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Foetaal Alcohol Syndroom 

Vaak gemist, 
volledig te voorkomen
Alcohol tijdens de zwangerschap kan levenslange gevolgen hebben 
voor het ongeboren kind. Zelfs als er weinig gedronken is. Veel vrouwen 
drinken in deze tijd, met als gevolg dat er ieder jaar weer kinderen 
ter wereld komen met een Foetaal Alcohol Syndroom. Hoe eerder de 
diagnose gesteld wordt, hoe beter de prognose. 
Annegreet van der Velde, Esther Verbeek en dr. Els Blijd-Hoogewys

Foetale alcoholstoornissen (Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder of 
FASD) is één van de meest 
voorkomende aangeboren 

afwijkingen (zie kader). De stoornis leidt 
tot blijvende beperkingen. Het wrange 
is dat die volledig te voorkomen zijn.3

Het is namelijk een hersenbeschadiging 
veroorzaakt door alcoholgebruik tijdens 
de zwangerschap. 

Als een moeder tijdens de zwanger-
schap drinkt, is de alcoholconcentratie 
voor het ongeboren kind net zo hoog 
als in het bloed van de moeder.6 Echter, 
het ongeboren kind heeft niet de 
mogelijkheid om alcohol af te breken in 
de lever, waardoor alcoholstapeling 

optreedt.3 Hierdoor blijft de alcohol-
spiegel – die bij de moeder voor één 
glas wijn na 1,5 uur is afgebroken - in 
de foetus langer en zelfs hoger dan de 
hoogste spiegel bij de moeder. 
Daardoor wordt het embryo of de foe-
tus veel langer blootgesteld aan het 
toxische effect van alcohol, hetgeen 

invloed kan hebben op de hersen- en 
lichaamsontwikkeling. 

Kenmerken
Vaak wordt bij FASD gedacht aan de 
typerende gezichtskenmerken: een 
smalle oogspleet, een verstreken filtrum 
en een smalle bovenlip (zie tekening) of 
aan een verstandelijke beperking, al 
dan niet gecombineerd met een kleine 
hoofdomtrek (microcefalie). Toch geldt 
dit maar voor een minderheid van de 
mensen met deze stoornis. FAS wordt 
gediagnosticeerd wanneer er sprake is 
van groeiachterstanden, meetbare 
gezichtskenmerken en beschadiging 
van het centraal zenuwstelsel (herse-
nen) in combinatie met blootstelling >

‘Veel FAS-kinderen 
laten niet alle 

klassieke 
kenmerken van dit 

syndroom zien
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aan alcohol gedurende de zwanger-
schap. 9 Wanneer niet alle FAS-
kenmerken aanwezig zijn, kan het 
beeld nog steeds vallen onder de 
FASD-paraplu. Er zijn diverse subtype-
ringen, vandaar de naam Foetaal 
Alcohol Spectrumstoornis. Zo is er bij 
partiële FAS sprake van gezichtsken-
merken plus neurologische schade 
maar zonder groeiachterstand, of van 
groeiachterstand plus neurologische 
schade en niet alle gezichtskenmerken.

Uitingen verschillen
De meest voorkomende uitingsvormen 
van FASD zijn geheugenproblemen, 
leerproblemen, een lage intelligentie, 
sociaal-emotionele problemen, psychi-
sche problemen, hyperactiviteit, autisti-
sche trekken, angsten, tics, woedeaan-
vallen, problemen met spijsvertering, 
lage spierspanning, motorische proble-
men, taal-spraakproblemen, moeite 
met aanbrengen van structuur en 
moeite met prikkelverwerking.8 

