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Risico om hier te komen

• Per jaar 290.000 verkeersslachtoffers (per dag 796)

– 160.000 behandeld door huisarts (438), deels overlappend met

– 130.000 op afdeling spoedeisende hulp (356)

– 21.000 ziekenhuisopnames (58)

– 830 dodelijke slachtoffers (2)

• Verkeersdeelnemers is ca. 83% van het aantal inwoners; dus ca. 
13.850.000

• Dagrisico per deelnemer 1/17.500

Bronnen: 

Nationaal Kompas Volksgezondheid (15-7-11), en

STATLINE, CBS (3-6-10)



Risico van Reproductie

• Op ca. 175.000 bevallingen

• Moederlijke sterfte 10-15 (1/17.500-1/11.667)

• Perinatale sterfte 1700 (1/100)

• Aangeboren afwijkingen 4025 (1/43)
• waarvan 272 ook geteld bij perinatale sterfte

• Gezonde moeder en kind: 169.500

Bron: Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, 2010



Vergelijking

Deelname Verkeer

• Risico: 1/17.500

Aangeboren afwijking

• Risico: 1/40 (437x groter)



Aangeboren afwijkingen

• Het ontdekken van een aangeboren afwijking, 

hetzij prenataal, hetzij postnataal is voor de 

ouders een ramp

• Negen jaar na dat ontdekken is de nagalm 

daarvan bij ouders nog meetbaar

Skreden et al. Long-Term Parental Psychological Distress 

Among Parents of Children With a Malformation – a 

Prospective Longitudinal Study. Am J Med Genet Part A 2010 

Sep; 152A(9): 2193-2202



Hoofdgroepen risicofactoren

• Genetische factoren

– vanaf conceptie

• Teratologische factoren

– vanaf vroeg in de zwangerschap

• Combinaties



Timing

• Het voorkómen van aangeboren afwijkingen,

• c.q. het informeren over de kans op een 

aangeboren afwijking, 

• c.q. het mogelijk maken van zo groot 

mogelijke reproductieve keuze 

(empowerment)

vragen een preconceptionele aanpak



Preconceptiezorg in Nederland

• Adviesaanvraag door minister van VWS bij Gezondheidsraad 

(Hoogervorst, d.d. 5 november 2004)

• Advies Preconceptiezorg: voor een goed begin (Gezondheidsraad, d.d. 20 

september 2007)



Preconceptiezorg

Het geheel aan maatregelen ter 

bevordering van de gezondheid van 

de aanstaande moeder en haar kind, 

die – willen ze effectief zijn – bij 

voorkeur vóór de conceptie moeten 

worden genomen.



Evidence: diverse risicofactoren die 

om preconceptionele benadering 

vragen

• Ongezonde voeding

• Roken, alcohol, drugs

• Besmettelijke ziekten

• Chronische ziekten

• Medicijngebruik

• Obstetrische voorgeschiedenis

• Arbeidsomstandigheden

• Genetische factoren

• Leeftijd, gewicht, lichaamsbeweging



Intermezzo
Commentaar op risicofactoren, anno 2011

• Uitsluitend biomedisch model 

• Ontbrekende factoren: van niet-biomedische 

aard

– Onbekendheid met eigen risico’s

– Falen van hulpverleners

– Politiek-economische werkelijkheid



Ter illustratie van de eerste twee genoemde factoren (onbekendheid met 

eigen risico’s, en falen van hulpverleners) wil ik u het verhaal vertellen van 

Peter S.

Peter was 10 maanden oud toen zijn ouders ontdekten dat de pupil van zijn 

linker oog bleek oplichtte op foto’s gemaakt met flitslicht. Op de leeftijd van 

15 maanden werd hij verwezen naar een oogarts, die een retinoblastoom 

vermoedde en hem verwees naar het landelijk centrum voor retinoblastoom 

diagnostiek en behandeling. Daar werd de diagnose bevestigd en werd 

Peters linker oog verwijderd omdat de tumor te ver gevorderd was voor 

conventionele therapie, zoals bestraling.

Bij het opnemen van de anamnese kwam naar voren dat de Peters vader op 

zeer jonge leeftijd aan een oogtumor geopereerd was. Ook dit bleek een 

retinoblastoom te zijn geweest. Verder kwam de aandoening niet in de 

familie voor. Noch de diagnose, noch de mogelijkheid van erfelijkheid was 

met zijn ouders besproken. Ook tijdens de zwangerschap van zijn vrouw had 

geen van de hulpverleners geopperd dat de oogtumor van haar man reden 

zou kunnen zijn om nadere inlichtingen in te winnen.



