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Aansluitend bij een jarenlange traditie van ethische reflectie omtrent het
beginnende leven heeft de commissie voor ethiek een grondige en
uitvoerige bezinning op gang gebracht over het thema van de prenatale
diagnostiek. In bijgevoegde visietekst vindt u een overzicht van de stand
van zaken inzake prenatale diagnostiek. Tevens worden concrete suggesties
gedaan om het zorgproces inzake prenatale diagnostiek vanuit ethisch
perspectief te ondersteunen.

De Raad van Bestuur van het VVI heeft dit advies goedgekeurd en heeft
beslist dit advies als richtinggevend document te aanvaarden in het raam
van de eigen Verbondswerking rond de thematiek van de prenatale
diagnostiek.

Omwille van het bijzonder maatschappelijk belang van de besproken
thematiek, verzoekt de Raad van Bestuur u uitdrukkelijk dit advies te
agenderen en te bespreken op uw Raad van Bestuur, alsook op de
directievergaderingen. Mogen wij ook vragen het advies over te maken
aan de plaatselijke commissie voor ethiek.

Moge dit advies bijdragen tot een versterkt ethisch bewustzijn omtrent de
zorg voor het beginnende leven.

24 april 2008

Chris GASTMANS, Peter DEGADT,
Yvonne DENIER, Gedelegeerd Bestuurder
Stafmedewerkers
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De gemiddelde kans op het krijgen van een baby met een aan-
geboren of erfelijke aandoening bedraagt ongeveer vier à zes
procent (Pronk et al. 1999). Voor België komt dit neer op
ongeveer 5000 à 7000 gevallen per jaar. De geboorte van een
gehandicapt kind veroorzaakt veel teleurstelling en verdriet.
Ouders wensen een gezond kind en verwachten van artsen dat
zij alle medische mogelijkheden aanwenden om dit waar te maken.

Prenataal onderzoek kan in een aantal gevallen de aanstaande
ouders uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van een
bepaalde aandoening bij hun baby. De toepassing van de huidige
mogelijkheden van prenatale screening en diagnostiek in de
klinische praktijk roept echter een delicate ethische vraagstelling
op die zowel historisch, maatschappelijk als levensbeschouwelijk
gekleurd is. Verschillende factoren bepalen mee hoe vandaag de
ethische vragen rondom prenatale diagnostiek worden geformu-
leerd en beantwoord: de bestaande medische mogelijkheden, de
organisatie van de prenatale gezondheidszorg in Vlaanderen, de
plaats van het kind in onze samenleving, het belang van gezond-
heid in een mensenleven, levensbeschouwelijke overtuigingen,
de pluralistische maatschappelijke context, enzovoort.

In dit advies willen we ingaan op enkele ethische spannings-
velden die zich manifesteren in het zorgproces rond prenatale
diagnostiek. Centraal staat de volgende vraag: Hoe kan in de
context van een christelijk ziekenhuis de ethische kwaliteit van
het zorgproces voor mensen die prenatale screening en
diagnostiek ondergaan worden bevorderd?

Het advies bevat twee delen. In het eerste deel verhelderen we
de technische stand van zaken omtrent prenatale screening en
diagnostiek en beschrijven we de beleving van de zorgpraktijk
door ouders, gynaecologen en vroedvrouwen. In het tweede
deel beschrijven we de krachtlijnen van een ethisch verantwoord
zorgproces inzake prenatale diagnostiek

HET ZORGPROCES ROND 
PRENATALE DIAGNOSTIEK

VISIETEKST_advies_12  20-05-2008  08:20  Pagina 3



1. STAND VAN ZAKEN

1.1. DOEL VAN EN INDICATIES VOOR PRENATALE 
SCREENING EN DIAGNOSTIEK

Prenataal onderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie, nekplooi-
meting, …) stelt zich tot doel te onderzoeken of een afwijking bij
de foetus kan worden vastgesteld.

Niet iedere zwangere vrouw komt meteen in aanmerking voor
een diagnostische, veelal invasieve vorm van prenatale
diagnostiek. Er moet sprake zijn van een risicosituatie die een
indicatie vormt voor dit onderzoek. Volgende indicaties
worden in aanmerking genomen (Witters & Fryns 2002):

• hoog risico voor numerieke chromosomale afwijkingen via
leeftijd van de moeder en eerste trimester risicoberekening
(nekplooi, biochemie);

• vorig kind met numerieke chromosomenafwijking;
• dragerschap structurele chromosomenfout;
• aanwezigheid van monogeen overerfbare aandoeningen;
• echografische afwijkingen.

