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Veenendaal, 13 december 2019 
Onderwerp: Inbreng NPV-Zorg voor het leven voor het AO Zwangerschap en geboorte op 18 december 2019 
 
 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
In aanloop naar het AO Zwangerschap en geboorte op woensdag 18 december 2019 wil de NPV uw aandacht 
vragen voor de zorg voor ongeboren leven met een afwijking. In dit tijdperk met vele mogelijkheden voor 
prenatale screening en diagnostiek is dit van groot belang. Graag willen wij u vragen het onderstaande in uw 
afwegingen mee te nemen: 
 

1. Stimuleer maatschappelijke dialoog/debat over prenatale screening 
2. Heb oog voor de belasting voor zwangeren 
3. Verantwoord kosten en arbeidsdruk 
4. Waarborg open counseling en goede informatievoorziening 
5. Registreer afwijkingen bij zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek 

 
Stimuleer maatschappelijke dialoog/debat over prenatale screening 
De NPV heeft kennisgenomen van de verschillende stukken met betrekking tot de 13-wekenecho die op de 
agenda van dit AO staan. Er is inmiddels een diversiteit aan prenatale screeningstesten die bedoeld zijn om 
afwijkingen bij het ongeboren kind vroegtijdig op te sporen en de kans is groot dat in de toekomst alleen maar 
meer afwijkingen prenataal gediagnosticeerd kunnen worden. Zowel de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT), 
als de 20-wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek, SEO) en mogelijk in de toekomst de 13-wekenecho 
worden aangeboden aan alle zwangere vrouwen, ook als zij geen verhoogd risico hebben op een kind met een 
afwijking. Over het aanbieden van prenataal onderzoek, zonder medische indicatie, onder verantwoordelijkheid 
van de overheid en vanuit collectieve middelen is in het verleden intensief gediscussieerd. Nu lijken 
uitbreidingen echter stilzwijgend doorgevoerd te worden. De NPV roept op tot een maatschappelijk debat over 
de toegenomen mogelijkheden van prenatale screening, waardoor ook bewustwording toeneemt van de eigen 
waarden, visie op het ongeboren leven en houding ten opzichte van prenatale screening.  De NPV ziet namelijk 
naast positieve effecten ook negatieve effecten van het aanbieden van prenatale testen.  
 
Heb oog voor de belasting voor zwangeren 
Zo worden toekomstige ouders hierdoor met vragen en keuzes geconfronteerd die serieuze impact kunnen 
hebben. Vrouwen moeten ten eerste kiezen of en welke onderzoeken zij willen. Bij de NIPT komt daar de keuze 
bij of zij geïnformeerd willen worden over nevenbevindingen. In het geval van een gunstige testuitslag zal de 
impact niet heel groot zijn, bij een ongunstige uitslag daarentegen wel. Marcel Zuijderland schrijft hierover: 
‘Iedere zwangerschap vormt nu in principe een potentieel risico. Ieder koppel, de moeder in het bijzonder, zal 
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na een ongunstige testuitslag een ‘vonnis’ over de zwangerschap en het ongeboren kind moeten vellen. (…) Een 
keuze die voor de ouders bijna niet is te maken.1’ In het geval van nevenbevindingen bij de NIPT of onduidelijke 
uitkomst bij structureel echoscopisch onderzoek (SEO) is vervolgonderzoek nodig. Het kan relatief lang duren 
voor er meer zekerheid is, wat leidt tot stress en ongerustheid bij de ouders2. Vanwege deze belasting voor 
zwangeren en hun partners, pleit de NPV ervoor dat prenatale screening alleen aangeboden wordt aan vrouwen 
met een verhoogd risico op een kind met een afwijking. Verder pleit de NPV om alleen nieuwe screeningstesten 
toe te voegen als er een duidelijke meerwaarde is. Wat betreft de 13-wekenecho uiten de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen (KNOV) zorgen over onder andere de doelmatigheid3. Over deze zaken moet wat de NPV betreft 
eerst breed maatschappelijk gediscussieerd worden, voor wordt overgegaan naar invoering van de 13-
wekenecho in het kader van een wetenschappelijke studie. 
 