Bij Peter en zijn vader werd DNA-onderzoek verricht, en werd een mutatie in 

het retinoblastoomgen vastgesteld.

De diagnose retinoblastoom in de voorgeschiedenis van Peters vader was 

een goede reden geweest om hem voor erfelijkheidsonderzoek te verwijzen. 

Bij 15% van de patiënten met een eenzijdig retinoblastoom, dat niet eerder 

in de familie is voorgekomen, is er sprake van erfelijkheid. Behalve een 

reproductief risico hebben patiënten met een erfelijk retinoblastoom een 

verhoogd risico op andere tumoren, en om deze reden een indicatie voor 

een regelmatige check-up.

Patiënten die weten dat zij een erfelijk retinoblastoom hebben, kunnen bij 

kinderwens kiezen uit verschillende mogelijkheden. Een daarvan houdt in 

hun kinderen direct na de geboorte op de aanwezigheid van de mutatie in 

het retinoblastoomgen te testen. Kinderen met de mutatie moeten 

vervolgens regelmatig onderzocht worden om tijdig in te kunnen grijpen als 

zich een tumor ontwikkelt. Als dat bij Peter S. gedaan was zou hij nu 

waarschijnlijk zijn oog nog hebben.



Klinisch genetische ervaring

• Nogal wat mensen die pas achteraf merken 

dat hun risico te voorzien was

• Veel mensen die zich met een probleem in de 

zwangerschap melden, waren 

preconceptioneel beter af geweest

– Meer reproductieve opties

– Meer tijd voor grondig onderzoek

(Einde intermezzo)



Beoordeling 1

• Er zijn veel factoren die om een preconceptionele 
benadering vragen

• Een beperkt aantal daarvan kan met collectieve 
middelen worden aangepakt (bijvoorbeeld 
stralingsbescherming)

• Heel veel factoren vragen echter een individuele 
benadering

• Beter niet één voor één, maar alle factoren 
tezamen in één pakket



Model voor de preconceptiezorg



Taken algemene individuele 

preconceptiezorg

• Informeren, voorlichten

• Risicoselectie

– Eventueel doorverwijzen



Waarom nu eerste lijn?

• Bestaand fijnmazig netwerk

• Dicht bij de mensen

• Bestaande standaard preconceptiezorg

– KNOV 2005

– NHG 2011



Beoordeling 2

Er zijn in dit voorstel zoveel factoren en 
spelers betrokken dat een programmatische 
aanpak de voorkeur verdient.

Bijvoorbeeld: Hoe organiseer je een landelijk 
dekkend aanbod

Of: Hoe breng je het preconceptieconsult ‘aan 
de man en vrouw’

Of: Hoe bewaak je een goede kwaliteit



Samenvatting aanbevelingen

• Het algemene individuele preconceptieconsult

• Een programmatische aanpak

• Monitoring 

• Wetenschappelijk onderzoek

– Dragerschapscreening CF en HbP

– Sociaal-maatschappelijke effecten

– Optimale wijze van toeleiding

– En andere



Preconceptiezorg in Nederland

• Adviesaanvraag door minister van VWS bij Gezondheidsraad 

(Hoogervorst, d.d. 5 november 2004)

• Advies Preconceptiezorg: voor een goed begin (Gezondheidsraad, d.d. 20 

september 2007) Voorstellen o.a. individueel consult, programma, pilot 

dragerschapscreening

• Minister van VWS (Klink) voelt niet voor een programma of dragerschap-

screening en stelt de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in

• Aanbieding eindrapport Stuurgroep Een goed begin aan minister d.d. 6 

januari 2010 Voorstel o.a. programma preconceptiezorg

• Minister van VWS geeft opdracht tot het vaststellen van een tarief voor 

een preconceptieconsult in de eerste lijn, juni 2010

• Minister van VWS (Schippers) schrapt brede en algemene inzet van het 

kinderwensconsult



Vergelijking

Deelname Verkeer

• Risico: 1/17.500

• Groot aantal maatregelen 

om risico laag te houden

– Infrastructuur

– Verkeersreglement

– Veiligheidseisen voertuigen

– Rijbewijzen

– Handhaving

– Campagnes

• Onderzoek naar toedracht

Aangeboren afwijking

• Risico: 1/40 (437x groter)

• Weinig inspanning om risico 

te verlagen

• Geen onderzoek naar 

toedracht