1.2. METHODEN

Methoden van prenatale screening en diagnostiek evolueren
voordurend; sommige methoden winnen aan belang en nemen
de plaats in van oudere methoden. Hieronder geven we een
algemeen beschrijvend overzicht van de belangrijkste methoden
die vandaag in de ziekenhuizen worden aangewend.

1.2.1. Methoden van prenatale screening

1.2.1.1. Gecombineerde nekplooimeting en biochemie

De nekplooimeting (nuchal translucency meting) is een echografische
techniek die in het eerste trimester van de zwangerschap wordt
uitgevoerd (11 tot 14 weken). Een abnormale vochtopstapeling
in de nek van de vrucht (foetaal nekoedeem) wijst op een hoger
risico op chromosoomafwijkingen. Als het risico op trisomie 21
(13, 18) groter is dan 1 op 300 wordt invasief onderzoek voor-
gesteld (vlokkentest, vruchtwaterpunctie). Op deze manier
wordt bij 5% van de zwangeren invasief onderzoek voorgesteld
en kan men 70% van de kinderen met trisomie 21 detecteren. Als
men de nekplooimeting combineert met een bloedname kan
men tot 90% van de trisomie 21 kinderen opsporen (Nicolaides
2003, Spencer et al. 2000).

Risico: Bij de meting van de nekplooi kunnen gemakkelijk
fouten worden gemaakt. De arts moet hiertoe een bijzondere
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ervaring bezitten. Er is steeds de mogelijkheid van vals positieve
en vals negatieve resultaten (Getz & Kirkengen 2003).

1.2.1.2. Echografie

In België worden drie echografieën per zwangerschap terug-
betaald. Deze echografieën vinden plaats in het eerste (hart-
activiteit, meerling, nekplooi), tweede (foetale anatomie) en
derde (groei en lokalisatie placenta) trimester (Witters & Fryns
2002, Getz & Kirkengen 2003). Tijdens deze routineonderzoeken
kunnen onverwacht structurele afwijkingen aan de foetus
vastgesteld worden.

Risico: Aangezien de diagnose wordt gesteld tijdens het onderzoek,
is het herkennen van een bepaalde afwijking afhankelijk van de
bekwaamheid en ervaring van de arts (Getz & Kirkengen 2003). 

Voor al deze testen geldt dat zowel van het paar als van de hulp-
verlener verwacht wordt in een korte periode (van een paar
dagen tot een week) een aantal beslissingen (prenatale diagnostiek
al dan niet laten uitvoeren? Wat indien er een negatief resultaat
zou zijn?, …) te nemen. Dit stelt soms problemen in verband met
het voorzien van aangepaste psychologische begeleiding na het
horen van het slechte nieuws.

1.2.2. Diagnostische methoden

1.2.2.1. Vlokkentest

Omdat vlokken afkomstig van de moederkoek dezelfde genetische
samenstelling hebben als de foetus, gaat men in bepaalde gevallen
vlokkenweefsel voor onderzoek verzamelen. De vlokkentest
(chorion villus biopsie) wordt verricht vanaf de 10de zwangerschaps-
week (Witters & Fryns 2002). De duur van het onderzoek van de
vlokken in het laboratorium, is afhankelijk van de aandoening en
varieert van 3 dagen tot 3 weken.

Risico: De bijkomende kans op een miskraam na een vlokkentest
is ongeveer 1% (Enkin et al. 2000, Wilson et al. 1987).

1.2.2.2. Vruchtwaterpunctie

In het vruchtwater zijn cellen aanwezig die afkomstig zijn van
de huid en de slijmvliezen van de foetus. De vruchtwaterpunctie
(amniocentesis) wordt verricht vanaf de 15de zwangerschapsweek
(Witters & Fryns 2002). Een vruchtwaterpunctie gebeurt min-
stens 1 maal in 12% van de zwangerschappen in België. Het re-
sultaat van het alfa-foetoproteïne (AFP) gehalte in het vruchtwa-
ter, is al na enkele dagen gekend. Het chromosomenonderzoek
duurt ongeveer 2 à 3 weken, maar numerieke afwijkingen zijn
via de FISH-techniek na 2 à 3 dagen gekend.
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Risico: Ook al wordt een vruchtwaterpunctie door een deskun-
dige uitgevoerd, toch bestaat er een bijkomend risico op een
miskraam dat geschat wordt op 1% (Enkin et al. 2000).

