Alcohol en zwangerschap
Wat iedereen zou moeten weten
Geen enkele hoeveelheid alcohol is veilig tijdens de
zwangerschap.

Alcohol vermindert de vruchtbaarheid, verhoogt de kans op
miskramen, en veroorzaakt hersenbeschadigingen en geboortedefecten.1 Prenatale blootstelling aan alcohol kan leiden tot
cognitieve beschadigingen, leerproblemen en verstandelijke
handicap en ook tot gedragsafwijkingen zoals ADHD en autisme.
Slechte motorische coördinatie komt vaak voor. Moeilijkheden
met het beoordelen en begrijpen van sociale situaties dragen bij
aan lange termijn gevolgen zoals werkeloosheid, psychiatrische
problemen en criminaliteit.2
Zelfs matig alcoholgebruik of een avond doorzakken kan
permanente schade toebrengen.3-5

Veel Europese baby’s zijn prenataal blootgesteld aan
alcohol.

Een studie uitgevoerd door TNO laat zien dat ongeveer 9%
van de Nederlandse vrouwen drinkt tijdens de zwangerschap.6
Op basis van 170.000 geboortes per jaar, schat TNO dat meer
dan 15.000 baby’s aan alcohol zijn blootgesteld. Hoog opgeleide
vrouwen lopen een groot risico op drinken tijdens de zwangerschap.6 Ter vergelijking, een studie van Lancet Global Health
schat dat 25% van zwangeren in Europa drinken, met cijfers
die lopen op tot 33% in Italië en 60% in Ierland.7

FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorder

FASD is een algemene term voor een reeks van geboortedefecten en hersenbeschadigingen veroorzaakt door prenataal

“Het is niet mogelijk om voor de consumptie
van alcoholhoudende drank een veilige ondergrens vast te stellen, waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat er geen effect is
op de vrucht en op de zwangerschap.”
Gezondheidsraad, 2005

Waarom drinken zwangeren?

Sommige vrouwen drinken voordat ze weten dat ze zwanger zijn.
Anderen lezen tegenstrijdige adviezen via boeken en het internet.
Sommigen krijgen zelfs verwarrend advies van een hulpverlener.
Vrouwen met een verslaving hebben goede hulp nodig bijv. van
verslavingszorg. “Shaming and blaming” (schuld en schaamte)
kunnen ervoor zorgen dat een vrouw niet de hulp krijgt die ze
nodig heeft.9

Preventie

FASD kan niet worden genezen maar kan geheel worden voorkomen. Zwangere vrouwen hebben heldere informatie nodig en
positieve ondersteuning van vrienden en familie.10 Nederlandse
richtlijnen geven ook hierover een duidelijk preconceptioneel
advies.11
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