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Positieve NIPT staat niet gelijk aan abortus
> NIP-test bijna gratis voor iedereen
> Niet elke arts kan correct informeren
> Betere begeleiding bij keuze nodig

Wat meet NIPT?

Adeline, het dochtertje van Eline Zenner, werd geboren met het syndroom van
Down. ‘Dat was vlak voor de NIP-test echt doorbrak’, zegt Zenner. ‘Zoals iedereen
gingen we er ondoordacht van uit dat we het perfecte kind zouden krijgen. Maar nu
weet ik dat perfect een relatief begrip is. Ik had mijn dochter nooit gehouden, als ik
vooraf had geweten dat ze het syndroom van Down heeft. Ik ben enorm blij dat ze door
de mazen van het net is geglipt.’
Als vrijwilliger bij Downsyndroom Vlaanderen ligt de begeleiding van zulke
zwangerschappen haar na aan het hart. ‘De zwangerschap wel of niet afbreken, moet
een vrije keuze zijn. We zijn niet tegen abortus’, zegt Zenner. ‘Maar die keuze moet wel
kunnen worden gestoeld op goede informatie, die gemakkelijk toegankelijk is.’
‘Er is geld om de test terug te betalen, maar is er ook geld om mensen te begeleiden
als ze een keuze moeten maken?’, vraagt Zenner zich af. ‘Is er geld om mensen bij te
staan tijdens de screening? Om hen te ondersteunen als ze een beslissing moeten
nemen na een positieve test? Of centen voor multidisciplinaire counseling, voor wie
beslist het kindje te houden?’
BRUSSEL

Down uit de wereld
Dat de NIPT voor vrijwel iedereen gratis
wordt in België, wordt positief onthaald (DS
29 mei). De vraag rijst alleen of het syndroom
van Down nu zal verdwijnen. ‘Ik verwacht dat
het aantal geboren kinderen met Down
spectaculair zal dalen’, zegt gynaecoloog
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Hendrik Cammu (VUB). ‘Mogelijk worden dat
er straks minder dan tien per jaar.’ In 2015
ging het in Vlaanderen om 45 kinderen, het
jaar daarvoor om een gelijkaardig aantal. Ook
Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke
Mutualiteit (CM), maakt op de opiniepagina’s
van deze krant de bedenking dat ouders al erg
sterk in hun schoenen zullen moeten staan om
nog een kindje met downsyndroom op de
wereld te zetten.
‘Dat is erg kort door de bocht’, zegt dokter
Johan Van Wiemeersch, vicevoorzitter van de
Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie. ‘Het doel van de terugbetaling
van de NIPT is niet om het downsyndroom uit
de wereld te helpen, wel om de twee snelheden
in de geneeskunde weg te werken.’
<p> <span class="credit"> </span> </p>
‘In sommige regio’s ondergaat nu al tachtig
©
procent van de zwangere vrouwen een NIPT.
Voor degenen die dat niet doen, kan het
kostenplaatje een rol hebben gespeeld. Dat aantal kan dus nog licht stijgen’, zegt Van
Wiemeersch. ‘Belangrijker is de groep die geen test doet en “aanvaardt wat komt”. Dat
kan door hun geloof zijn, maar evengoed omdat ze vinden dat een kind met
downsyndroom bijdraagt aan hun familiaal geluk.’

Meteen abortus
‘Patiënten moeten met kennis van zaken worden geïnformeerd’
ELLEN ROETS (UZ GENT)
Gynaecologe

In het werkveld klinken waarschuwende stemmen voor het risico op gebrekkige
informatie. ‘Patiënten moeten met kennis van zaken worden geïnformeerd’, zegt
gynaecologe Ellen Roets (UZ Gent), gespecialiseerd in prenatale diagnostiek. ‘Artsen
moeten de gevolgen van de test kunnen toelichten.’
‘Helaas zijn er artsen die weinig ervaring hebben met downsyndroom en aansturen
op een abortus’, zegt Zenner.
Experts uit verschillende hoeken delen die bedenking. Sommige artsen zien het nut
niet in van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, na een positieve NIP-test. Zij willen
meteen overgaan tot een abortus. ‘Een NIPT is betrouwbaarder dan andere tests,’ klinkt
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het. ‘Maar honderd procent zekerheid
bestaat niet. Er kunnen altijd vals-positieve
resultaten insluipen.’ Zonder voldoende opleiding van en begeleiding door de
behandelende artsen, wordt onnodig geaborteerd.
Het werkveld en het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block
(Open VLD) kwamen overeen dat iedereen die de beroepstitel arts draagt de NIP-test
mag uitvoeren. ‘Dat zijn gynaecologen, maar ook huisartsen’, zegt dokter Van
Wiemeersch. ‘Vroedvrouwen mogen de test niet uitvoeren, omdat hun opleiding zich
toch vooral op andere aspecten van de vroedkunde focust.’
Toch ziet de minister geen heil in nieuwe richtlijnen voor artsen die de test uitvoeren:
‘Goede, ethische en deontologische informatie verschaffen aan patiënten, behoort nu al
tot de taak van artsen.’
(myde, jom)

Wat meet NIPT?
De NIP-test (of niet-invasieve prenatale test) is een bloedtest die het geslacht van de baby onthult
en de meest frequente chromosoomafwijkingen bij baby’s opspoort.
Dat zijn:
● Trisomie-21 of Downsyndroom: amandelvormige ogen, de atypische gelaatsvorm en een
verstandelijke beperking.
● Trisomie-18 of Edwardssyndroom: onder meer hand- en voetafwijkingen, genitale afwijking
en groeiachterstand in de baarmoeder.
● Trisomie-13 of Patausyndroom: onder meer afwijkingen van het centrale zenuwstelsel,
misvormingen, groeiachterstand en gespleten lip of verhemelte.
Baby’s met trisomie-13 of -18 overlijden meestal voor of kort na de geboorte. (myde)

LEES MEER
14/11/2018 |

‘Laat dit voor de scholen een wake-upcall zijn’

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181113_03941781)
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‘School mocht jongen met down niet weigeren’

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181112_03937491)
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