1.2.2.3. Pre-implantatie Genetische Diagnose (PGD) 

Bij deze methode gebeurt de diagnose door onderzoek van één of
meerdere blastomeercellen, gepreleveerd op in vitro bevruchte
eicellen (embryo’s). Enkel de embryo’s die vrij zijn van de
betrokken genetische aandoening worden ingeplant in de baar-
moeder (Wells & Delhanty 2001). PGD wordt toegepast bij speci-
fieke indicaties (bepaalde overerfbare aandoeningen, X gebonden
aandoeningen, dragerschap structurele chromosomenfout, e.a.).

Risico: PGD vereist een in vitro fertilisatie, wat een medisch,
psychologisch en emotioneel belastende ingreep is.

1.2.2.4. Foetale cellen/foetaal DNA in materneel plasma (biochemie)

Een nieuwe techniek betreft het onderzoek van een klein aantal
foetale cellen/foetaal DNA in materneel plasma (Hahn et al.
1999). Deze ‘niet-invasieve’ diagnostische methode zal in de
toekomst aan belang winnen.

1.3. BELEVING VAN PRENATALE DIAGNOSTIEK

De toepassing van prenatale diagnostiek is beladen met een
aantal betekenissen en wordt door de betrokkenen (ouders,
gynaecologen, vroedvrouwen) op een bepaalde manier beleefd.

1.3.1. Betekenis voor en beleving van de ouders

Empirisch onderzoek geeft aan dat ouders over het algemeen
positief staan tegenover de mogelijkheden van prenatale
screening en prenatale diagnostiek (Moyer et al. 1999, Crang-
Svalenius et al. 1998). In ieder geval gaan de ouders ervan uit
dat ze zelf moeten kunnen beslissen of ze al dan niet gebruik
maken van de mogelijkheden van prenatale screening en
diagnostiek (Van Berkel & van der Weele 1999). Tegelijk echter
geven ouders aan dat de screeningstesten moeilijk te weigeren
zijn omwille van het niet-invasieve karakter ervan (Geelen et al.
2004). De meeste ouders vinden het belangrijk om de geboorte
van een gehandicapt kind te vermijden (Van Berkel & van der
Weele 1999). 

Ouders typeren de counseling inzake prenatale screening en
diagnostiek als kort, technisch en zakelijk. Zij waarderen enerzijds
de sfeer van objectiviteit waarin de counseling gebeurt, maar
voelen zich anderzijds teleurgesteld wanneer ze ervaren dat ze
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met hun twijfels en hun diepere vragen niet bij de gynaecoloog
terecht kunnen. Het standaardantwoord ‘Het is uw keuze’ zonder
uitgebreide begeleiding wordt als zeer negatief ervaren (van
Berkel & van der Weele 1999). 

Ouders vinden het doorgaans zeer wenselijk dat de hulpverlener
voldoende tijd neemt en dat hij probeert om de ouders zo goed
mogelijk te begrijpen (Rempel et al. 2003, Aite et al. 2004). Ouders
vinden het eveneens heel belangrijk om na het vernemen van
afwijkende resultaten de mening van een deskundige te horen
vooraleer zelf een beslissing te nemen. De ouders hechten veel
belang aan de mondelinge en schriftelijke informatie die zij
ontvangen van de hulpverlener (Santalahti et al. 1998, Rempel et
al. 2003, Menahem et al. 2004). De emotionele toestand van de
ouders stelt hen evenwel niet altijd in staat de informatie
adequaat te begrijpen of gerichte vragen te stellen (Aite et al.
2004). Bovendien blijkt dat ouders na het ontvangen van de
resultaten van risicoschattende testen nog heel wat interpretatie-
werk hebben om resultaten hanteerbaar te maken en beslissingen
te nemen omtrent het al dan niet verder gaan met invasief
onderzoek. De ouders geven aan dat het verbinden van conse-
quenties aan de resultaten van screeningsonderzoek om meer
uitleg vraagt dan het louter meedelen van een resultaat ‘goed’ of
‘niet goed’ (Geelen et al. 2004). Omgaan met screeningsresultaten
impliceert niet alleen het begrijpen en interpreteren van de gege-
ven risicopercentages, maar ook het verlenen van betekenis aan
deze gegevens in het eigen leven.

