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Herziene richtlijn ‘Preventie wiegendood’
T.W.H.Flinsenberg, J.H.Ruys, A.C.Engelberts en H.W.M.van Velzen-Mol

Zie ook de artikelen op bl. 1361 en 1377.

– Er zijn nieuwe inzichten in de pathogenese van wiegendood.
– Op grond daarvan is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland een nieuwe richtlijn ‘Preventie wiegendood’ opgesteld; deze vervangt de consensustekst uit 1996.
– Twee belangrijke verschillen met de oude richtlijn zijn dat het laten slapen van een jonge zuigeling
bij de ouders in bed wordt ontraden tot de leeftijd van 4 maanden, en dat rugligging vanaf de geboorte
wordt aangeraden.
– De aanbeveling dat zijligging de eerste 2 weken nog toegepast kan worden, vervalt.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1370-5

Voor het eerst in jaren lijken de risicofactoren voor wiegendood, zoals buikslapen, in Nederland weer toe te nemen.
Dit kan het gevolg zijn van het verslappen van de aandacht
voor dit onderwerp.
Nieuwe richtlijn. Dit gegeven en nieuwe epidemiologische
en pathofysiologische inzichten waren de aanleiding voor
de herziening van de consensus ‘Preventie van wiegendood’
uit 1996.1 De herziene richtlijn uit 2007 is gebaseerd op
uitvoerig literatuuronderzoek en werd opgesteld door
een vertegenwoordiging vanuit de Landelijke Werkgroep
Wiegendood (LWW) van de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde (NVK) en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN). Op voorstel van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO) werd de herziening voorbereid door een kerngroep van deskundigen
vanuit de LWW en de AJN. De richtlijn is vervolgens onafhankelijk van het CBO en niet strikt volgens de regels voor
‘evidence-based richtlijnontwikkeling’ (EBRO) vervaardigd.
Wel is er commentaar gevraagd aan diverse organisaties en
beroepsgroepen. De richtlijn is geaccordeerd door de NVK,
de AJN, de LWW en de Stichting Wiegedood (sic) en is te vinden op de website van de NVK (www.nvk.pedianet.nl/index.
htm?/richtlijnen/ric_status_wiegedood.htm) en op http://ajn.
artsennet.nl (doorklikken op ‘Beroepsinhoudelijke info’ en
‘RichtlijnenJGZ’).
In dit artikel geven wij een overzicht van de nieuwe inzichten betreffende de pathofysiologie en de daaruit volgende risicofactoren en lichten wij de aanpassingen in adviezen
toe. Een samenvatting van de aanbevelingen staat in de tabel.
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definitie en incidentie
Wiegendood wordt gedefinieerd als de plotselinge, onverwachte dood van een kind onder de 2 jaar, dat ogenschijnlijk gezond of in elk geval niet duidelijk ziek was en bij wie
geen lichamelijke afwijking is vastgesteld die op zichzelf
het overlijden voldoende verklaart (www.nvk.pedianet.nl/
index.htm?/richtlijnen/ric_status_wiegedood.htm).2 In het
algemeen overlijdt het kind tijdens een periode waarin men
aanneemt dat het slaapt. Indien na uitvoerig pediatrisch en
postmortaal onderzoek, inclusief een volledige obductie en
onderzoek op de plaats waar het kind overleed, nog steeds
geen verklaring gevonden wordt voor dit overlijden, mag
men spreken van ‘sudden infant death syndrome’ (SIDS);
SIDS is dus een subcategorie van wiegendood.
Wiegendood is een belangrijke oorzaak van zuigelingensterfte in de leeftijd < 1 jaar. In 2006 was in Nederland de
postneonatale sterfte van 1-12 maanden 1,1/1000 levendgeborenen (204 gevallen) (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); http://statline.cbs.nl). De incidentie van wiegendood was in dat jaar 0,06/1000 levendgeborenen
(11 gevallen). Daarmee is wiegendood met ruim 5% de
belangrijkste oorzaak van sterfte van zuigelingen van 1-12
maanden oud.
Wiegendood wordt sinds 1979 geregistreerd als een
aparte rubriek van de ‘International classification of diseases’ (ICD). De incidentie van wiegendood was in de periode 1979-1986 min of meer stabiel met 0,9-1,2/1000 levendgeborenen. Een deel van de fluctuatie in die jaren is te verklaren doordat het CBS door gebrek aan middelen een aantal jaren de incidentie niet heeft gecorrigeerd voor de uitslagen van postmortaal onderzoek. Vanaf 1987, toen het advies gegeven werd om zuigelingen niet op de buik te slapen
te leggen, is de incidentie sterk afgenomen (figuur). Deze
daling is vooral te danken aan de onderkenning van een
groot aantal risicofactoren en de voorlichting hierover.
