
  

HANDVAT 8: RISICOFACTOR “CONSANGUÏNITEIT” 
Vraag in ZwangerWijzer: “Ben je (verre) familie van de aanstaande vader (of zaaddonor)?” 
Geconstateerd risico “Consanguïniteit” 

Doel en toepassingsgebied 
Beperkte achtergrondinformatie preconceptiezorg consulent over risicofactor “Consanguïniteit” om goede 
informatie hierover te kunnen geven. 

Informatie 

Achtergrondinformatie zorgverlener 

Neef- nicht huwelijken worden vooral gezien in Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen.  De meerderheid 
van hen vindt het belangrijk dat consanguïne koppels geïnformeerd worden over de potentiele genetische 
risico's. 
Voor ouders die niet verwant zijn is het algemene risico op een aangeboren en/of erfelijke afwijking bij hun 
kind ongeveer 2 tot 3%. Bij neef-nichtparen is het risico op aangeboren afwijkingen  ongeveer 2%  hoger dan 
het algemene risico. Dit extra risico is vooral het gevolg van autosomaal recessieve aandoeningen. Dat 
betekent dat 8% van de ouderparen die neef-nicht zijn een risico van 25% heeft op een autosomaal 
recessieve aandoening; 92% van hen heeft geen verhoogd risico op een autosomaal recessieve 
aandoeningen. Het risico op ernstige structurele afwijkingen van het ongeboren kind, zoals 
neuraaalbuisdefect, is bij neef-nichtparen niet verhoogd. Dat geldt ook voor het risico op downsyndroom. Wel 
bestaat bij hen een verhoogd risico op specifieke hartafwijkingen. 
Voor achterneef-achternichtparen, is het risico op aangeboren en/of erfelijke afwijking 0,5 à 1% hoger dan 
het algemene risico. Bij een positieve familieanamnese stijgt het individueel risico op een aangeboren en of 
erfelijke aandoening. In zulke gevallen is een consult met een klinisch geneticus geïndiceerd.  

Een klinisch geneticus kan specifieke informatie geven en kan overerving van erfelijke aandoeningen voor de 
ouders inzichtelijk maken.  

Informatie cliënt 

Bloedverwantschap betekent dat het ouderpaar direct familie van mekaar is. Voorbeelden hiervan zijn neef-
nichtparen en achterneef-achternichtparen. Deze ouderparen hebben een iets verhoogd risico op kinderen 
met een aangeboren aandoening. Dit heeft te maken met het feit dat een deel van het DNA van het 
ouderpaar overeenkomt. De hoogte van dit risico hangt af van de mate van bloedverwantschap. Neef-
nichtparen hebben een hoger risico op een aangeboren en/erfelijke aandoening van hun kind dan 
achterneef-achternichtparen. Als in de familie van ouderparen die bloedverwant zijn eerder een kind met een 
ernstige aangeboren en/of erfelijke afwijking is geboren dat is het risico aanmerkelijk hoger. In zulke gevallen 
wordt een gesprek met een klinisch geneticus (erfelijkheidsdeskundige)  geadviseerd. Een klinisch geneticus 
kan specifieke informatie geven over de feitelijke kans op erfelijke aandoeningen.  
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Concrete aanbevelingen 

• Verzoek cliënt navraag te doen in de familie op het voorkomen van aangeboren en of erfelijke 
aandoeningen/ziekten. 

• Verwijs naar een klinisch geneticus voor meer informatie 

• Bij twijfel/onduidelijkheid, overleg met klinisch geneticus 

• Informeer bij de betreffende afdeling klinische genetica waarmee wordt samengewerkt over het door 
hen gehanteerde beleid inzake consanguïniteit; dit verschilt per regio. 
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