Verantwoord kosten en arbeidsdruk 
Een extra argument voor het exclusief aanbieden van prenatale screening aan risicogroepen, zijn de kosten en 
arbeidsdruk. In de rijksbegroting wordt voor alleen de NIPT al 26 miljoen euro begroot voor 20204. Verder is het 
volgens Staatssecretaris Blokhuis ‘niet onaannemelijk dat de kosten voor een breed aanbod van de 13-
wekenecho op zouden lopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar’5. Daarbij komt dat er in de zorg al 
personeelstekorten zijn, wat door de NVOG en KNOV als bezwaar wordt aangedragen tegen de invoering van 
weer een extra echoscopisch onderzoek. De kosten en de arbeidsdruk op verloskundigen en andere betrokken 
zorgverleners kan de overheid verminderen door prenatale screening alleen aan te bieden aan vrouwen met 
een verhoogd risico op een kind met een afwijking en terughoudend te zijn bij het toevoegen van nieuwe testen, 
zoals de 13-wekenecho, aan het aanbod. 
 
Waarborg open counseling en goede informatievoorziening 
Staatssecretaris Blokhuis geeft aan dat ‘een centraal uitgangspunt van het beleid rond prenatale screening is dat 
vrouwen (en hun partners) hierover een goed geïnformeerde keuze moeten kunnen maken.’ Counseling ziet hij 
als voorwaarde om dit te waarborgen.6 Hier stemt de NPV volledig mee in. Wij zien echter het risico dat vrouwen 
overweldigd worden door de hoeveelheid keuzes die zij moeten maken en de bijbehorende informatie. Dit is nu 
al het geval en zal zeker niet minder worden als we in de toekomst op steeds meer afwijkingen zouden gaan 
screenen. Een geïnformeerde en weloverwogen keuze ‘zal onmogelijk zijn als het resultaat van de screening een 
onoverzichtelijke informatie-overload oplevert’, aldus Zuijderland7. Voor counselors is het niet eenvoudig om 
zwangeren goed te informeren en begeleiden. Veel counselors vinden het bijvoorbeeld moeilijk om goede uitleg 

                                                           
1 Zuijderland, M. (2017). Gentest of geen test? Hoe de NIPT de zwangerschap verandert. Amsterdam: Amsterdam 
University Press. Blz. 18 
2 Henneman, L., Macville, M., van Opstal, D., van der Ven, J., Sistermans, E. & Galjaard, R.H. (2019) Het dilemma van de 
keuze. Nevenbevindingen bij de NIPT. Tijdschrift voor verloskundigen. 
3 Wieringa, J., Buitenhuis, E. & van der Horst, A., RIVM (2019). Verkenning 13 wekenecho. Bijlage 4.2 Bestuursreactie 
KNOV en NVOG. 
4 Rijksbegroting 2019, verdiepingshoofdstuk rijksbegroting. Geraadpleegd op 11 december 2019, van 
http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248591_36.html 
5 29323-129, P. Blokhuis, 10 september 2019. Antwoorden op vragen commissie over verkenning landelijk onderzoek 13-
wekenecho. 
6 29323-123, P. Blokhuis, 21 februari 2019. Counseling als onderdeel van de keten van prenatale screening. 
7 Zuijderland, M. (2017). Gentest of geen test? Hoe de NIPT de zwangerschap verandert. Amsterdam: Amsterdam 
University Press. Blz. 175-179. 
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te geven over nevenbevindingen8. Goede counseling is niet-sturend, dit blijkt in praktijk echter zeer lastig te 
realiseren. Cliënten ervaren in 40% van de gesprekken advies te hebben gekregen om wel of niet te kiezen voor 
prenatale screening op afwijkingen, terwijl verloskundigen en observatoren aangeven dat dit advies in ongeveer 
6% van de gesprekken daadwerkelijk is gegeven9. De NPV vraagt staatssecretaris Blokhuis zoveel mogelijk in te 
zetten op counseling met een open houding. Er zijn helaas signalen dat ouders druk ervaren van zorgverleners 
als zij de zwangerschap van een gehandicapt kind willen uitdragen10. De NPV acht dit zeer onwenselijk en vraagt 
de staatssecretaris maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Daarbij is het van belang dat goede en 
realistische informatie geboden wordt met betrekking tot de afwijking die een ongeboren kind heeft en de 
mogelijke gevolgen voor zijn/haar leven en het leven van de ouders. Uit onderzoek onder ruim 2400 vrouwen 
naar de 20-wekenecho blijkt dat een kwart van de vrouwen bij wie iets afwijkends gesignaleerd wordt, niet 
tevreden is over de gekregen informatie. 18% heeft behoefte aan meer informatie en duidelijkheid over de 
gesignaleerde afwijking11. De NPV vreest dat een gebrek aan informatie over de afwijking ertoe leidt dat stellen 
sneller overgaan tot zwangerschapsafbreking. 
 