In de figuur staat aangegeven in welk jaar nadere preven-
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Overzicht van de huidige adviezen voor de preventie van wiegendood; adviezen die zijn toegevoegd aan de vorige versie uit 1996 staan vetgedrukt
(www.nvk.pedianet.nl/index.htm?/richtlijnen/ric_status_wiegedood.htm)
altijd op de rug slapen

draai het hoofd afwisselend links en rechts
laat het kind regelmatig onder begeleiding op de buik spelen
uitzondering op medische gronden
rook niet tijdens de zwangerschap
passief roken na de bevalling is eveneens slecht
gebruik geen dekbedden
kleed het kind niet dik aan
streef naar een optimale slaapkamertemperatuur: 18°C
laat het kind in een eigen wieg slapen, zeker de eerste 4 maanden
plaats de wieg de eerste 6 maanden in de slaapkamer van de ouders
laat het kind overdag niet in een box of groot bed slapen
vermijd waterbed, hoofdkussen, speeltjes of grote knuffels
laat het kind slapen met de voeten tegen het voeteneinde, maak het bed kort op
geef een fopspeen; bij borstvoeding wachten tot deze goed op gang is gekomen
is een kind gewend aan een fopspeen, bied deze dan altijd aan bij het inslapen
kies voor een veilige trappel- of slaapzak
geef zo mogelijk borstvoeding
laat een baby niet alleen wanneer hij of zij in de box speelt
zorg voor veilig speelgoed in de box
zet de box niet in de volle zon
laat de baby nooit alleen achter in een auto
vermijd hoestdrankjes en medicijnen met slaapverwekkende bijwerkingen; deze
zijn ongeschikt voor baby’s
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Aantal gevallen van wiegendood/1000 levendgeborenen in Nederland in de periode 1980-2006 en de momenten waarop bepaalde preventieve maatregelen werden genomen, te weten: leg het kind niet op de buik te slapen, leg het kind in rugligging, gebruik geen dekbed,
bied een speen aan bij flesvoeding, gebruik bij voorkeur een slaapzak, slaap niet met een baby onder de 4 maanden samen in één bed.
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tieadviezen zijn toegevoegd. Nederland heeft nu de laagste
incidentie van wiegendood in de westerse wereld.
inzichten in de pathogenese
In de afgelopen jaren is meer bekend geworden over de
pathogenese van wiegendood. Er worden veel risicofactoren
onderkend, maar slechts bij een zeer klein percentage van
de kinderen die blootstaan aan zulke risicofactoren komt
wiegendood voor. Er moet dus een wisselwerking zijn tussen verschillende factoren.
Wekbaarheid. Centraal in de pathogenese lijkt een verminderde activatietoestand van het centrale zenuwstelsel
te zijn met verminderde wekbaarheid (‘arousal’). Deze wekbaarheid wordt gereguleerd vanuit de hersenstam. Men
veronderstelt dat, indien kinderen tijdens slaap in de problemen komen, bijvoorbeeld doordat hun neus of mond
ergens tegenaan ligt, zij in plaats van wakker te worden en
zich te bevrijden – of zodanig rumoer te maken dat een volwassene hen bevrijdt – reageren met een apneu en uiteindelijk een circulatiestilstand. Nieuwe aanwijzingen voor deze
wekbaarheidstheorie is dat diverse onderzoeken hebben
laten zien dat bekende risicofactoren voor wiegendood een
verminderde wekbaarheid veroorzaken. Bij kinderen in de
leeftijd tot 3 maanden die op de buik slapen, moet een prikkel tot 1,5 maal (50%) sterker zijn om tot een wekreactie te
leiden.3 4 Pas bij de leeftijd vanaf 5-6 maanden wordt geen
significant verschil meer gevonden tussen buik- en rugslapers.3 4 Er is niet uitvoerig onderzocht of buikligging in
combinatie met andere risicofactoren na de leeftijd van 5-6
maanden wellicht nog steeds de wekbaarheid beïnvloedt.
