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Introductie 

Het foetaal alcohol syndroom (FAS) werd voor het eerst beschreven  in 1973 als:  

Specifiek cluster van aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsachterstand ten gevolge van alcohol 

gebruik tijdens de zwangerschap.  

Fetal alcohol spectrum disorder (FASD) is een later geïntroduceerde term waarbij een breder spectrum 

van aangeboren afwijkingen als gevolg van alcohol gebruik in de zwangerschap wordt gebruikt. Effecten 

van alcohol op het kind bestaan uit fysieke-, mentale-, gedrags- en/of leerproblemen, die het hele leven 

consequenties hebben.   

 

Onderverdeling van FASD: 

1 FAS met bewezen maternaal alcoholgebruik 

2 FAS zonder bewezen maternaal alcoholgebruik 

3 PFAS, partieel FAS met bewezen maternale alcoholgebruik 

4 PFAS, partieel FAS zonder bewezen maternale alcoholgebruik 

5 ARBD, alcohol related birth defects 

6 ARND, alcohol related neurodevelopmental disorders 

7 ND-PAE, neurobehavioral disorder associated with prenatal alcohol exposure 

 

Diagnostiek 

Het is van groot belang om te blijven realiseren dat FASD een diagnose per exclusionem is. Dit betekent 

dat mogelijke andere diagnoses uitgesloten dienen te worden, voordat de diagnose FASD gesteld mag 

worden. Onderverdeling van FASD is belangrijk voor de prognose en begeleiding binnen deze 

heterogene patiënten groep.  

 

Kenmerken waaraan voldaan moet worden voor diagnose FAS:  

1. Faciale dysmorfieën 

zie hieronder, opvallend zijn met name een vlak filtrum, dunne bovenlip, korte horizontale 

oogspleten 

2. Groeiretardatie 

 lengte, gewicht en schedelomtrek   

3. Afwijkingen van centraal zenuwstelsel 

 structureel (bijv microcefalie), neurologisch/functioneel (bijv. verstandelijke beperking) of beide 

4. Zwangerschapsanamnese verdacht voor alcohol gebruik.  

 

Faciale dysmorfieën 

Glad en lang philtrum, korte horizontale oogspleten, dunne bovenlip komen het meest voor. 



Daarnaast komen ook veelvuldig voor een hoog palatum, epicanthus, hypertelorisme, opgewipte 

neuspunt, midfaciale hypoplasie en micrognatie. 

 

Overige dysmorfieën:  

Onderontwikkelde oren (railroadtrack), “hockey-stick” handlijn, nagel hypoplasie, contracturen, korte 

gestalte, cardiale problemen, microcefalie. 

 

Differentiaal diagnostisch:  

Noonan’s syndroom 

Williams syndroom 

Aarskog syndroom 

Cornelia de Lange syndroom 

 

Etiologie 

Het exacte mechanisme van de toxiciteit en daarmee teratogeniteit van alcohol is onbekend.  

Verschillende mechanismes lijken een rol te spelen, maar gegevens hierover zijn met name gebaseerd 

op dierexperimentele studies. Cellulaire principes die beïnvloed lijken te worden zijn: gen expressie, 

epigenetica, groeifactoren, verminderde adhesie tussen neurale cellen en oxidatieve stress.  

Alcohol is toxisch voor het gehele foetale brein, maar er lijken bepaalde gebieden extra kwetsbaar te 

zijn. Dit zien we terug in de ontwikkelingsstoornissen bij FAS. Kwetsbare gebieden in het brein zijn met 

name de frontale kwabben, het corpus callosum, de basale kernen en het cerebellum. Daarnaast blijkt 

uit dierexperimenteel onderzoek dat blootstelling aan alcohol in verschillende fases van de foetale 

ontwikkeling andere afwijkingen zou veroorzaken. Zo zou alcoholgebruik in de vroege zwangerschap 

(gastrulatie fase) de meeste kans op faciale dysmorfieën, neurale buis defecten en verstoorde stamcel 

proliferatie geven. Tijdens de embryogenese en foetale periode zouden vaker afwijkingen van het 

corpus callosum, het cerebellum en een algehele vertraagde ontwikkeling van de grootte van de 

hersenen ontstaan, waarbij microcefalie en mentale retardatie ontstaan.   

