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Prenatale screening en diagnostiek (PND) 

niet-invasieve technieken :veilig, geen zekere diagnose

Invasieve technieken : beperkte gezondheidsrisico’s, duidelijke diagnose

➔ afbreken van de zwangerschap? (Junctional EB); zwangerschap PGD?; 

➔ Bij EB nog het meest gebruikt

De toekomst:

Non-Invasieve technieken (NIPT): “NIPD needs further development towards 

clinical practice” (Izmiryan, A., Prenatal Diagnosis of Epidermolysis Bullosa: Current Aspects and Perspectives, 

2015)

Dragerschapsscreening (preconceptueel)voor sommige aandoeningen maar 

nooit zekerheid?
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prenatale screening en diagnostiek

maximaliseert de reproductieve vrijheid van 

vrouwen en gezinnen

welzijn van het kind 

principe van ‘leed voorkomen’: draagkracht en 

levensproject van de ouders

verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders 

tov: hun gezin en het ongeboren kind 
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In hoeverre ‘beslissen’ vrouwen 
over PND?

Geneticization:de invloed van moeilijk

waarneembare interactie-mechanismen tussen

de geneeskunde, de genetica, de maatschappij

en de cultuur.
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In hoeverre ‘beslissen’ vrouwen 
over PND?

DNA is niet langer de drager van menselijke
erfelijkheid maar wordt een cultureel icoon dat
waarden diepgaand beïnvloedt

Invloed op onze culturele en sociale context 

➔

Gebruik maken van prenatale diagnostiek, een zo
gezond mogelijk kind ter wereld brengen, ‘de juiste
weg die vrouwen dienen te bewandelen’, past in 
een tendens naar geneticization.
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In hoeverre ‘beslissen’ vrouwen 
over PND?

Het routinematig aanbieden van de PND 

verzekert bijna altijd deelname (Farrant, 1985; 

Hodgson, 2010)
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In België neemt jaarlijks 80% van de zwangere

vrouwen (100 000 vrouwen) deel aan de 

bestaande prenatale screening. Er worden 7586 

invasieve prenatale testen uitgevoerd

(Hulsaert, 2014). 

(Nipt-test: ziekteverzekering (2017) maakte 

geld vrij om 100.000 testen terug te betalen)



Hoe vrij gezinnen zijn om te kiezen voor
het al dan niet opnemen van PND?

3 mogelijke hindernissen

1. Een directieve hulpverlening of het 
routinematige aanbieden van PND.

2. een ondoorzichtig en verplichtend appel van de 
technologische mogelijkheden

3. NIPT: leidt het verdwijnen van het non-invasief 
karakter tot een meer routinematig aanbieden?
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Empirisch onderzoek naar de waarden en 
houdingen van hulpverleners en ouders in 
Vlaanderen en Brussel (2013) 

half-gestructureerde diepte-interviews met open 

vragen bij 41 hulpverleners: 11 vroedvrouwen; 16 

huisartsen, 14 gynaecologen

een online-enquête bij 251 gezinnen die zwanger

zijn of de laatste 3 jaar zwanger waren (Qualtrics 

software)
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1. een vrije, geïnformeerde beslissing
en een non-directieve hulpverlening

Respect voor de autonomie van personen en de geïnformeerde toestemming

Wij analyseren informed consent in een 5-tal elementen:

I. De drempel-elementen: 
1. De competentie (om te begrijpen en te beslissen)

II. De informatie-elementen: 
2. Het verstrekken van informatie
3. Het begrijpen van de informatie

III. De toestemmings-elementen:
4. De vrijwilligheid (van het gekozen plan)
5. autorisatie
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Informatieverstrekking door hulpverleners (arts, 
vroedvrouwen; huisartsen,  gynaecologen

mogelijkheden presenteren
(vb. verschillende types van EB; prognoses; verschillen genotype/ 
fenotype, vormen van PN, zwangerschapsafbreking, PGD, …)