Psychische klachten, zich uitend in 
gedragsproblemen, die voortvloeien uit 
het door alcohol beschadigde brein 
komen het meest voor, maar deze wor-
den vaak niet in verband gebracht met 
het gebruik van alcohol tijdens de 
zwangerschap.7,8 De uitingen van FASD 
zijn dus divers. Mede daardoor wordt 
de diagnose FASD vaak gemist. Dit ter-
wijl de prognose beter is wanneer de 
diagnose voor het zesde levensjaar 
gesteld wordt.7 Zo leiden vroegtijdige 
aanpassingen, waarbij overvraging van 
het kind voorkomen wordt, tot een 
betere levenskwaliteit voor een kind 
met FASD. Vroege herkenning is dus 
belangrijk.
Veel individuen met FASD zijn als vol-
wassene niet in staat zelfstandig te 
leven en hebben levenslang begelei-
ding nodig. Langetermijnverwachtingen 
zijn, naast eerdergenoemde psychische 
klachten, vroege schoolverlating, opna-
me in instellingen (zoals die voor ver-
slavingszorg, psychiatrie en bescherm-
de woonvormen), een vergrote kans om 

in aanraking te komen met politie/justi-
tie en alcohol- en drugsproblemen.8

Volwassenen bij wie pas op latere leef-
tijd de diagnose wordt gesteld, zijn 
vaak vastgelopen op meerdere terrei-
nen in hun leven. De diagnose geeft 
hen dan een verklaring waarom hun 
leven zo moeizaam is verlopen. 

Casus
Femke is een driejarig meisje dat met 
drie maanden in haar huidige pleeg-
gezin kwam. Vanwege onveiligheid in 

de thuissituatie werd een ondertoe-
zichtstelling uitgesproken. Er is bij 
Femke sprake van een kwetsbare ont-
wikkeling bij een iets beneden gemid-
deld intelligentieniveau. Ze is vaak druk 
en ongeremd. Wanneer iets anders 
loopt dan ze wil of verwacht, krijgt ze 
woedeaanvallen. Daarna kan ze uren 
overstuur blijven. Regels en vaardighe-
den lijken maar moeizaam te beklijven. 
Er zijn vermoedens van gemengde 
ontwikkelingsproblematiek (ADHD en 
ASS). Bekend is dat de moeder van 

Alcohol en zwangerschap
Bijna tachtig procent van de vrouwen in 
vruchtbare leeftijd consumeert alcohol.1

Twintig2 tot drieëndertig3 procent blijft 
drinken tijdens de zwangerschap. 
Daarvan geeft negentig procent dit niet 
aan bij de arts of verloskundige.4 Vrou-
wen die stoppen met alcoholconsump-
tie na een positieve zwangerschapstest 
zijn in het eerdere percentage niet 

meegenomen; het werkelijke percenta-
ge drinkende vrouwen tijdens de zwan-
gerschap ligt dus hoger. Zo meldt het 
Trimbos Instituut dat vierenveertig pro-
cent van de moeders alcohol heeft ge-
dronken in de vier weken voorafgaand 
aan de zwangerschap.5 Prenataal al-
coholgebruik kan levenslange gevolgen 
hebben voor het ongeboren kind. 

Slechts een minderheid van de kinderen met FAS(D) heeft daadwerkelijk alle drie deze 
gezichtskenmerken. Getekend door Esther Verbeek (2021).

Er is geen veilige ondergrens. Getekend door Esther Verbeek (2022).
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Femke er pas na drie maanden zwan-
gerschap achter kwam dat ze zwanger 
was. Tot die tijd dronk ze in de week-
enden enkele glazen alcohol. 

De voogd besluit om Femke aan te 
melden voor FASD-diagnostiek. Dan 
blijkt dat er bij Femke sprake is van een 
milde groeiachterstand. Ze heeft een 
mooi gezichtje en op het eerste oog is 
hier niets opvallends aan te zien. Er 
wordt een foto gemaakt van het 
gezicht van Femke en een computer-
programma vergelijkt de gemeten 
gezichtskenmerken met normaalwaar-
den. Daaruit blijkt dat ze twee van de 
drie FAS(D) specifieke gezichtskenmer-
ken heeft. In combinatie met haar 
gedragsproblemen maakt dit dat er na 
uitgebreide diagnostiek partiële FAS 
gesteld wordt (vallend onder de para-
plu van FASD). 