Het optreden van de wekreactie bij spontane apneus was
aanzienlijk verlaagd bij kinderen van wie de moeder rookte
(4,7%) ten opzichte van een controlegroep (32%).5 6 Ook
wanneer bewust lage zuurstofconcentraties of verhoogde
koolstofdioxideconcentraties werden aangeboden, werd
een significant lager aantal wekreacties gemeten bij kinderen uit de rokersgroep (15%) ten opzichte van de nietrokersgroep (54%).6 7
Een andere bekende risicofactor is de situatie waarbij de
baby met het hoofd onder de dekens kan komen te liggen.
Baby’s die men bij een onderzoek bewust onder een deken
te slapen had gelegd, vertoonden minder wekreacties op geluidsprikkels dan baby’s die met onbedekt hoofd sliepen.8
Men denkt dat er een endogeen bepaalde gevoeligheid bij
het kind in het spel zou kunnen zijn, waardoor in combinatie met de uitwendige, exogene risicofactoren, een falen
van de wekreactie optreedt. Er zijn aanwijzingen gevonden
voor een stoornis in de hersenstamkernen, die een vitale rol
spelen bij de cardiorespiratoire controle, waardoor de wekreactie belemmerd zou zijn. Daarnaast zijn door diverse
auteurs neurotransmitterstoornissen bij wiegendood gevonden. Er is hypoplasie of aplasie van hersenstamkernen,
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onder andere van de nucleus arcuatus, gevonden bij zuigelingen overleden aan wiegendood.9
Proefdieronderzoek laat zien dat een van de belangrijkste risicofactoren voor wiegendood, de prenatale blootstelling aan roken, duidelijke neuroteratogene effecten heeft op
de ongeboren vrucht.10
De theorie over de invloed van een combinatie van endoen exogene factoren op de wekbaarheid behoeft verdere
bevestiging. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt door de aard
van de aandoening en de lage incidentie van wiegendood.
Hierdoor kan alleen gebruikgemaakt worden van patiëntcontrolestudies en niet van gerandomiseerde, gecontroleerde trials.
nieuwe inzichten in risicofactoren
Slapen in buikligging. De belangrijkste risicofactor voor wiegendood blijft slapen in buikligging. Wanneer een neonaat
op de buik te slapen wordt gelegd, spreekt men van primaire buikligging. De oddsratio (OR) voor wiegendood bij
primaire buikligging is 13,1 (95%-BI: 8,51-20,2) ten opzichte van rugligging; zelfs na correctie voor andere risicofactoren wordt een verhoogde kans gevonden van 2,8 (95%-BI:
1,6-4,9).11 Vanaf circa 3 maanden kan een zuigeling zichzelf
vanuit rug- naar buikligging omdraaien. Dit wordt secundaire buikligging genoemd. Nu kinderen in de overgrote
meerderheid op de rug te slapen worden gelegd en er een indrukwekkende daling gezien is in de incidentie van wiegendood, neemt de rol van secundaire buikligging toe.
Het risico op wiegendood is het hoogst bij kinderen die
voor het eerst op de buik slapen, ook wel ‘onervaren buikslapers’ genoemd.12 13 Opvallend bij de gevallen van wiegendood bij onervaren buikslapers was dat deze kinderen zeer
vaak met het gezicht naar beneden werden aangetroffen.
Mogelijk is het beschermingsmechanisme om het hoofd
opzij te draaien onvoldoende ontwikkeld bij onervaren buikslapers. In de herziene richtlijn wordt dan ook aangeraden
om kinderen regelmatig onder toezicht op hun buik te laten spelen (www.nvk.pedianet.nl/index.htm?/richtlijnen/ric_
status_wiegedood.htm).
Zijligging. Een duidelijke verandering in de herziene
richtlijn ten opzichte van de eerder verschenen richtlijn is
dat zijligging altijd wordt afgeraden. Deze heeft weliswaar een lagere kans op wiegendood dan buikligging, maar
heeft een hogere kans dan rugligging: OR: 2,27 (95%-BI:
1,25-4,11).14 Voorheen werd zijligging pas afgeraden vanaf
de leeftijd van 2 weken. Omdat ouders de zijligging mogelijk langer handhaven, waardoor omrollen naar buikligging
steeds vaker kan vóórkomen, wordt zijligging nu vanaf het
begin afgeraden. Dit heeft het voordeel dat de preventieboodschap duidelijker en consequenter is. Een uitzondering wordt gemaakt voor prematuren en baby’s met een laag
geboortegewicht die in de couveuse volgens de richtlijnen
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van ontwikkelingsgerichte zorg verpleegd worden (het
‘Newborn individualized development care and assessment
program’; NIDCAP). Deze kinderen moeten vóór ontslag
wennen aan het slapen op de rug.
