
Teratogene stof Waarom/ hoe innemen? 

Directe effecten? 

Lichamelijke problemen bij het kind Psychologische en gedragsmatige gevolgen 

Thalidomide Kalmeren Ledematen misvormd Lager IQ 

DES Miskraam voorkomen Kanker genetalia 

Misvormingen baarmoeder (v) 

 

Aspirine Pijnstiller Niet duidelijk 

Mogelijk laag geboortegewicht, baby dood snel 

na geboorte, trage motorische ontwikkeling 

Niet duidelijk 

Mogelijk lager IQ 

Cafeïne Alertheid Laag geboortegewicht, miskraam, braken & 

geïrriteerdheid  

 

Cocaïne, 

Heroïne, 

Methadon 

 Prematuur, laag geboortegewicht, fysische 

problemen, ademhalingsmoeilijkheden, sterven 

snel na geboorte, trage motorische ontwikkeling 

Worden verslaafd geboren! Koortsig, 

geïrriteerd, slaapproblemen, schril huilen, 

moeilijk te troosten/voeden  

Cocaïne Zorgt voor een 

verminderde 

zuurstoftoevoer naar de 

foetus tijdens een flash-

ervaring 

Misvormingen aan ogen, botten, genitaliën, 

urinewegen, nier, hart, hersenen – zware 

groeivertraging 

MAAR niet zo duidelijk allemaal… 

Motorische, visuele, aandachts-, geheugen- en 

taalproblemen 

Crack Goedkope vorm van 

cocaïne 

Laag geboortegewicht 

Schade aan centraal zenuwstelsel 

 

Cannabis  Kleiner hoofd, lager geboortegewicht en 

prematuren 

Niet helemaal duidelijk! 

Schrikreacties als baby, slaapproblemen, 

aandachts- en geheugenproblemen, zwakke 

schoolprestaties en depressie bij kinderen, 

minder goede probleemoplossende vaardigheden 

bij adolescenten 

Antidepressiva Behandeling van depressie Geboortecomplicaties, waaronder 

ademhalingsmoeilijkheden 

 

Accutane Behandeling van ernstige 

acne 

Afwijkingen van ogen, oren, schedel, hart en 

immuunsysteem 

 

 

 



Tabak  Laag geboortegewicht, kans op miskraam, 

prematuur, sterven baby vlak na geboorte, 

kanker van het kind, ademhalingsproblemen bij 

de slaap 

Minder alert, koliek, gevoeliger 

Korter aandacht geven, zwak geheugen, lager IQ 

en gedragsproblemen MAAR kan ook liggen aan 

andere factoren bij moeder (lage 

opleiding/inkomen) 

Alcohol Verstoort productie en 

migratie van zenuwcellen 

in de primitieve neurale 

buis  voortijdige stop 

ontwikkeling hersenen 

Fetal Alcohol Syndrome: trage groei, 

opengesperde ogen, kleine oogleden, klein 

wipneusje, klein hoofd, dunne bovenlip – andere 

afwijkingen van ogen, oren, neus, keel, hart, 

geslacht, urineleider, immuunsysteem kunnen ook 

Fetal Alcohol Syndrome: mentale retardatie, 

motorische coördinatieproblemen, aandachts-, 

geheugen- en taalproblemen, overactiviteit  

ongepast gedrag (seksueel, druggebruik, 

stoornis) 

Fetal Alcohol Effects 

Bestraling: 

nucleaire 

bestraling 

Hiroshima, Nagasaki  

enorme stress bij de 

ouders 

Miskraam, onderontwikkelde hersenen, fysieke 

misvormingen, trage fysieke groei 

Latere effecten: taal- en emotionele 

stoornissen, lager IQ 

Bestraling: X-

stralen 

Medisch: vb. scan Kanker bij kind  

Kwik In grote vissen die andere 

vissen opeten zoals tonijn, 

haai, zwaardvis  

verstoring productie en 

migratie hersencellen  

uitgebreide 

hersenbeschadiging 

Fysieke misvormingen, moeilijkheden met 

kauwen en slikken, abnormaal praten, 

ongecoördineerde bewegingen 

 

Lood In verf Laag geboortegewicht, prematuur, fysieke 

problemen 

 

Hersenbeschadiging  lichte mentale en 

motorische vertraging 

PCB Isolatie  komt zo in 

water en voedsel terecht 

In grote vissen 

Laag geboortegewicht, verkleurde huid, 

misvormingen van nagels en ooghoeken 

 

 

Hersengolfabnormaliteiten, vertraagde 

cognitieve ontwikkeling – eventueel weinig 

interesse in omgeving, geheugenmoeilijkheden en 

laag verbaal IQ 

Rode hond Vaccinatie mogelijk! (embryonale periode) hartafwijking, cataract, 

doofheid, genitale en urinewegen 

(embryonale periode) mentale retardatie 

Risico op ernstige mentale ziekten in 



abnormaliteiten 

(foetale periode) laag geboortegewicht, 

haaruitval, beenderafwijking 

volwassenheid 

 

HIV en Aids Vernietigt het 

immuunsysteem 

Zidovudine: virusremmer 

die de transmissie van het 

virus naar het kind met 95 

% verlaagt! 

Bij baby: gewichtsverlies, diarree, 

luchtwegenziekten,  

Kind leeft tot 5-8 maanden na opduiken van 

symptomen 

Hersenbeschadiging 

Herpes Varianten: 

cytomegalovirus en herpes 

simplex 2 

Geen behandeling/vaccin 

Infecteert geboortekanaal moeder  baby 

wordt besmet  miskraam, laag 

geboortegewicht, fysieke misvormingen 

Mentale retardatie 

Toxoplasmose Bacteriën en parasieten in 

faeces van katten en rauw 

voedsel 

Oog- en hersenbeschadiging Lichte visuele en cognitieve storingen 

Dioxine Giftige samenstellingen 

ontstaan door verbranding 

Schade aan hersenen, immuunsysteem en 

schildklier. Borst- en baarmoederkanker 

(hormonen!). Mannen brengen 2 keer meer 

meisjes dan jongens voort 

 

 