Trachten te spreken over persoonlijke opvattingen, 
overtuigingen van de ouders

draagkracht: vragen naar hun mening om vb. EB in te passen 
in levensproject van ouders en gezin ,
zwangerschapsafbreking

stimuleren om hun eigen waarden, intuïties en gevoelens te 
volgen

Debra      21 oktober 2018



Debra      21 oktober 2018

Screening:

vóór de echo en/of bloedafname 

gesprek  met de hulpverlener 

over het doel van deze: 71 %  

nagedacht over gevolgen van 

screening: 82% 

screening: beslissing van de 

hulpverlener 24%

Informatieverstrekking volgens de 
ouders

Invasieve testen: 

gesprek voor de vruchtwaterpunctie

of vlokkentest: uitgebreid 46%; kort: 41%; 

geen gesprek 13%
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Informatie begrijpen (gezinnen)

uitleg over risico’s op afwijkingen: 75%  

(heel duidelijk 48%,  tamelijk goed 44%)

uitleg verloop testen  77%

bijkomende info opgezocht 67%: 

internet, fora
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Non-directiviteit 

het verstrekken van objectieve medische en 

klinische informatie en het psycho-sociaal

ondersteunen van de autonomie van de ouders, 

op een waarde-neutrale wijze.
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Opvattingen over de haalbaarheid van niet-
directieve counseling (Hulpverleners) 

bewust van hun professionele taak

streven naar dit ideaal 

non-directiviteit mogelijk, niet in absolute  termen

spanning tussen het ideaal van non-directiviteit en de praktijk

bewust / onbewust  invloed van hun opleiding en persoonlijke 
waarden

non-verbale communicatie - onbewuste boodschappen 
verborgen in de toon, mimiek, woordkeuze
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Opvattingen over de haalbaarheid van niet-
directieve counseling (Hulpverleners) 

“Is een niet-sturende counseling mogelijk?  Ja, en daar moet 

zoveel mogelijk over gewaakt worden, maar ik denk dat het in de 

praktijk toch vaak zo is. Het gaat over veel dingen. Het gaat niet 

alleen over exact de woorden die je gebruikt, dat gaat over 

lichaamstaal, dat gaat over intonatie.” (gynaecoloog)

“Waarschijnlijk  stuur je  bewust  of onbewust altijd wel een 

beetje… je kunt uw eigen persoon niet helemaal uitschakelen uit 

een arts-patiënt relatie...Ik denk dat je toch ergens  uw persoonlijk 

ideaal gaat laten meespelen , zo weinig mogelijk hopelijk... “ 

(gynaecoloog)
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de ouders vragen de hulpverlener wat hij/zij
zou doen in hun situatie? 
(antwoorden van hulpverleners)

bevestiging en ondersteuning bij hun

besluitvorming

de ouders willen de verantwoordelijkheid voor

hun keuze verkleinen of vermijden
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de ouders vragen de hulpverlener wat hij/zij
zou doen in hun situatie? 
(antwoorden van hulpverleners)

grote meerderheid van de hulpverleners deelt

nooit zijn of haar eigen mening mee: 

neutraliteit

kleinere groep van hulpverleners deelt wel

mening mee in bepaalde situatie
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Mogelijke interpretatie

Wanneer ouders meer bevestiging of 

ondersteuning vragen, verwoorden de 

hulpverleners in onze interviews dit als 

‘directief’ zijn.  Zelf menen wij dat een lichte 

vorm van expliciete ‘directiviteit’ kan leiden tot 

een vergroting van de autonomie van de ouders 

wanneer deze is bedoeld om hen te laten 

nadenken over mogelijke keuzes.
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Verwachtingen van de ouders naar 
non-directiviteit toe

informatie over de mogelijkheden: 82% 

advies, zonder beslissing te beïnvloeden:78%  

emotionele steun:45%  

hulpverlener eerlijk zegt wat hij/zij in hun plaats

zou doen:25%

actieve deelname in het beslissingsproces:7%   
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Mogelijke interpretatie
Internationale EDIG studie (Fischmann & Hildt, 2011): de 
meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan een non-
directieve counseling, maar sommigen vragen om méér directiviteit

Uit de EDIG-studie blijkt dat in de landen waar de counseling meer 
directief is, de vrouwen het besluitvormingsproces als minder 
moeilijk ervaren. Critici van het strikt genomen non-directieve 
model, wenden dit aan om te beweren dat een non-directief model 
kan opgevat worden als het in het steek laten van de ouders.

Wij vragen wij ons af of onder de vraag naar meer directiviteit van 
de ouders geen verdekte vraag naar meer psycho-sociale 
ondersteuning schuilgaat?