Registreer afwijkingen bij zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek 
Uit de jaarrapportage Waz 2017 blijkt dat prenatale diagnostiek 1152 keer tot afbreking van de zwangerschap 
leidde12. In deze gevallen werd een gewenste zwangerschap afgebroken nadat een afwijking was 
gediagnosticeerd. De NPV vindt dit een verontrustend hoog aantal. Momenteel is er geen inzicht welke 
afwijkingen voor ouders reden zijn om de zwangerschap af te breken. Ook is er geen controle of en hoeveel fout-
positieve uitslagen er zijn en hoeveel kinderen dus onnodig geaborteerd worden. De NPV vraagt de minister om 
registratie van deze gegevens op te nemen in de Wafz-registratie. Wij achten het van groot belang dat helder is 
hoe prenatale screening en diagnostiek functioneert in de praktijk. Wordt abortus alleen toegepast in het geval 
van ernstige aandoeningen waarbij de levenskwaliteit en -verwachting van het ongeboren kind zeer laag is, of 
ook bij aandoeningen die behandeld kunnen worden en waarbij een goede kwaliteit van leven mogelijk is? Er 
zijn signalen dat ook dit laatste gebeurt, maar hoe vaak dat is, kan alleen duidelijk worden als geregistreerd 
wordt bij welke afwijkingen ouders kiezen voor abortus. Deze gegevens zijn een indicatie voor de kwaliteit van 
counseling en kunnen gebruikt worden om counseling en hulpverlening indien nodig te verbeteren. 
 
Slotappèl 
Tot slot, een belangrijk doel van het aanbieden van verschillende prenatale screeningsonderzoeken is dat ouders 
de mogelijkheid hebben tot abortus in het geval dat een afwijking geconstateerd wordt. Bij het toevoegen van 
de 13-wekenecho lijkt zelfs het enige ‘voordeel’ ten opzichte van de 20-wekenecho te zijn dat ouders meer tijd 
hebben om te beslissen dat zij over willen gaan tot abortus. Wij zijn ervan overtuigd dat prenatale screening 
nooit tot doel moet hebben om het leven van een ongeboren kind af te breken. Wij vinden dat prenataal 
onderzoek op een passend moment in de zwangerschap aangeboden moet worden, waarbij niet de 
abortusgrens, maar goede ondersteuning, begeleiding en (soms) behandeling leidend moet zijn. Wij pleiten voor 
een eigen, volwaardige plaats voor het ongeboren leven in onze samenleving en roepen ook de overheid op om 
bescherming te bieden aan dit broze menselijk begin.   

                                                           
8 Henneman, L., Macville, M., van Opstal, D., van der Ven, J., Sistermans, E. & Galjaard, R.H. (2019) Het dilemma van de 

keuze. Nevenbevindingen bij de NIPT. Tijdschrift voor verloskundigen. 
9 Martin, L. (2016, Jun 15). Counseling for prenatal anomaly screening: Parents perspectives, midwives perspectives and 
client-midwife communication. 
10 Bos, K. (2018, Oktober 12). 'Ik dacht: dit is geen kind dat wil sterven, dit kind wil leven'. NRC. 
11 Van der Velden, E. in opdracht van NPV. (2015, April). Rapportage Peiling 20-weken echo. 
12 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (2019, januari). Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap 2017. 



 

4 
 

 

 

De NPV is een christelijke organisatie die opkomt voor de zorg voor het leven en tevens de grootste 

patiëntenorganisatie van Nederland. Met een bureau van professionals, ruim 53.000 leden en 70 lokale 

afdelingen met ruim 7.000 vrijwilligers is de NPV actief op de terreinen beleidsbeïnvloeding, advies & 

toerusting en vrijwillige thuishulp. De NPV onderhoudt een groot netwerk binnen en buiten christelijk 

Nederland op thema’s en projecten rond medische ethiek, met nadruk op begin en einde van het leven (onder 

andere prenataal onderzoek, zwangerschapsafbreking, palliatieve zorg, euthanasie en het actuele debat rond 

‘voltooid leven’). Tevens voert de NPV jaarlijks onderzoek uit onder haar leden naar kennis, opvattingen en 

ervaringen over actuele medisch ethische thema’s. 

 

 

Hoogachtend, 

 

NPV – Zorg voor het leven 

 

 

 

 

Diederik van Dijk  

directeur 

 

 

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact leggen met Elise van Hoek-Burgerhart, manager 

belangenbehartiging, evanhoek@npvzorg.nl 
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