Ouders die een verhoogde kans hebben op kinderen met een
aangeboren afwijking of die op andere gronden bezorgd zijn
over (de gezondheid van) hun kinderen durven vaak enkel nog
aan een zwangerschap te beginnen omdat de  mogelijkheid tot
prenatale diagnostiek bestaat. Toch wordt prenatale diagnostiek
niet alleen als een geruststellende mogelijkheid ervaren. Er is
dikwijls sprake van gemengde gevoelens. De meest frequente
emotie die ouders ervaren tijdens consultaties in verband met
prenatale diagnostiek is angst (Santalahti et al. 1998, Menahem
et al. 2003, Menahem et al. 2004, Aite et al. 2004). Deze angst
heeft ondermeer te maken met het feit dat ouders in ieder geval
een miskraam willen vermijden (Moyer et al. 1999, van Berkel &
van der Weele 1999). Bovendien riskeert men in een situatie
terecht te komen waarin men moet overwegen de zwangerschap
af te breken. Tenslotte maken ouders zich zorgen over de maat-
schappelijke evolutie die het aanvaarden van gehandicapt
leven steeds moeilijker maakt. Sommige ouders voelen zich
medeplichtig aan deze evolutie door zelf de mogelijkheden van
prenatale diagnostiek aan te wenden (van Berkel & van der
Weele 1999, Garcia et al. 2008).

1.3.2. Betekenis voor en beleving van de gynaecologen
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Gynaecologen ervaren tijdens het beslissingsproces voor het wel
of niet uitvoeren van prenatale testen verschillende problemen.
Gynaecologen worden tijdens deze beslissing blootgesteld aan
externe druk zoals de uitdrukkelijke vraag van de patiënt, de
medisch-legale context, externe omstandigheden, enzovoort
(Green 1994).

Onderzoek uit Frankrijk en Groot Brittanië geeft aan dat gynae-
cologen bezorgd zijn over de mogelijke negatieve psychologische
effecten als gevolg van prenatale testen bij zwangere vrouwen. In
het bijzonder werd gewezen op de angst die zwangere vrouwen
kunnen ervaren die de moeder-kind relatie tijdens en na de
geboorte negatief kan beïnvloeden (Garel et al. 2002, Green 1994).

Gynaecologen kaarten ook aan dat zwangere vrouwen de
betekenis en implicaties van prenatale testen onvoldoende
begrijpen. Gynaecologen zouden over onvoldoende (o.a. inter-
disciplinaire) omkadering beschikken om zwangere vrouwen
adequate counseling aan te kunnen bieden (Garel et al. 2002,
Green 1994). 

1.3.3. Betekenis voor en beleving van de vroedvrouwen

Vroedvrouwen geven aan dat zij met ethische vragen geconfron-
teerd worden. Vroedvrouwen trachten de zwangerschap als een
normaal gebeuren te promoten. Dit vormt echter een contradictie
met de routinematig aangeboden eerste trimesterscreening waar
men gericht is op het vaststellen van afwijkingen (Williams et al.
2002). Alleen al het aanbieden van een screeningstest, wat
impliceert dat er iets mis zou kunnen zijn, kan op die manier
onnodige angst bij de ouders veroorzaken (Ekelin et al. 2004).
Vroedvrouwen wijzen er tevens op dat door prenatale screening
en diagnostiek een fase van ‘voorwaardelijke’ zwangerschap
wordt ingebouwd. Zolang het koppel de resultaten van de test
afwacht, durft men zich nog niet echt aan het kind te hechten en
de zwangerschap als zodanig te beleven (Katz Rothman 2001).

