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8.7 Leeftijd 
 
Inleiding 
Na het 30e levensjaar neemt de kans op het ontstaan van een spontane zwangerschap af en nemen 
de risico’s op complicaties in de zwangerschap toe (Gezondheidsraad, 2007). Nederlandse vrouwen 
krijgen steeds later kinderen (RVZ, 2007). De laatste jaren ligt in Nederland de gemiddelde leeftijd 
waarop vrouwen hun eerste kind krijgen rond de 29,5 jaar en die van mannen rond de 32,4 jaar. Van 
de vrouwen die in 2015 een kind kregen was 37% onder de 30 jaar, 59% tussen de 30 en 40 jaar, en 
4% was ouder dan 40 jaar (CBS-statline/Perined).  
De factor leeftijd en met name die van de vrouw kan onderdeel zijn van een preconceptieconsult. 
 
Methodiek 
De volgende uitgangspunten worden in dit hoofdstuk besproken: 
- Wat is de invloed van de maternale leeftijd op de uitkomst van de zwangerschap? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’ (NHG, 2012); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2010). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten  
 
• Leeftijd en vruchtbaarheid 
De leeftijd van de vrouw is een belangrijke prognostische factor voor de kans op het ontstaan van een 
zwangerschap (NHG, 2010). De kans op een zwangerschap binnen een jaar na het stoppen van 
anticonceptie wordt kleiner bij vrouwen boven de 30 jaar. De vruchtbaarheid op 35- en 40-jarige 
leeftijd is respectievelijk 50% en 90% lager dan de vruchtbaarheid op 25- en 30-jarige leeftijd. Wanneer 
een zwangerschap na meer dan twaalf maanden onbeschermde – op conceptie gerichte – coïtus 
uitblijft, is er sprake van subfertiliteit (NHG, 2010). Subfertiliteit neemt toe met de leeftijd en komt 
voor bij circa 15% van de vrouwen tussen de 19 tot 26 jaar en bij circa 23 en respectievelijk 29% van 
de vrouwen tussen 27 tot 34-jaar en 35 tot 39 jaar (NHG, 2010). De leeftijd waarop de vruchtbaarheid 
daalt, heeft een grote spreiding. Subfertiliteit kan voorafgaan aan een vervroegde overgang, wijzend 
op een gemeenschappelijke onderliggende oorzaak, waaronder genetische factoren. Een menopauze 
voor het 45e levensjaar bij de moeder kan een aanwijzing zijn voor vervroegde verminderde 
vruchtbaarheid. Ondanks deze aanwijzingen bestaat er geen eenvoudige test voor ovariële 
veroudering en heeft de wetenschap van een vroege familiaire menopauze vooralsnog geen gevolgen 
voor het te volgen beleid (NHG, 2010). 
De invloed van de leeftijd van de man op de vruchtbaarheid is veel beperkter dan de leeftijd van de 
vrouw. Deze invloed kan relevant zijn bij een toenemende leeftijd van de vrouw. Wanneer de man 
jonger is dan 40 jaar en de vrouw is tussen de 35 en 39 jaar, is de kans om zwanger te worden groter 
dan bij mannen ouder dan 40 met een vrouw van dezelfde leeftijd (NHG, 2011). 
 
• Maternale leeftijd en uitkomsten van de zwangerschap 
Naast een verminderde vruchtbaarheid bestaat er bij een toenemende maternale leeftijd een 
verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties waaronder diabetes en hypertensieve aandoeningen 
(NHG, 2011; NHG, 2012). Deze aandoeningen gaan gepaard met een verhoogd risico op foetale 
groeivertraging en vroeggeboorte (zie ook hoofdstuk 2.2 Diabetes en hoofdstuk 4.4 
Zwangerschapshypertensie). Miskramen komen vaker voor naarmate de leeftijd vordert. Bij vrouwen 
onder de 30 jaar eindigt 10% van de zwangerschappen in een miskraam. Dit percentage stijgt naar 
respectievelijk 20 en 50% bij vrouwen rond de 35 en 40 jaar of ouder (NHG, 2011).  
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Numerieke chromosoomafwijkingen bij de conceptie komen vaker voor bij een hogere maternale 
leeftijd. Het voorkomen van deze afwijkingen is gelegen in de leeftijd van de eicellen. 
Chromosoomafwijkingen komen bij vrouwen jonger dan 25 jaar in 2% van de zwangerschappen voor. 
Dit percentage bedraagt bij vrouwen boven de 40 jaar meer dan 25% (Gezondheidsraad, 2007). De 
meest voorkomende chromosomale aandoening is het downsyndroom (NHG, 2011). 
 