Vrees voor plagiocefalie. De vrees voor vervorming van de
schedel (plagiocefalie) is vaak de reden dat men toch afwijkt
van het advies het kind op de rug te laten slapen. Echter,
recent onderzoek naar de etiologie van plagiocefalie toont
geen significante relatie aan met rugslapen.15 Rugslapen
in combinatie met andere factoren, zoals voorkeurshouding
van het hoofd in rust of bij verzorging, vertraagde motorische ontwikkeling of negatieve omgevingsfactoren (bijvoorbeeld een ongunstige positie van de commode of houding tijdens voeding), geven wel een verhoogd risico op
plagiocefalie. In de herziene richtlijn wordt om deze reden
aangeraden om het kind regelmatig onder toezicht op de
buik te laten spelen en om tijdens slaap en verzorging het
hoofd afwisselend naar links en naar rechts te leggen (zie
de tabel).
Passief roken. Sinds de incidentie van buikslapen is afgenomen, worden andere risicofactoren belangrijker. Een
grote risicofactor is roken.16 Een uitgebreid overzicht uit
1999 laat een verhoogd risico zien van 4,7 wanneer kinderen blootgesteld worden aan rook (www.who.int/tobacco/
media/en/mitchell.pdf ). Ook is er een duidelijke dosisresponsrelatie. De OR bij 1-9 sigaretten per dag tijdens de
zwangerschap is 1,66 (95%-BI: 1,02-2,70), bij 10-19 sigaretten 2,76 (95%-BI: 1,42-5,35) en bij 20 of meer sigaretten per
dag 3,43 (95%-BI: 1,39-8,46).17 Het effect van rook wordt
met name toegeschreven aan nicotine en is groter tijdens de
zwangerschap dan in de neonatale periode. Onderzoek bij
ratten liet hersenschade zien na intra-uteriene blootstelling
aan nicotine.10 Nicotine leidde tot veranderde neurotransmitteruitscheiding en andere celopbouw en -organisatie.
Het gevolg is een verminderde adrenomedullaire catecholamineuitscheiding en een beperkte ontwikkeling van de expressie en de functie van de cardiale β-adrenerge receptor.
Secundair hieraan ontstaat een verminderde respons op hypoxie met als gevolg een verhoogde kans op hartstilstand en
verminderde hersenperfusie. Beide mechanismen zouden
verantwoordelijk kunnen zijn voor een verminderde wekbaarheid.10
Bij ouders in bed laten slapen. Nieuw zijn de bewijzen dat
het bij de ouders in bed laten slapen een verhoogd risico
geeft op wiegendood. Vooral wanneer de ouders onder een
dekbed slapen of twee losse matrassen hebben waartussen
het kind klem kan komen te zitten, is de kans op verstikking
groter. Ook wanneer ouders verminderd wekbaar zijn door
vermoeidheid, medicatie of na alcoholgebruik, is er een
groter risico op wiegendood bij het kind. Cijfers uit Ierland
laten na correctie voor andere risicofactoren een OR van
3,53 (95%-BI: 1,40-8,93) zien ten nadele van het samen in
één bed slapen.18 Recente cijfers uit Nederland, verzameld

in de periode 1996-2005, laten een nog duidelijker verhoogd
risico zien.19 De verhoogde kans is afhankelijk van de leeftijd en varieert van 11 (95%-BI: 5-24) bij de leeftijdsgroep
van 1 maand, 4,9 (95%-BI: 2,8-8,4) bij kinderen van 2 maanden, 2,1 (95%-BI: 1,1-4,2) bij kinderen van 3 maanden en 0,9
(95%-BI: 0,3-2,7) bij kinderen van 4-5 maanden oud. Wanneer de ouder rookt, wordt de kans nog groter. Bij prematuren is de kans sterk verhoogd met een OR van 15,18 (95%-BI:
1,02-225,50) bij ouders die niet roken en een OR van 79,45
(95%-BI: 18,03-350,20) bij ouders die roken.14 Het huidige
advies is derhalve om tot de leeftijd van 4 maanden het kind
nooit bij de ouders in bed te laten slapen en deze termijn te
verlengen tot tenminste 6 maanden als de ouders roken of
het kind prematuur is.