Vroedvrouwen voelen zich onzeker wanneer ze betrokken
worden bij de communicatie met ouders over de resultaten van
de prenatale diagnostiek (Fairgrieve et al. 1997). Vooral de
communicatie met ouders die op geen enkele wijze voorbereid
werden op het feit dat er iets mis zou kunnen zijn, wordt als
zeer belastend ervaren (Williams et al. 2002). Vroedvrouwen
weten niet goed hoe zij zulke ouders op een adequate manier
kunnen voorbereiden. Zij waarschuwen ervoor dat inadequate
counseling van de ouders aanleiding kan geven tot ongecontro-
leerde angstreacties na het vernemen van de afwijkende resul-
taten (Garel et al. 2002). Adequate counseling vraagt meer tijd
dan wat vandaag in de zorgpraktijk wordt voorzien.
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Vroedvrouwen vinden het belangrijk dat zij de ethische opvat-
tingen, angsten en hoop van vrouwen die prenatale diagnostiek
ondergaan kunnen begrijpen (Jallinoja et al. 1999). 

Vroedvrouwen hebben nood aan mogelijkheden om hun gevoe-
lens en hun meningen inzake prenatale diagnostiek te uiten
(Ryder 1999, Garel et al. 2002). Deze mogelijkheden tot uitwis-
seling van gevoelens en meningen zijn nodig om stand te hou-
den in de confrontatie met complexe en stressvolle situaties
(Garel et al. 2002). Vroedvrouwen voelen ook een nood aan per-
manente vorming (Ekelin et al. 2004).

Vroedvrouwen uiten hun bezorgdheid over de evolutie die aan
de gang is in onze maatschappij en meer bepaald over de wijze
van denken over mensen met een handicap. Vroedvrouwen wil-
len daarom betrokken worden in het debat inzake de ethische
en sociale aspecten van prenatale diagnostiek en zwanger-
schapsafbreking (Jallinoja et al. 1999, Ekelin et al. 2004).

2. ETHISCHE KWALITEIT VAN HET ZORG-
PROCES ROND PRENATALE DIAGNOSTIEK

2.1. UITGANGSPUNTEN

2.1.1. Counseling als morele praktijk

In het zorgproces omtrent prenatale diagnostiek moet men
keuzen maken over wat men waardevol en menswaardig acht
in het leven; dit zijn keuzen van morele aard. Hierdoor kan het
zorgproces rond prenatale diagnostiek op zich als een morele
praktijk worden beschouwd (van Berkel & van der Weele 1999).
De commissie dringt erop aan dat de morele betekenis van het
zorgproces rond prenatale diagnostiek door hulpverleners
wordt erkend en als dusdanig voldoende duidelijk in de
communicatie met ouders wordt verwoord. Dit betekent onder
meer dat de keuzen die ouders moeten maken niet alleen in
medische of psychologische termen worden uitgedrukt, maar
ook als keuzen met een morele inslag worden voorgesteld. Met
andere woorden, dat ze moeten beslissen wat voor hen het
goede is om te doen (bijvoorbeeld ‘respect voor autonomie’,
‘kwaliteit van leven’). Gedoseerde medische informatie en
psychologische begeleiding vormen noodzakelijke maar onvol-
doende voorwaarden om tot een integraal zorgproces rond
prenatale diagnostiek te komen. Het erkennen van de morele
dimensie van het keuzeproces, samen met het aanbieden van de
noodzakelijke medische informatie en psychologische begelei-
ding, stelt ouders en hulpverleners beter in staat de volledige
draagwijdte van het keuzeproces te vatten. De commissie wijst
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erop dat dit keuzeproces reeds aanvangt vóór het aanbieden
van niet-invasieve screeningstesten.

2.1.2. Counseling als teamwork

Goede counseling inzake prenatale diagnostiek, ook in haar
screeningsdimensie, kan niet door één persoon worden gereali-
seerd. De commissie beveelt daarom aan dat paren die prenatale
diagnostiek aangeboden krijgen of overwegen, en uiteraard zij
die haar ondergaan, begeleid worden door een multidisciplinair
begeleidingsteam: de gynaecoloog wordt bijgestaan door een
vroedvrouw, een psycholoog, een klinisch ethicus, een maat-
schappelijk assistent of sociaal verpleegkundige. Het begelei-
dingsteam gaat een samenwerking aan met een centrum voor
menselijke erfelijkheid waaraan klinisch genetische counselers
zijn verbonden. 

