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Geachte dames en heren,
De Stichting Preconceptiezorg Nederland stelt zich ten doel de laagdrempelige preconceptiezorg in
Nederland te bevorderen. In het bestuur van de stichting participeren medische beroepsgroepen
(verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en klinisch genetici), GGD-Nederland, patiëntenorganisatie
VSOP en de NACGG, een organisatie op het gebied van de toepassing van genetica en genomics in de
samenleving.
De Gezondheidsraad heeft in 2007 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd
een programma voor preconceptiezorg tot stand te brengen. In dit programma was een belangrijke rol
weggelegd voor preconceptie-consulten in de eerste lijn, dus laagdrempelig en dicht bij de mensen. De
Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, die door minister Klink in 2008 was ingesteld, heeft deze
aanbeveling eind 2009 herhaald.
Het uitstel dat door de val van het kabinet is ontstaan, is zeer nadelig voor de gezondheid van moeder en
kind en derhalve voor de volksgezondheid. Men denke bijvoorbeeld aan de geboorte van kinderen met
een open rug of schedel die het gevolg kan zijn van onbekendheid met het belang van foliumzuurgebruik,
één van de belangrijke onderwerpen van het preconceptie-consult. Tevens kan preconceptiezorg een
belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de babysterfte in Nederland.
Eén van de eerste onderwerpen die ons inziens op de agenda van de nieuwe regering moet komen te
staan, is de uitvoering van de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in het
algemeen en die met betrekking tot het programma voor preconceptiezorg in het bijzonder. Wij willen er
bij u dan ook sterk op aandringen om het standpunt van uw partij met betrekking tot de preconceptiezorg
in uw verkiezingsprogramma op te nemen.
Graag ontvangen wij bericht over dit standpunt, dat wij vervolgens op onze website zullen plaatsen
(www.preconceptiezorg.nl). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via lp.tenkate@vumc.nl of
via 020-4826213.
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