Debra      21 oktober 2018

2. een ondoorzichtig en verplichtend appel van de 
technologische mogelijkheden

De evolutie van de medische technologie kan het idee

versterken dat een zwangerschap beheersbaar is

➔afwijkende uitkomst= falen

➔onrechtvaardig om een kind met een beperking ter

wereld te laten komen daar dit had kunnen vermeden

worden door PND, gevolgd door een medische abortus
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Veranderend concept van ‘rechtvaardigheid’:

ouders dienen zelf de verantwoordelijkheid

voor de gevolgen van hun keuze op te nemen

Rechtvaardigheid : wij dragen privé de 

verantwoordelijkheid voor datgene waar wij

wetens en willens voor kiezen
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Savulescu (2009):‘procreative 
beneficence’

ouders hebben een beduidende morele reden

om uit de mogelijke kinderen die zij kunnen

hebben het kind te selecteren wiens leven het 

meeste levenskwaliteit zal bevatten (kader IVF, 

PGD) 

Vele ethici zien hierin een principe dat ingaat 

tegen de autonomie en keuzevrijheid van 

ouders
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Hulpverleners over ouderlijke 
autonomie en keuzevrijheid

keuze van de ouders moet altijd gerespecteerd worden

beschikbare screening en test-mogelijkheden  aanbieden 

zonder enige verplichting

Allen verwerpen de hypothese van verplichte prenatale testen  

(zelfs indien gevorderde leeftijd van de moeder of hoog risico 

op genetische aandoeningen  in de familie)
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Gezinnen over ouderlijke 
autonomie en keuzevrijheid
30% meent dat screening/testen mogen 
worden verplicht in bepaalde situaties:
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Gezinnen over ouderlijke 
autonomie en keuzevrijheid

het is een ouderlijke (morele) plicht om alle 

middelen te gebruiken om een zo gezond 

mogelijk kind ter wereld te brengen: 34% 

uitspraak ‘Ouderlijke liefde en 

verantwoordelijkheid vragen dat ik gebruik

maak van de technologische middelen zodat

mijn kind gezond ter wereld komt’: 54%



Debra      21 oktober 2018

3. de niet invasieve prenatale 
screeningstest (NIPT)

Voordelen van NIPT:

1. Vroeg in de zwangerschap: fysisch, 

psychologisch  en ethisch minder belastend 

2. De test is veiliger voor moeder en kind:

vermijden van het iatrogeen risico op miskraam 

van de invasieve PN

3. NIPT testen op termijn goedkoper
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Nadelen van NIPT

1. Een vroege diagnose kan de ouders belasten 

met moeilijke en onnodige beslissingen 

43% zw met chr.afw. vóór 11 weken 

23% vóór 15 weken 
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Nadelen NIPT

2. NIPT kan enerzijds voor meer en anderzijds voor 
minder ernstige aandoeningen worden gebruikt 
zonder voldoende rechtvaardiging (‘specification
creep’)

Iatrogeen risico bij IPN kan een buffer vormen om 
te testen voor minder ernstige aandoeningen

Welke aandoening is ‘minder ernstig’, … ?
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Nadelen NIPT

Een groter gebruik van prenatale diagnostiek kan 

leiden tot een toename van het aantal selectieve 

abortussen en zelfs tot een daling van mensen met 

een afwijking
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Empirisch onderzoek ouders

de beslissing om te kiezen voor invasieve

prenatale diagnostiek is moeilijk: 64%

voornaamste reden= het risico op miskraam: 

58% ➔

Kan het verdwijnen van de iatrogene risico’s

leiden tot meer routine ?
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Empirisch onderzoek ouders

‘Denkt u dat ouders verplicht zouden moeten

worden om deze testen (NIPT) te ondergaan als

die geen risico bevatten voor het kind of de 

moeder ?’ 

22% van de ouders ja

78% nee
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Empirisch onderzoek hulpverleners

Bezorgdheid bij voornamelijk huisartsen en 

vroedvrouwen (minder de gynaecologen):

NIPT zou meer een routine onderdeel van de 

zwangerschapszorg kunnen worden. Zij pleiten

voor extra aandacht voor het ondersteunen van 

geïnformeerde beslissingen
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Besluit

hulpverleners en een meerderheid van de ouders

verkiezen een non-directieve hulpverlening

Hulpverleners willen de autonomie en 

keuzevrijheid van ouders bij het opnemen van PND 

en NIPT ondersteunen en mogelijk maken. Zij 

wensen noch de huidige prenatale testen noch de 

NIPT als een verplichting naar voren te schuiven.
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Besluit

Bij ongeveer 30% van de ouders constateren 

wij, aansluitend bij internationale strekkingen, 

wel een tendens tot het opnemen van meer 

‘morele ouderlijke verantwoordelijkheid’ en 

zelfs tot het verplichten van prenatale 

screening, diagnose en NIPT.
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Besluit

Zelf menen wij dat aandacht en zorg om een 

geïnformeerde beslissing waar de keuzevrijheid

van de ouders centraal staat, primordiaal blijft. 

Een positieve ondersteuning van het 

beslissingsproces van ouders is hierbij

noodzakelijk. 