De commissie benadrukt dat de vroedvrouwen van bij het begin
bij het counselingsproces moeten worden betrokken en dus niet
louter achteraf met de resultaten mogen worden geconfronteerd.
Zij dienen ook betrokken te worden bij de ontwikkeling van het
ethisch instellingsbeleid inzake prenatale diagnostiek.

2.2. FASEN VAN HET ZORGPROCES ROND PRENATALE 
DIAGNOSTIEK

De commissie hecht een groot belang aan een behoedzame en
menswaardige omkadering van het zorgproces rond prenatale
diagnostiek. We volgen hier de aanbevelingen zoals geformu-
leerd in het werk van Carlo Loots (2001).

2.2.1. Counseling vóór de zwangerschap

Omwille van het ingrijpende karakter en de mogelijke gevolgen
van prenatale screening en prenatale diagnostiek zal behoedzame
counseling idealiter reeds aanvangen vóór de zwangerschap,
vooral indien er sprake is van risicofactoren waarvan bekend is
dat ze aanleiding kunnen geven tot aangeboren afwijkingen. Voor
gespecialiseerde begeleiding kan een doorverwijzing naar een
centrum voor menselijke erfelijkheid aangewezen zijn.

2.2.2. Aanbieden van prenatale diagnostiek

Wanneer aan zwangere paren een screeningstest wordt aan-
geboden, dan is het van het grootste belang dat zij goed
geïnformeerd worden. Het verdient aanbeveling dat de ouders
deze informatie geruime tijd vóór het screeningsonderzoek
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ontvangen zodat zij rustig kunnen nadenken over het be-
sprokene en desgevallend nog bijkomende informatie kunnen
inwinnen. Daarbij moet aan bod komen: het doel van de test, de
predictieve aard van de test, de eigenlijke procedure en het
verdere verloop van het onderzoek, de risico’s aan de test
verbonden en de kans op vals-positieve en vals-negatieve resul-
taten. Tevens moet de betekenis van de implicaties voor het paar
uitdrukkelijk aan bod komen. Naast de informatievoorziening
moet elke test voorafgegaan worden door een uitdrukkelijke
toestemming van de zwangere vrouw. In het kader van een
goede informatievoorziening werd in Vlaanderen de Infolijn
Prenatale Diagnose opgericht, een samenwerkingsverband
tussen cRZ en de vier Universitaire Centra voor Menselijke
Erfelijkheid, van maandag tot donderdag tijdens kantooruren
bereikbaar via 078/15 35 55.

Bij een afwijkend screeningsresultaat moeten ouders goed
worden geïnformeerd over de diagnostische methode die als
zodanig in hun situatie is aangewezen. Tevens kan reeds het
mogelijke vervolg van het diagnostische traject worden bespro-
ken. Ouders moeten ook weten dat het niet mogelijk is om via
prenatale diagnostiek alle aandoeningen preventief op te
sporen. Er wordt tijd uitgetrokken om te informeren over de
aandoening waarvoor getest zal worden: symptomen, verwik-
kelingen, prognose. Tevens moeten de ouders worden ingelicht
dat, zelfs al is er de zekerheid omtrent de diagnose, er vaak geen
grote zekerheid bestaat over de ernst van de afwijking, over de
concrete handicaps, over de behandelbaarheid daarvan en over
de belasting voor het kind en voor henzelf. Ook moet bij de
ouders worden gepeild naar de kennis van en de ervaring met
aangeboren afwijkingen in het algemeen en met de afwijking
waarop men een risico loopt in het bijzonder; de familiale
toestand; hoe gepland en gewenst de huidige zwangerschap is;
de vermeende of reeds ondervonden draagkracht om met stress
en tegenspoed om te gaan, welke strategieën (coping) hiervoor
worden gebruikt (steun van partner, familie, vrienden, morele
attitudes, religie, enzovoort); hun mening over het leven van en
met een gehandicapt kind, of ze de opvoeding van een gehan-
dicapt kind zullen aankunnen; of eerder opteren voor abortus.
Deze uitgebreide informatieve dialoog moet ouders ondersteunen
in het maken van een verantwoorde afweging omtrent het al
dan niet overgaan tot prenatale diagnostiek. Het geven van
toestemming voor de prenatale diagnostische test krijgt dan het
karakter van een ‘geïnformeerd besluitvormingsproces’ in
plaats van louter ‘geïnformeerde toestemming’.

