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Medisch praktisch
heeft met het vermogen om academische titels te halen. 
We weten wel beter!
Onderzoeken wijzen juist uit dat het leven van iemand 
met het downsyndroom veelal van goede kwaliteit is. 
Uit onderzoek is gebleken dat 98% van de mensen met 
downsyndroom tevreden is over zijn/haar leven en dat 
97% van de ouders trots is op hun kind. Het gaat dus 
veel te ver om, generaliserend, zo te spreken over down-
syndroom. 

Bovendien is het volkomen misplaatst om het te hebben 
over het leed van een familie. Iemands recht op leven 
kan toch niet afhankelijk worden gesteld van de (moge-
lijke) last die hij anderen bezorgt!?
‘Down kan een leven vol ongemakken impliceren, maar 
de gegevens rechtvaardigen niet de conclusie dat het in 
het belang van een kind met down is om zijn leven in 
de knop te breken,’ zegt prof. dr. Theo Boer, hoogleraar 
ethiek te Kamp en universitair docent ethiek bij de PThU 
te Groningen.(2)

Gevaren
De Gezondheidsraad waarschuwt in haar rapport wel 
voor gevaren, zoals het gevaar van routinisering. Omdat 
de NIPT een eenvoudige en accurate test is, kan hij de 
drempel om te testen verlagen. Dit kan leiden tot een 
‘routinisering’ van het testen. Vrouwen kunnen de test 
als een onderzoekje gaan zien zoals er zoveel zijn, of 
zich onder druk gezet voelen om de test te ondergaan.(1)

Een tweede gevaar is stigmatisering. De invoering van 
een kans bepalende screening die aan alle zwangeren 
wordt aangeboden, kan bijdragen aan een klimaat 
waarin maatschappelijke acceptatie van (verstandelijk) 
gehandicapten verder onder druk komt te staan. De 
NPV heeft daar terecht op gewezen.(3)

Diverse (christelijke en niet-christelijke) maatschappelijke 
organisaties hebben de afgelopen tijd richting de minis-
ter en de Tweede Kamer uiting gegeven aan hun grote 
bezorgdheid ten aanzien van de NIPT en dan met name 
ook tegen het algemeen aanbieden van deze test aan 
alle zwangere vrouwen. In de Tweede kamer hebben 
Carla Dik (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) zich 
keer op keer krachtig verzet, maar zowel de minister als 

het overgrote deel van de Tweede Kamer gingen aan 
alle (ethische) tegenargumenten voorbij. Slechts de au-
tonomie van de vrouw telt.

Keuzevrijheid of keuzedwang?
Tot voor kort leefde bij de tegenstanders van de NIPT de 
angst dat er met het algemeen aanbieden van deze test 
aan alle zwangere vrouwen, geen sprake meer zou zijn 
van keuzevrijheid. Diverse organisaties hebben daarte-
gen in een vroeg stadium geageerd. Het zou dan rou-
tinisering in de hand werken. Ook de Gezondheidsraad 
heeft daar in de gegeven adviezen tegen gewaarschuwd. 
De minister heeft daarnaar geluisterd. In de meest re-
cente kamerbrief over de NIPT schrijft ze: ‘De keuze voor 
deelname aan prenatale screening of voor afzien van 
deelname aan prenatale screening is een persoonlijke 
afweging van de zwangere vrouw, geen routinetest’.(4) 
Zoals het er nu naar uitziet zal de verloskundige of gy-
naecoloog bij een eerste bezoek nog wel (als het goed 
is geheel objectief) een vraag stellen als bijvoorbeeld: 
‘Er zijn door middel van testen mogelijkheden om meer 
te weten te komen over de foetus, weet u daarvan?’ Pas 
wanneer de ouders hebben aangegeven voor een test in 
aanmerking te willen komen, volgt counseling, waarna 
ouders kunnen aangeven of zij inderdaad de NIPT (of een 
andere test) willen ondergaan. Hoe neutraal de voorlich-
ting zal zijn, laat de minister voorlopig over aan de be-
roepsgroep. Het lijkt wel zaak hier heel attent te zijn!

Arie Harteveld
De afgelopen twee jaar was de NIPT bij wijze van proef 
beschikbaar voor een beperkte groep vrouwen. Na 
een positief advies van de Gezondheidsraad heeft de 
minister half september aangekondigd dat de NIPT per 
1 april 2017 aan alle zwangere vrouwen zal worden 
aangeboden.

Onderbouwing
De overheid wil de NIPT laten vallen onder de WBO 
(Wet voor het Bevolkingsonderzoek). Een van de nor-
men waaraan een test dan moet voldoen is: ‘Het moet 
vaststaan dat vroege opsporing van de desbetreffende 
ziekte(n) of aandoening(en) bij de doelgroep in kwestie 
kan leiden tot een significante vermindering van ziek-
telast.’(1) Screening op het downsyndroom voldoet niet 
aan deze norm. 
De Gezondheidsraad heeft dit ook aangevoeld en ge-
steld dat ‘het hier niet om gezondheidswinst gaat, maar 
om het voorkomen van leed. Leed niet alleen voor het 
kind dat straks een bestaan met ziekte en handicaps 

tegemoet zou gaan, maar ook voor hun ouders en ver-
dere gezin.’(1)

Afgezien van de vraag of de NIPT dan wel onder de 
WBO thuishoort, deugt deze onderbouwing van geen 
kant. Dit is nu ‘sturend’ informeren. Ouders moeten 
zelfstandig een keuze kunnen maken (een van de voor-
waarden van de NIPT), maar de Gezondheidsraad laat 
op voorhand weten: ‘Een kind met Downsyndroom gaat 
een bestaan tegemoet met ziekte en handicaps en ook 
u en de verdere familie zullen er onder lijden.’ Over 
stigmatisering gesproken! Vele ouders met een kind dat 
het downsyndroom heeft, ervaren deze stellingname, 
die helaas ook breder gedragen wordt, als kwetsend en 
discriminerend.

Nooit is aangetoond dat er een verband bestaat tussen 
de afwijkende chromosomenstructuur van iemand met 
het downsyndroom en de hoeveelheid leed die hem of 
haar te wachten staat. Net zomin als geluk iets te maken 

        Wat is   
de NIPT?

De NIPT (niet invasieve prenatale test) is 
een bloedtest waarmee op eenvoudige 

wijze trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 
18 en trisomie 13 kan worden vastgesteld. 

Omdat de laatste twee, overigens zeer 
ernstige, chromosoomafwijkingen bijzonder 

weinig voorkomen, is bij deze test vooral 
het syndroom van Down sterk in het nieuws. 

Velen achten de NIPT een vooruitgang omdat, 
in tegenstelling tot bestaande testen, 

geen miskraamrisico bestaat.

NIPT (1): 
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Arie Harteveld is gepensioneerd directeur 
basisonderwijs en vader van Peter (geboren 
op 6 november 1983), die het syndroom van 
Down heeft. Omdat Peter een actieve rol 
heeft gespeeld bij de aanbieding van de pe-
titie #andersnietminder (16 juni 2015) en het 
zwartboek van Downpride (16 februari 2016) 
is Arie zelf ook betrokken geraakt bij de wet-
geving en ethische vragen rond de NIPT.
Om te horen hoe Peter er als downsyndromer 
zelf tegenaan kijkt: zoek via google: peter’s 
speech Stop discrimination Down.

Dit is het eerste verhaal in een serie van twee. De volgende keer: 

Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.


