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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  

 

Op 6 juli jl. adviseerde de Gezondheidsraad de minister van VWS om een vergunning te verlenen voor 
proefinvoering van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor alle zwangere vrouwen die willen weten of hun 
kindje trisomie 13 (syndroom van Patau), 18 (syndroom van Edwards) of 21 (downsyndroom) heeft. Als 
belangrijkrijk doel voor het screenen op deze aandoeningen wordt het bieden van ‘reproductieve 
keuzemogelijkheden’ genoemd. Ofwel: de vrouw (en eventueel haar partner) krijgen een keuze voorgelegd tussen 
het afbreken of uitdragen van de zwangerschap.  
 
De NPV heeft - evenals veel andere organisaties - in aanloop naar het besluit omtrent NIPT aangegeven grote 
moeite te hebben met het standaard aanbieden, zonder medische aanleiding of diagnostische noodzaak, van een 
test die bepaalde genetische aandoeningen van een ongeborene aantoont. Met de invoering van NIPT dient elke 
vrouw een keuze te maken om zich al dan niet te laten testen op 3 trisomieën en de verantwoordelijkheid te 
dragen van die keuze en de mogelijke vervolgstappen. Met het standaard aanbieden van de NIPT voert de overheid 
een actief beleid. Waar breed toegankelijke, gratis testen voor zwangeren werken als ‘opt-in’, werken testen die 
een drempel kennen (leeftijd, eigen bijdrage) als ‘opt-out’. Keuzevrijheid wordt dus krachtig beïnvloed door 
overheidsbeleid. De overheid draagt door een breed toegankelijke invoering van NIPT medeverantwoordelijkheid 
en kan deze niet afwentelen op de keuzevrijheid van haar burgers. De NIPT is niet slechts een technische doorbraak 
die de meer risicovolle vruchtwaterpunctie en vlokkentest kan vervangen. Het stelt mensen voor nieuwe ethische 
vragen die raken aan de zorg en beschermwaardigheid van het leven. De afgelopen jaren werd ruim 4% van de 
gewenste zwangerschappen ongewenst ten gevolge van prenatale diagnostiek en resulteerde dit in een 
zwangerschapsafbreking. Met een breed aanbod van NIPT zal dit aantal toenemen. 
De NPV betreurt het daarom ook dat de Gezondheidsraad geen volledig advies geeft over de NIPT. Het betreft 
meer een vergelijking van tests waarbij de NIPT wordt aangeduid als meest betrouwbare en minst risicovolle test. 
Men gaat echter volledig voorbij aan de vraag waarom de NIPT standaard wordt aangeboden aan alle zwangere 
vrouwen. Bovendien is er geen ruimte voor een ethische discussie rondom de NIPT. Deze wordt door de 
Gezondheidsraad vooruitgeschoven naar het moment waarop er een advies over het geheel van prenatale 
screening wordt uitgebracht. Wij realiseren ons dat voor het besluit om de NIPT standaard aan te bieden aan alle 
zwangere vrouwen een groot draagvlak onder professionals bestaat. Regulering en het opstellen van strikte 
voorwaarden zullen een normaliserend effect van de NIPT in de maatschappij niet kunnen voorkomen. Naast het 



 
 

uiten van onze zorg over de NIPT willen we een aantal aandachtspunten meegeven die belangrijk zijn voor een 
zorgvuldige invoering van de NIPT.  
 
 

1. Nevenbevindingen NIPT 
Tot op heden is er weinig aandacht besteed aan de nevenbevindingen van de NIPT. DNA-materiaal van de foetus 
dat circuleert in het bloed van de zwangere, wordt onderzocht op (aanwijzingen voor) afwijkingen bij de foetus. 
Daarbij bestaat de kans op nevenbevindingen: andere bevindingen bij de ongeborene en de vrouw dan de 
chromosoomafwijking waarnaar werd gezocht. Een deel daarvan is vermijdbaar door gebruik te maken van een 
analysefilter. Een deel van de deelnemende onderzoekscentra gebruikt een dergelijk filter, andere centra doen dat 
niet, omdat ze vermoeden dat de filter de kwaliteit van de test negatief beïnvloedt en leidt tot meer foutpositieve 
uitslagen. De Gezondheidsraad geeft in het advies over de NIPT aan geen bezwaar te zien in het naast elkaar 
bestaan van beide methodes. Het betreft immers een proefperiode van twee jaar. De NPV vindt echter het gebruik 
van beide methodieken zeer onwenselijk voor zwangere vrouwen. Eenduidigheid is noodzakelijk met het oog op 
voorbereiding en counseling van zwangere vrouwen én de scholing van zorgverleners. Deelnemers aan de 
screening moeten vooraf worden geïnformeerd over de kans op nevenbevindingen en de mogelijke gevolgen 
daarvan voor de vrouw en de foetus. De vrouwen moeten nadrukkelijk de kans krijgen om vooraf te zeggen dat ze 
(neven)-bevindingen niet willen weten (recht op niet weten). 
 
