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Vanaf 1 april 2014 kunnen zwangere vrouwen in Ne-

derland de NIPT-test laten uitvoeren. De NIPT-test is 

een vervolgtest voor zwangere vrouwen die een ver-

hoogd risico lopen op een kind met het syndroom van 

Down. Dit verhoogde risico is vaak gebleken uit een 

combinatietest, die bestaat uit een bloedonderzoek 

en een nekplooimeting. De vergunning voor het uit-

voeren van de NIPT-test is verleend voor een periode 

van twee jaar. Na die periode zal de minister een be-

sluit nemen of de NIPT-test een structureel onderdeel 

wordt van de screening tijdens een zwangerschap. 

Geen

ABORTUS

“Het gebruik van de NIPT-test is gezien het ontbreken 
van het risico op een miskraam een technische vooruit-
gang,” zegt Ard Struijs, vader van twee zoons met het 
syndroom van Down. “Maar het gaat er met name om 
waarom je een dergelijke test uit laat voeren en wat je 
met de uitslag doet. Als de test ongebreideld ingezet 
gaat worden waardoor het downsyndroom vermijdbaar 
wordt, zal dat grote gevolgen hebben voor het maat-
schappelijke draagvlak van het syndroom van Down.” 

Ard en zijn vrouw Nellie hebben vier kinderen, waar-
van twee zoons met het downsyndroom. Maarten (20) 
is vandaag een dag vrij en Lennard (12) is naar school. 
Toeval is het niet, dat Ard en Nellie twee zoons met 
het syndroom van Down hebben, bij hen is het erfelijk 
bepaald. Nellie: “Zes dagen voordat Maarten geboren 
werd is mijn nichtje bevallen van een kindje, ook met 

het syndroom van Down. Ik ben bewust op kraamvisite 
gegaan voordat ik zelf zou bevallen. Ik ging er als van-
zelfsprekend vanuit dat ik een gezond kind zou krijgen 
en ik dacht dat het voor mijn zus moeilijk zou zijn als ik 
met een ‘gezond’ kind op kraamvisite zou komen. Zes 
dagen later beviel ik dus van onze tweede zoon, die ook 
het downsyndroom bleek te hebben.”

Rouwproces
Ard: “Wij zagen gelijk dat Maarten een kind met down 
was. De gynaecoloog wilde het nog laten onderzoeken, 
maar wij wisten het al. Het krijgen van een kind met het 
downsyndroom gaat gepaard met een soort rouwproces, 
omdat je afscheid moet nemen van een kind dat in je 
voetsporen treedt of politieman wordt. Dat proces gaat 
gedurende het ouder worden verder, maar gelukkig 
groei je erin en dat maakt het behapbaar. We wisten aan 
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het begin natuurlijk ook niet welke gevolgen het syn-
droom bij Maarten zou hebben en wat voor hulp hij no-
dig zou hebben. Je ziet vooral een onzekere toekomst.”

Na de geboorte van Maarten raakt Nellie weer in ver-
wachting. “We hebben toen een vlokkentest laten 
doen,” vertelt Ard. “We wilden graag weten waar we 
aan toe zouden zijn en of het kindje ook het downsyn-
droom zou hebben. Een zwagerschap van negen maan-
den in onzekerheid en spanning konden we toen niet 

aan. Ongeacht de uitslag, zouden we het kind absoluut 
niet weg laten halen. Hoe zouden we Maarten ooit 
kunnen uitleggen dat wij zijn broertje of zusje met het-
zelfde syndroom hebben weg laten halen!?” Uiteinde-
lijk bleek de test negatief te zijn en werd een gezonde 
dochter, Marjolein, geboren. “Wij wilden met de test 
wel weten of het mogelijk een kind met het downsyn-
droom was, maar niet of het een jongen of meisje was,” 
vertelt Nellie. “Maar toen de verloskundige de uitslag 
van de DNA-test uitlegde aan de hand van twee X-en, 

“Hoe zouden we Maarten ooit kunnen uitleggen 
          dat wij zijn broertje of zusje met hetzelfde 
      syndroom hebben weg laten halen!?”

Maarten

Lennard
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wisten wij genoeg.”
Het laten uitvoeren van de test was een bewuste keuze, 
net zoals de keuze om het kind, ongeacht de uitslag, te 
houden. Het ziekenhuispersoneel vond het vreemd dat 
Ard en Nellie een test wilde, maar dat het geen invloed 
zou hebben op de keuze voor een eventuele abortus. 
Na wat aandringen mochten Ard en Nellie toch een 
vlokkentest laten uitvoeren, die uiteindelijk dus negatief 
bleek te zijn.

Heel eenzijdig
Ook bij de zwangerschap van Lennard hebben Ard en 
Nellie een vlokkentest uit laten voeren en ook toen was 
een abortus geen optie. “De beeldvorming vanuit de 
gynaecologie is erop gericht dat je een kind met het 
syndroom van Down niet hoeft te accepteren”, vertelt 
Nellie. “Dat is een heel eenzijdige benadering, ze heb-
ben meerdere keren gevraagd of we het kindje toch niet 
weg wilde laten halen.” Nellie gaat verder: “Toen ik de 
vlokkentest had ging ik bewust met Maarten naar het 
ziekenhuis. De wachtkamer zat vol met mensen die ook 
een dergelijke test zouden ondergaan en daar kwam ik 

binnen met een jongen met het syndroom van Down. Ik 
wist dat het merendeel van die mensen een abortus zou 
plegen als de uitslag van hun test positief zou zijn. Ik 
wilde mensen bewust laten worden van het kind dat ze 
niet zouden krijgen als ze een abortus besluiten.”