Alcohol en zwangerschap
Zwangere vrouwen drinken niet om 
hun kindje te beschadigen. Vaak weten 
zij niet dat er geen veilige ondergrens 
is voor alcoholgebruik in de zwanger-
schap. Een misverstand is dat alcohol-
gebruik in de eerste weken nog geen 
schadelijk effect kan hebben. Verder is 
het zo dat veel vrouwen in het eerste 
stadium van de zwangerschap hier 
geen weet van hebben. Er is voor 
zowel de vrouw als de man geen veili-
ge ondergrens voor alcoholgebruik tij-
dens de zwangerschap.10 De enige zin-
volle richtlijn die FASD kan voorkomen 
is het advies om geen alcohol te 
gebruiken bij een zwangerschapswens. 

Met name in het eerste trimester heeft 
alcohol invloed op de ontwikkeling van 
gezichtskenmerken en organen, waar-
onder nieren en hart. Om lichamelijke 
beschadigingen te veroorzaken is een 
hogere dosis nodig. Voor de ontwikke-
ling van de hersenen geldt dat deze al 
bij lagere doseringen worden aange-
tast en dit gebeurt in alle trimesters 
van de zwangerschap.7 Alcoholgebruik 
in het tweede en derde trimester geeft 
meer kans op vroeggeboorte en groei-
achterstand.10

Diagnostiek
Binnen INTER-PSY vindt FASD-
diagnostiek in een multidisciplinair 
team plaats, dat bestaat uit een kin-
derarts, een kinderpsychiater, (gezond-
heidszorg)psychologen en orthopeda-
gogen. 
Diagnostiek vindt in Nederland 
gewoonlijk plaats met de ‘Astley 
4-digit-code’11, waarbij groeiachter-
stand, typerende gezichtskenmerken, 
schade aan het centrale zenuwstelsel 
en alcoholgebruik gedurende de 
zwangerschap in kaart gebracht wor-
den. Deze diagnostiek vindt binnen 
een dagdeel plaats en eindigt met de 
conclusie of er al dan niet sprake is van 
FASD. 

Afsluitend
Wees alert op FASD: overweeg bij 
gedragsproblemen in combinatie met 
alcoholgebruik in de zwangerschap 
altijd FASD-onderzoek, ook zonder de 
typerende gezichtskenmerken of 
microcefalie. Van belang bij het uit-

vragen van alcoholgebruik bij moeder 
is de vraag of ze meteen wist dat ze 
zwanger was, want dat is vaak het 
moment dat er met alcoholinname 
gestopt wordt. Noemenswaardig is 
verder dat onder de vrouwen die 
drinken tijdens de zwangerschap een 
groter percentage hoogopgeleid dan 
laagopgeleid is, er meer vrouwen met 
een betaalde baan dan zonder werk 
zijn en het grootste deel autochtoon 
is.12

FASD sluit overigens andere diagnoses 
zoals ADHD of ASS niet uit. Deze ontwik-
kelingsstoornissen kunnen een gevolg 
zijn van de hersenschade bij FASD. Het 
toevoegen van FASD aan andere co-
morbide diagnoses heeft meerwaarde, 
onder andere omdat daarmee ver-
wachtingen bijgesteld kunnen worden 
en (zo nodig levenslang) begeleiding 
kan worden ingezet.  l

Bij dit artikel horen twaalf referenties; 
deze zijn op te vragen via 
vroeg@dgcommunicatie.nl

auteursinformatie
Drs. Annegreet van der Velde, 

orthopedagoog, drs. Esther Verbeek, 

kinder- en jeugdpsychiater, en dr. 

Els Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog, 

zijn allen werkzaam bij INTER-PSY.

Meer weten?
Meer informatie over dit 
onderwerp staat op de websites 
FASstichting.nl, Alcoholinfo.nl, 
STAP.nl, Trimbos.nl, Erfelijkheid.nl en 
Hersenstichting.nl. 

‘Er is geen veilige 
ondergrens voor 

alcoholgebruik 
tijdens de 

zwangerschap’
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