 

2. Belang deskundigheidsbevordering NIPT 
In het advies van de Gezondheidsraad wordt het belang aangeduid van adequate informatie en goede non-
directieve counseling omtrent NIPT. De keerzijde van een relatief eenvoudige test als NIPT is dat deelname aan 
deze vorm van prenatale screening door hulpverleners als vanzelfsprekend kan worden gepresenteerd. Uit onze 
meldpunten 20-weken echo (uitgevoerd in 2010 en 2015) weten we dat kennis over vrijwilligheid afneemt over de 
tijd. Vrouwen kunnen zich onder druk gezet voelen om de NIPT te ondergaan. Routinisering kan ervoor zorgen dat 
zwangeren zich onvoldoende realiseren welke ingrijpende beslissingen het gevolg kunnen zijn van de NIPT. Het is 
daarom van groot belang dat hulpverleners extra opleiding en begeleiding ontvangen om mensen zorgvuldig te 
informeren over de voors en tegens van de NIPT. Zorgverleners dienen kennis te hebben van de beschikbare 
(communicatie) middelen over de NIPT zoals de gesprekleidraad voor counselors, een algemene checklist en een 
digitale individuele nascholing over de NIPT. Deskundigheidsbevordering is essentieel voor een zorgvuldige 
invoering van de NIPT. Want een uitbreiding van prenatale screening stelt in toenemende mate hogere eisen aan 
de beroepsgroep rond de uitvoeringspraktijk, het volledig en objectief informeren over de aandoening met ruimte 
voor de zwangere en haar partner een eigen beslissing te nemen over de uitkomsten. Met het oog op 
zwaarwegende ethische keuzen van de zwangere, de impact van een zwangerschapsafbreking en de mogelijke 
uitbreiding van prenatale screening in de toekomst, is zorgvuldige monitoring een vereiste. 
 
 

3. Eindverantwoordelijkheid kwaliteitsbewaking counseling NIPT  
Tal van organisaties spelen een actieve rol in de kwaliteitsbewaking door de informatie voor de counselors en 
voorlichtingsmateriaal voor de zwangere aan te passen en bijscholingen te organiseren. Formeel is het RIVM/CvB 
namens de minister van VWS verantwoordelijk voor de aansturing, begeleiding, monitoring en evaluatie van de 
prenatale screening. Maar in de regio coördineren de uitvoeringsorganisaties (screeningsorganisaties) de 
onderzoeken. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en een juiste uitvoering volgens de vastgestelde 



 
 

kaders van het bevolkingsonderzoek. Voor een zorgvuldige invoering van de NIPT is het echter van belang dat het 
voor een ieder duidelijk is wie daadwerkelijk eindverantwoordelijk is voor de NIPT-counseling en 
kwaliteitsbewaking. Wie is het aanspreekpunt bij eventuele klachten over de NIPT-counseling? De NPV ontvangt 
namelijk rondom het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) met enige regelmaat signalen en klachten van 
ouders over directieve counseling of daaraan verbonden vervolgbeslissingen. Het is belangrijk dat signalen of 
klachten over de NIPT geadresseerd kunnen worden bij één centraal punt, zodat daarop gericht actie ondernomen 
kan worden.  
 