Risico factoren voor het ontstaan van neurologische schade tijdens de zwangerschap hangen samen met 

de hoeveelheid gebruikte alcohol en het patroon (bijvoorbeeld binge drinking). Zoals hierboven 

beschreven is de schade afhankelijk van het stadium van de zwangerschap. Daarnaast zijn er 

aanwijzingen dat genetische factoren bij moeder en foetus van invloed kunnen zijn (gerelateerd aan 

alcohol metabolisme). Andere factoren bij moeder zijn de voedingstoestand en ander middelen of 

geneesmiddelen gebruik.  

 

Somatische en psychiatrische problematiek 

Somatisch 

Cardiale afwijkingen:  ASD of VSD (30-35%) 

Neurologische afwijkingen: epilepsie (TC, PC) (3-21%), Cerebral Palsy    

Bewegingsapparaat: radio-ulnaire synosthose, scoliose 

Urogenitaal: anatomische renale afwijkingen 

Visus: strabisme, retina afwijkingen, n. opticus hypoplasie 

Gehoor : recidiverende otitiden, anatomische afwijkingen 



Tandheelkundig: schisis, dental crowding (bijvoorbeeld overlappende, gedraaide of andere positie van 

elementen) 

Immunologisch: verminderde immunologische afweer 

 

 

Neuropsychiatrisch: 

Lichte verstandelijke beperking 

Verminderde executieve functie (problemen met plannen, remming, geheugen, perceptie, 

inlevingsvermogen) 

Problemen in abstract denken (categoriseren, concepten, analytisch denken) 

Taal/spraak problemen (verminderde fluency, verminderde taalontwikkeling en begrip) 

Slecht ruimtelijk inzicht  

Motore retardatie 

Psychiatrie (hyperactiviteit en aandachtstoornissen, depressie/suïcidaliteit, verslaving) 

Gedragsproblemen (sociale omgang, risico op criminaliteit, agressie, impulsiviteit, ontremming) 

Nota bene: door overeenkomst in sociale risicofactoren gaat FASD vaak samen met problemen die 

ontstaan door hechtingsstoornis en/of traumatisering in de gezinssituatie. 

 

Prevalentie 

Sterk uiteenlopende prevalentie cijfers  

Nederland (2010):  FAS 1:1330; FASD 1: 450 

 Jaarlijks 135 – 400 kinderen geboren met FAS/FASD 

Wereldwijd (2016): FAS: 2,89:1000; FASD 22,77:1000 

 

Health watch 

Leeftijd 

  

Zuigelingen Kinderen Adolescenten Volwassenen 

Cardiaal Echo cor bij diagnose Echo cor bij diagnose Idem Idem 

Neurologisch Neurologisch onderzoek Controle motorische 

ontwikkeling 

Controle motorische 

ontwikkeling 

Op indicatie 

Visus Controle oogarts bij 

diagnose 

Controle bij 3 jaar, 

daarna 2-jaarlijks 

Volgens algemene 

richtlijn NVAVG of op 

indicatie 

Volgens algemene 

richtlijn NVAVG of op 

indicatie 

Gehoor Screening als in 

algemene populatie 

Volgens algemene 

richtlijn NVAVG of op 

indicatie 

Volgens algemene 

richtlijn NVAVG of op 

indicatie 

Volgens algemene 

richtlijn NVAVG of op 

indicatie 

Groei Lengte, gewicht, 

schedelomtrek 

Minimaal jaarlijks 

controle lengte, gewicht 

en schedelomtrek 

Jaarlijks t/m groeispurt - 



Skelet Bij diagnose lichamelijk 

onderzoek 

Jaarlijks controle op 

scoliose 

Jaarlijks controle op 

scoliose 

Op indicatie 

Gebit Controle schisis Halfjaarlijkse controle 

tandarts, aandacht voor 

dental crowding 

Halfjaarlijkse controle 

tandarts 

Halfjaarlijkse controle 

tandarts 

Neuropsychiatrie Slaapproblemen in 

kaart brengen 

Psychomotore 

ontwikkeling in kaart 

brengen. Risico factoren 

voor gedragsproblemen 

in kaart brengen  

Jaarlijks risicovol 

gedrag evalueren, 

waarbij aandacht voor 

verslaving, depressie en 

seksueel 

overschrijdend gedrag  

Jaarlijks risicovol 

gedrag evalueren, 

waarbij aandacht voor 

verslaving, depressie en 

seksueel 

overschrijdend gedrag  
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