Als de uitslag van de vlokkentest positief blijkt te zijn, 
schrikken Ard en Nellie. Ard: “We wisten dat er een hele 
kleine kans op een spontane abortus is bij een vlokken-
test. Dat risico hebben we genomen en uit de test bleek 
dat het een kind met down was. Ook dan schrik je weer, 
ook omdat je niet weet hoe de ontwikkeling van het 
kind zal zijn.” 
Als Lennard wordt geboren breekt er een spannende 
tijd aan. Al snel blijkt dat Lennard een afsluiting van de 
twaalfvingerig darm heeft en moet hij geopereerd wor-
den. Ard werkt als intensivist bij het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam en weet precies wat er gaande is. 
“Als je je jongen aan al die apparatuur en slangen ziet 
liggen, dan denk je wel eens: misschien is het beter als je 
er niet meer bent. Dat hoop je zowel voor Lennard, als 
voor jezelf. Je weet niet hoe Lennard uit alle operaties 

“Ik wist dat het merendeel van die 
mensen een abortus zou plegen als de 
uitslag van hun test positief zou zijn.”
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gaat komen en wat zijn toekomst zal zijn. Uiteindelijk 
vergeet je al die ellende en is het fantastisch om te zien 
hoe het nu met hem gaat.”

Opgetogen
Ard werkt als intensivist en Nellie werkt als verpleegkun-
dige. Dat ze veel medische kennis hebben, zien ze niet 
alleen maar als voordeel. Nellie: “Na de behandeling 
konden we Lennard thuis verder verzorgen. Andere kin-
deren zouden nog langer in het ziekenhuis moeten blij-
ven, maar wij konden de zorg ook op ons nemen.”
“Ik weet nog goed,” vult Ard aan, “dat ik in het zie-
kenhuis een keer samen met een andere man in de lift 
stond. Hij zag dat ik van de kraamafdeling kwam en 
vroeg of ik vader was geworden. In een kort gesprek 
vertelde hij dat hij net vader van een tweeling geworden 
was. Uit zijn verhaal begreep ik dat het er slecht aan 
toe was met zijn kinderen, ze lagen aan apparatuur die 
gebruikt wordt als het erg kritiek is. Maar de man was 
helemaal opgetogen. Zijn kinderen lagen weliswaar aan 
apparatuur, maar hij leek er niet vanuit te gaan dat het 
ook verkeerd zou kunnen gaan. Hij liep al fluitend voor 
me uit door de gang. Ik was jaloers op hem, omdat je zo 
schijnbaar onbezorgd kon zijn in een dergelijke situatie.”

Knuffel
Nu, ongeveer 12 jaar na de geboorte van Lennard, gaat 
het goed met de jongens. Ze ontwikkelen zich goed 
op verschillende vlakken. Nellie: “Maarten heeft eerst 
op een reguliere basisschool gezeten en kan nu lezen, 
schrijven en rekenen. Sociaal blijft hij wat achter. Len-
nard zit op speciaal onderwijs, is sociaal erg sterk en 
loopt juist wat achter met lezen en schrijven. Ik denk dat 
het goed was geweest als hij ook de één-op-één begelei-
ding had gekregen die Maarten op het reguliere onder-
wijs heeft gekregen.”

Dat Lennard sociaal zo sterk ontwikkeld is, kwam vooral 
in het afgelopen jaar sterk naar boven. Ard was ernstig 
ziek en was veel thuis te vinden. Ard: “De liefde en aan-
dacht die ik toen van Lennard kreeg, waren fantastisch. 
Het lijkt wel alsof mensen met het syndroom van Down 
feilloos aan kunnen voelen hoe je je voelt, zonder dat je 
daar iets over zegt. Regelmatig kwam Lennard me een 
knuffel geven. Op dat soort momenten krijg je enorm 
veel terug van die jongens.”

De toekomst van hun zoons, zien Ard en Nellie rooskleu-
rig. Voorlopig zullen ze nog thuis blijven wonen, maar 
ze zijn ervan overtuigd dat dit niet altijd kan blijven. 
Nellie: “We willen niet dat Maarten en Lennard nog 
thuis wonen als we bij wijze van spreken 80 zijn. Het is 
goed, voor hen en voor ons, dat ze een keer het huis uit 
gaan.”
Concrete plannen zijn er nog niet. Het lijkt Ard en Nellie 
mooi om zelf een woonlocatie op te zetten, maar het is 
ook mogelijk dat Maarten en Lennard in een bestaande 
woonvoorziening geplaatst worden. Het belangrijkste is 
dat ze niet uit elkaar gehaald worden. Nellie: “Het zijn 
twee handen op één buik, echt dikke vrienden.” Maar-
ten, die net een 3d-puzzel heeft gemaakt en alles nauw-
lettend heeft gevolgd, knikt bevestigend.

Wouter Wieman

“Ik was jaloers op hem, 
omdat je zo schijnbaar 
onbezorgd kon zijn in 
een dergelijke situatie.”