Kinderdagverblijf. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat
een relatief groot deel (20,4%) van de gevallen van wiegendood plaatsvindt in de setting van een dagverblijf.20 Aanvankelijk was dit ten dele het gevolg van de inmiddels bekende
risicofactoren. Uit recent onderzoek na gerichte voorlichting blijkt dat de prevalenties van risicofactoren inmiddels
niet meer significant verschillen ten opzichte van de thuissituatie. Wel blijft de incidentie van wiegendood in de dagverblijfsetting ruim 2 maal zo hoog als in de thuissituatie.21
Ook in Nederland is de incidentie van wiegendood in kinderdagverblijven 4,2 keer zo hoog als op basis van risicofactoren verwacht, terwijl de adviezen voor de preventie van
wiegendood nauwlettend opgevolgd worden.22 Dit verklaart
per jaar 1-2 extra sterfgevallen. Mogelijk zorgt de onbekende omgeving met onbekende verzorgers voor meer stress
bij zuigelingen, maar verder onderzoek is nodig.
nieuwe inzichten in beschermende factoren
Bij de ouders op de kamer slapen, maar in een eigen bed. Wanneer
een baby bij de ouders op dezelfde kamer slaapt, maar in
een apart bedje, is de kans op wiegendood verlaagd met een
OR van 0,19 (95%-BI: 0,08-0,45).23 Hoe vaak ouders hun
kind bij hen op de kamer laten slapen, is sterk afhankelijk
van cultuur en sociaaleconomische klasse.24 Een patiëntcontroleonderzoek met gegevens uit 20 verschillende regio’s binnen Europa laat een minder groot verschil zien,
maar het verschil was nog steeds significant, met een OR
van 0,48 (95%-BI: 0,34-0,69).25 Het positieve effect van een
kamer delen met een ouder is sterker bij jonge baby’s.24 De
kamer delen met andere kinderen blijkt geen bescherming
te bieden. Het advies luidt nu om tot de leeftijd van 6 maanden het babybedje bij de ouders op de slaapkamer te plaatsen.
Borstvoeding. Borstvoeding lijkt een gunstige invloed te
hebben op het voorkómen van wiegendood. Uit retrospectief onderzoek bleek dat kinderen die aan wiegendood
overleden minder vaak borstvoeding kregen. Het geven van
borstvoeding lijkt, na correctie voor andere risicofactoren,
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nog steeds een factor te zijn. Een grote meta-analyse uit
2007, waarbij alle studies na 1993 betreffende de correlatie
tussen wiegendood en borstvoeding zijn meegenomen, laat
een OR van 0,64 zien (95%-BI: 0,51-0,81).25 Uit onderzoek
blijkt de wekdrempel bij kinderen die borstvoeding krijgen
lager dan bij kinderen die flesvoeding krijgen.26
Gebruik van een speen. Er is meer bekend geworden over
het gebruik van spenen. Onderzoeken in verschillende landen laten een eenduidige relatieve risicoreductie zien van
0,10-0,44 ten gunste van speengebruik.27 In een meta-analyse wordt een gemiddelde risicoreductie van 0,39 (95%-BI:
0,31-0,50) berekend ten gunste van speengebruik.28 Reden
te meer om het gebruik van spenen tijdens slaap te adviseren. Met name wanneer een kind gewend is aan een speen
is het goed deze te blijven geven.29 Omdat speengebruik
mogelijk nadelig is voor de borstvoeding, wordt aanbevolen
een speen aan te bieden bij kinderen die flesvoeding krijgen
en het aanbieden van een speen bij kinderen die borstvoeding krijgen pas te overwegen als deze goed op gang
gekomen is.
conclusie

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 22 februari 2008
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Abstract
Revised guideline ‘Prevention of cot death’
– There are new insights into the pathogenesis of cot death (‘sudden
infant death syndrome’; SIDS).
– Based on these new insights, the Dutch Paediatric Association and
the Dutch Child and Youth Health Care Physicians have drawn up a
new guideline ‘Prevention of cot death’, which replaces the consensus statement of 1996.
– The 2 major differences from the old guideline are that co-sleeping of
young infants in the same bed with the parents is now actively discouraged under the age of 4 months, and that the supine sleeping
position is recommended from birth on.
– The recommendation that lying on one side can be used during the
first 2 weeks of life has now been withdrawn.
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