zorg mijdend waardoor interventies niet goed mogelijk zijn.  
 
Organisatie van zorg 
Drugsverslaving is een indicatie om de begeleiding van de zwangerschap in de tweede lijn plaats te 
laten vinden in verband met het risico op een neonataal abstinentiesyndroom (NHG, 2011).  
 
Conclusies 
- Drugsgebruik in de preconceptiefase kan verminderde vruchtbaarheid veroorzaken bij de man; 

aanwijzingen voor verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw zijn niet eenduidig. 
- Er is weinig bekend over de effectiviteit van preconceptieadvies bij vrouwen die verslaafd zijn 

aan drugs.  
- Drugsgebruik (vooral cocaïne en opiaten) kan in de zwangerschap groeivertraging bij de foetus 

veroorzaken.  
 
Overwegingen  
De Gezondheidsraad meent dat er voldoende bekend is over de nadelige effecten van cannabis, 
cocaïne, opiaten en amfetaminen op de vruchtbaarheid en de zwangerschap om het gebruik van alle 
geestverruimende genotmiddelen al in de preconceptiefase dringend te ontraden. De NHG adviseert 
alleen om drugs niet te gebruiken in de zwangerschap. De werkgroep adviseert paren met een 
kinderwens die tijdens een preconceptieconsult aangeven drugs te gebruiken, te informeren over de 
invloed daarvan op de vruchtbaarheid en over de risico’s tijdens de zwangerschap. Veiliger is om hen 
daarom te adviseren om al te stoppen met drugs in de preconceptieperiode, eventueel in 
samenwerking met een verslavingsinstelling.  
 
In geval van verslavingsproblematiek is het belangrijk dat er adequate anticonceptie wordt geregeld 
en een traject wordt uitgezet voor behandeling van de verslaving. Deze begeleiding wordt door de 
huisarts geregeld bij gespecialiseerde GGZ-instellingen. Indien een vrouw met een 
verslavingsproblematiek toch zwanger wordt moet er aandacht besteed worden aan het effect van het 
drugsgebruik op de gezondheid en aan de opvoeding van het kind. Een gezin met verslaafde ouders 
kan een veilige situatie om in op te groeien in de weg staan. Derhalve is begeleiding noodzakelijk. 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen drugsgebruik Aangewezen zorgverlener 
Informeer paren met een kinderwens over de gevolgen van 
drugsgebruik: 
● De mogelijke invloed op de vruchtbaarheid van man 

en vrouw; 
● De risico’s tijdens de zwangerschap, zoals 

groeivertraging, miskraam, prematuriteit, solutio 
placentae en congenitale afwijkingen; 

● De korte termijnrisico’s voor de pasgeborene, zoals 
neonataal abstinentiesyndroom. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren 
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Adviseer drugsgebruikers om te stoppen met drugs in de 
preconceptieperiode. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren 

Zorg voor adequate anticonceptie in geval van een 
drugsverslaving. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren 

Verwijs bij problematisch drugsgebruik van de vrouw naar 
de huisarts voor verdere begeleiding of verwijzing bij 
verslavingsproblematiek. 

Verloskundige, gynaecoloog, jeugdarts, kinderarts 
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