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Medisch praktisch
De toekomst zal uitwijzen hoe ‘objectief’ en ‘neutraal’ 
de counseling zal zijn en of ouders toch niet onder druk 
gezet zullen worden om de NIPT te ondergaan.

De rol van de christelijke gemeente
Welke rol kan de christelijke gemeente in dit alles nu 
vervullen?
Ik wil een aantal punten ter overweging noemen.

1. Soms heb ik het idee dat de hele discussie rond de 
NIPT aan de kerkelijke gemeente voorbijgaat. Tot nu 
toe zijn het de diverse christelijke gehandicaptenorga-
nisaties en bijvoorbeeld de NPV geweest die krachtig 
hebben geageerd, onder andere rond de petitie  
‘#andersnietminder’ in juni 2015. De vraag die ik aan 
kerkenraden zou willen stellen is: ‘Heeft het uw aan-
dacht (gehad), heeft het een plaats gehad in de voor-
bede van de gemeente?’

 Uiteraard mogen we hier zeker niet generaliseren. Een 
bevriende oud-predikant van onze gemeente mailde 
mij: ‘Vanzelfsprekend heb ik iets vernomen van de ac-
ties rondom de NIPT. Ik heb dit toen meteen opgepakt 
en er in onze kerkbode aandacht aan geschonken.’

2. Is onze kerkelijke gemeente zo open dat moeders (en 
vaders) die op dit punt in gewetensnood komen, bij 
ons durven aankloppen? Of passeren ze ons en zoe-
ken hun heil op internet etc.

3. Nauw verbonden daarmee is de vraag: ‘Zijn predi-
kanten, ouderlingen en anderen die een rol vervullen 
in het pastoraat goed op de hoogte van alles wat er 
speelt bij prenatale screening zodat zij een gedegen 
en ‘wijze’ gesprekspartner kunnen zijn?’ Misschien is 
het een idee om een of meerdere personen binnen de 
kerkenraad of gehele kerkelijke gemeente zich hierin 
te laten ‘specialiseren’. Zo ken ik een kerkenraad die 
besloten heeft om de Psycho Pastorale Begeleiders in 
hun gemeente hiervoor te scholen en in te zetten.

4. Hebben we als kerkelijke gemeente oprechte aan-
dacht voor de mensen met een beperking en hun 
ouders. Welke plaats nemen ze in binnen onze ge-
meente? Onze zoon Peter participeert op volwaardige 
manier binnen de wijkgemeente waartoe hij behoort. 

En hoewel hij daar zelf ook een actieve rol in vervult, 
is dat ook zeker te danken aan de open houding en 
aandacht van zowel de kerkenraad als de gemeente-
leden.

 Het heeft ook nog een andere kant: het zou zo maar 
kunnen dat we tot onze verwondering en vreugde 
ontdekken dat deze broeders en zusters weliswaar 
een verstandelijke beperking hebben, maar ‘geeste-
lijk’ gezien misschien wel hoogbegaafd zijn zodat we 
ook nog heel wat van hen kunnen leren.

5. In sommige gemeenten kennen ze huwelijkscatechese 
of een marriage course. Wellicht is ook daar ruimte 
om met elkaar door te spreken over prenatale scree-
ning?

6. Als laatste wijs ik op de zogenaamde ‘Ontdekzondag’. 
Sinds 2012 vieren de kerken rond ‘Dit koningskind’ 
op de eerste zondag van februari de ‘ontdekzondag’. 
Gemeenten worden dan uitgedaagd om de talenten 
van mensen met een beperking in hun gemeente te 
ontdekken. Ook iets voor uw gemeente?

Tenslotte
Het zou mooi zijn wanneer er in de kerken gerichte 
aandacht kwam voor prenatale screening (en andere 
ethische vragen). Zo kunnen we als kerk wellicht ook een 
positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke de-
bat op dit gebied. Onze aandacht en gebed blijft nodig!

Toekomst van de prenatale screening
De medische ontwikkelingen staan niet stil. Met de NIPT 
zoals die nu wordt aangeboden zijn we er nog niet! De 
nieuwe techniek ligt klaar. Het zal niet lang meer duren 
of toekomstige ouders kunnen al na tien weken zwan-
gerschap hun kind op honderden toekomstige ziekten 
laten onderzoeken. Niet alleen ziekten waarmee hun 
kind geboren wordt, maar ook kwalen die het verdere 
leven bedreigen. (1) Zelfs voorstanders hoor je hier aar-
zelen: ‘De hoeveelheid informatie kan zo gigantisch zijn 
en zoveel onzekerheden omvatten, dat het lastig is om 
de hele bak bij mensen om te kieperen en te zeggen: 
kiest u maar,’ aldus dr. Wybo Dondorp, lid van de Ge-
zondheidsraad. (2)

Wat doet de test met je?
Er is inmiddels heel veel geschreven over de NIPT, maar 
waar in het geheel van de discussie totaal aan voorbijge-
gaan wordt, is de vraag wat algemene beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van dit soort testen met mensen 
doet. 

De verloskundige of gynaecoloog zal straks aan alle 
aanstaande moeders vragen: ‘Wilt u aan de NIPT deel-
nemen, of niet?’ Zij worden dan voor de vraag gesteld: 
‘Hoe zal ik me voelen als ik de test doe? En hoe als ik 
hem niet doe. 

Daarbij komen vragen als: ‘Wil ik wel weten wat mijn 
kind allemaal boven het hoofd hangt?’ En ‘kunnen wij 
de verantwoordelijkheid aan om een leven-of-dood be-
slissing te nemen?’

NIPT kan in de praktijk uitpakken als een last die velen 
niet gezocht hebben. De zwangerschap wordt ver-
zwaard met keuzes, wachten op uitslagen, uitstellen van 
genieten en in sommige gevallen een verschrikkelijke 
beslissing waar mensen mee verder moeten leven. (3)

Het zal een opvallende keuze worden om niet te willen 
weten en dus de test te weigeren, en zeker om te kiezen 
voor een kind dat (mogelijk) gehandicapt zal zijn. Die 
keuze kan zo eenzaam en zwaar worden. 

Counseling
De Gezondheidsraad heeft wel oog voor de complexiteit 
van de keuze die gemaakt moet worden: ‘Het gaat om 
een test die mogelijk ingrijpende en moeilijk te hanteren 
vervolgbeslissingen met zich mee kan brengen.’ (4) De 
Gezondheidsraad adviseert gedegen counseling (voor-
lichting). De minister heeft die counseling overgenomen 
in haar voorstel. Zij spreekt daarbij over ‘kwalitatief 
goede en objectieve counseling’ waarbij vrouwen op 
verantwoorde en neutrale wijze worden ondersteund en 
begeleid’. (5)

Wie kennis vermeerdert, 
vermeerdert smart
(Pred. 1 : 18b, HSV)
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Arie Harteveld is gepensioneerd directeur 
basisonderwijs en vader van Peter (geb. 6-11-
1983), die het Syndroom van Down heeft. 
Omdat Peter een actieve rol heeft gespeeld 
bij de aanbieding van de petitie #andersniet-
minder (16 juni 2015 ) en het zwartboek van 
Downpride (16 februari 2016)  is Arie zelf ook 
betrokken geraakt bij de wetgeving en ethi-
sche vragen rond de NIPT. 
Om te horen hoe Peter er als Downsyndromer 
er zelf tegenaan kijkt: zoek via google: peter’s 
speech Stop discrimination Down.