Bij een toegenomen maternale leeftijd is vaker sprake van een meerlingzwangerschap. Dit kan deels 
verklaard worden door het gebruik van voortplantingstechnieken als ivf (NHG, 2011). 
Meerlingzwangerschappen gaan gepaard met een gecompliceerd beloop van de zwangerschap (zie 
voor meer informatie de NVOG-richtlijn Meerlingen). Mede als gevolg van het hebben van een 
meerlingzwangerschap en de toename van zwangerschapscomplicaties gerelateerd aan hogere 
maternale leeftijd ligt het percentage sectio’s hoger naarmate de leeftijd stijgt.  
 
Tienermoeders hebben een verhoogd risico op anemie, vroeggeboorte, perinatale sterfte en 
zuigelingensterfte (NHG, 2012). Dit heeft waarschijnlijk niet zozeer een fysiologische oorzaak, maar is 
eerder het gevolg van een lagere sociaaleconomische positie, ongezonde leefstijl en een relatief hoge 
prevalentie van seksueel overdraagbare aandoeningen (Nationaal kompas). 
 
• Leeftijd van de man 
De Gezondheidsraad beschrijft dat een hogere leeftijd van de man (> 40 jaar) onafhankelijk van de 
leeftijd van de moeder ook geassocieerd is met een verhoogde kans op miskramen, de novo dominante 
erfelijke aandoeningen, autisme en schizofrenie (Gezondheidsraad, 2007). 
 
• Organisatie van zorg 
In de richtlijnen worden geen uitspraken gedaan over de organisatie van zorg rondom het onderwerp 
leeftijd en preconceptiezorg.  
 
Conclusies 
- De vruchtbaarheid neemt voor vrouwen na het 30e levensjaar af en de kans op een miskraam 

neemt toe. De invloed van de leeftijd van de man op de vruchtbaarheid is gering en wordt 
voornamelijk relevant bij een toegenomen leeftijd van de vrouw.  

- De kans op chromosomale afwijkingen stijgt ook als de maternale leeftijd hoger wordt.  
-  Naarmate de vrouw ouder wordt stijgt ook de kans op meerlingzwangerschap, 

zwangerschapscomplicaties en sectio.  
- Tienermoeders hebben een verhoogde kans op anemie, vroeggeboorte, perinatale sterfte, en 

zuigelingensterfte. 
-  Een hogere leeftijd van de man (> 40 jaar) onafhankelijk van de leeftijd van de moeder is 

geassocieerd met een verhoogde kans op miskramen, de novo dominante erfelijke 
aandoeningen, autisme en schizofrenie. 

 
Overwegingen  
Het aanstaande ouderpaar moet voorgelicht worden over de leeftijd gerelateerde risico’s en de 
nadelen van het uitstellen van een zwangerschap. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft in 
een verschenen signalement uit 2007 aangegeven dat er veel onwetendheid heerst over de risico’s 
van zwangerschappen op oudere leeftijd. Ook onder hoger opgeleiden is deze kennis beperkt. 
Daarnaast staat in het signalement beschreven dat vrouwen tegenwoordig een dubbele boodschap 
krijgen: blijven werken wanneer er kinderen komen en op jongere leeftijd kinderen krijgen. Vanuit 
carrièreperspectief is het juist aantrekkelijker om op oudere leeftijd kinderen te krijgen (RVZ, 2007) De 
overheid en de werkgever kunnen de taak op zich nemen om gunstige randvoorwaarden te scheppen 
zodat mensen de gelegenheid krijgen zich eerder kinderen te kunnen veroorloven qua werk, inkomen, 
carrière en stress (RVZ, 2007). 
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Tienermoeders zullen, veelal omdat de zwangerschap niet gepland is, waarschijnlijk geen 
preconceptiezorg ontvangen. In geval van zwangerschap zullen zij voor adequate begeleiding 
doorverwezen worden naar gespecialiseerde regionale instanties. Programma’s speciaal ontwikkeld 
voor een jongere doelgroep, zoals seksuele voorlichting op scholen, kunnen bijdragen aan het 
verminderen van ongeplande zwangerschappen (bijv. www.rutgers.nl/wat-wij-doen/programmas-en-
projecten/preventie-tienerzwangerschappen). Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan hier ook een bijdrage 
aan leveren. Het programma Voorzorg (NCJ) kan effectief zijn bij zwangere moeders en moeders met 
jonge kinderen In het geval van een ongeplande zwangerschap, kan bij kraambedcontroles, door de 
huisarts en later door de JGZ tijdens de bezoeken aan het consultatiebureau, het belang van het 
gebruik van anticonceptie en preconceptiezorg benoemd worden.  
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen maternale leeftijd Aangewezen zorgverlener 
Informeer vrouwen/paren over: 
• De verminderde vruchtbaarheid van de vrouwen bij het 

toenemen van de leeftijd; 
• Het verhoogde risico op complicaties tijdens de 

zwangerschap naarmate de leeftijd stijgt; 
• Het verhoogde risico op aangeboren aandoeningen 

naarmate de leeftijd stijgt. 

Alle zorgverleners die een preconceptieconsult 
uitvoeren, jeugdarts, kinderarts. 
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