 

4. Niet alles is een keuze. Belang van een solidaire samenleving 
Binnen de ESPRIT I studie is onderzoek gedaan onder ouders van kinderen met downsyndroom. Ouders geven aan 
zich onder andere zorgen te maken over een afname in de acceptatie en ondersteuning van (zorg voor) kinderen 
met een beperking. Volgens hen is een vrije keuze over de NIPT alleen mogelijk op basis van gebalanceerde 
informatie en evenwichtige niet-directieve counseling in een samenleving met goede condities voor zorg, 
acceptatie en participatie voor mensen met downsyndroom of een andere aangeboren aandoening. In een tijd 
waarin steeds meer onderzoek gedaan wordt tijdens de zwangerschap lijkt deze zorg, acceptatie en participatie van 
kinderen met een aandoening juist minder vanzelfsprekend te worden. In de publieke opinie lijkt het krijgen van 
een kind met een handicap bijna een keuze. Terwijl niemand kiest voor een kind met een handicap of aandoening. 
Als ouders besluiten om de zwangerschap uit te dragen, het kind geboren te laten worden en met liefde en zorg te 
omringen, volgt vaak een moeilijke periode waarin zij geconfronteerd worden met vragen zoals: Kan ik het wel 
aan? Hoe zullen mensen in mijn omgeving reageren? Wat moet er praktisch allemaal gebeuren? In deze periode, 
maar ook daarna hebben ouders steun en begrip vanuit hun omgeving nodig. Toch ervaren ouders deze steun lang 
niet altijd. Ze worden vaak niet begrepen en krijgen zelfs verwijten en reacties zoals ‘hij had toch niet geboren 
hoeven worden’ of ‘heb je je wel laten onderzoeken?’ Van een screeningsaanbod gaat ook een (impliciete) 
boodschap uit over aard en ernst van de aandoening. Vanuit de psychiatrie weten we dat stigmatisering de impact 
van een aandoening kan verergeren. Zo kan screening op - bijvoorbeeld het downsyndroom - bijdragen aan 
ongewenst negatief effect over deze afwijking. De NPV vraagt zich af hoe de overheid zich gaat inspannen om de 
zorg, acceptatie en participatie van kinderen met een aandoening in onze samenleving te waarborgen. Want 
schaarste is veelal inherent aan de kwaliteit van de zorg en kan ook voor een afnemende solidariteit zorgen voor 
mensen met een aandoening die ‘voorkomen’ had kunnen worden. In het kader hiervan hebben de NPV en het 
Erfocentrum recent een film ontwikkeld om meer steun en begrip te vragen voor ouders die een kindje met een 
aandoening hebben of verwachten. Zij verdienen respect en steun vanuit de maatschappij in plaats van 
veroordeling en zich te moeten verdedigen. Want niet alles is een keuze! 
 
 

5. Toekomst prenatale screening 
Met de proefinvoering van de NIPT is de eerste stap gezet in de richting van uitbreiding van deze test. In de 
literatuur is aangetoond dat de NIPT in staat is om het hele genoom van het ongeboren kind in kaart te brengen. In 
de toekomst kunnen dus ook veel meer aandoeningen dan trisomie 13, 18 en 21 worden opgespoord. Maar waar 
lig dan de grens? Nog voordat de voor- en nadelen hiervan zijn onderzocht en grondig besproken, krijgt deze vorm 
van prenataal testen alle ruimte. De NPV maakt zich zorgen over de snelheid en het gemak waarmee deze 
ingrijpende DNA-techniek een plek krijgt in de prenatale screening. Nieuw leven wordt in toenemende mate 
onderdeel van een maakbaar en utilistisch mensbeeld van de ouder met een toenemend risico dat de autonomie 
van het nieuwe leven teniet gedaan wordt. Nu steeds meer aandoeningen opgespoord kunnen worden in de 



 
 

prenatale fase door middel van DNA-onderzoek pleit de NPV voor het waarborgen van de menselijke waardigheid. 
Dit betreft een expressief begrip. Mensen moeten steeds weer opnieuw worden gestimuleerd om elkaar 
waardigheid toe te kennen, zodat de ander deze waardigheid ervaart. Want ieder mens is waardevol, ongeacht of 
er sprake is van een aandoening of handicap.  
 
 
 
Hoogachtend, 

NPV - Zorg voor het leven 

 

 

 

 

drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink 

directeur 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