2.2.3. Meedelen van normale onderzoeksresultaten

De tijd tussen de test en het meedelen van de resultaten is vaak
ondraaglijk voor de ouders. Vooraleer de procedure wordt
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aangevat, moeten de ouders dan ook worden geïnformeerd
over de tijd noodzakelijk voor het verdere onderzoek, zoals
bijvoorbeeld resultaten van een celcultuur. Bovendien moeten
op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe,
waar en wanneer de onderzoeksresultaten worden meegedeeld.
Ook normale onderzoeksresultaten moeten zo vlug mogelijk
worden meegedeeld. Hierbij moet steeds voor ogen worden
gehouden dat normale onderzoeksresultaten niet de geboorte
van een (perfect) gezond kind impliceren.

2.2.4. Meedelen van afwijkende onderzoeksresultaten

2.2.4.1. Meedelen van afwijkende screeningsresultaten

Het resultaat van de niet-invasieve screeningstesten wordt aan
de ouders meegedeeld in de vorm van een risicoberekening.
Het vraagt heel wat emotionele arbeid om het gegeven risico te
hanteren in het eigen leven. Het is daarom belangrijk dat ouders
referentiepunten krijgen om het resultaat te interpreteren.
Immers, op basis van dit risico zal al dan niet worden over-
gegaan tot invasief onderzoek. Bij voorkeur zal men reeds vóór
de uitvoering van de screening het vervolg van het diagnostische
traject met de ouders bespreken. Hoewel de screeningstesten als
niet-invasief gelden, grijpen ze in feite sterk in op het zwanger-
schapstraject (Geelen 2004).

2.2.4.2. Meedelen van afwijkende diagnoseresultaten

Wanneer na diagnostisch onderzoek vaststaat dat de ongeboren
baby lijdt aan een genetische aandoening of wanneer duidelijk
anomalieën zichtbaar zijn op de expertise-echo’s, is dit voor de
ouders een zware klap. Het voeren van slecht-nieuwsgesprekken
moet volgens de commissie met de nodige zorg gebeuren. Er
moet een afspraak worden gemaakt voor een uitvoerig gesprek
met beide ouders dat best zo vlug mogelijk plaatsvindt. Men
moet er rekening mee houden dat de menselijke informatie-
verwerking vertraagd wordt bij emotioneel sterk ingrijpende
boodschappen. Een schriftelijke samenvatting van de diagnose
en andere belangrijke informatie meegeven kan de ouders
helpen om thuis alle gegevens nog eens rustig te overlopen.
Beschikbaarheid van psycho-sociale ondersteuning (psycholoog,
sociaal verpleegkundige, ...) intra muros is aangewezen. Ook de
huisarts kan een belangrijke rol vervullen in het verwerkings-
proces van de ouders.

De commissie herhaalt dat het aangewezen is de vroedvrouw van
in een vroegtijdig stadium bij het zorgproces inzake prenatale
diagnostiek te betrekken. Vroedvrouwen kunnen een belangrijke
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rol vervullen in het herhaaldelijk toelichten van informatie aan de
ouders, in de psycho-sociale begeleiding en in het creëren van een
zorgzame atmosfeer. Bovendien acht de commissie het wenselijk
dat na de vaststelling van een afwijking aan de ouders de kans
wordt geboden contact op te nemen met de betreffende orgaan-
specialisten evenals met andere personen met ervaring, zoals
ouders van kinderen met een handicap, zelfhulpgroepen,
enzovoort. 

BESLUIT

Communicatie over prenatale screening lijkt gevangen te zitten
in een kluwen van tegenstrijdige belangen, motivaties en
competenties bij de betrokkenen: artsen die zich willen indekken
tegen een claim van de ouders, ouders die de draagwijdte van de
testen niet begrijpen, artsen die toegeven dat ze geen tijd hebben
voor uitgebreide keuze-begeleiding, vroedvrouwen die de rol
niet kunnen opnemen die zij wensen op te nemen ter verhoging
van de menselijke kwaliteit van het zorgproces, ouders die geen
zwangerschapsafbreking overwegen maar zich toch laten
screenen, enzovoort. Het resultaat daarvan is dat van een echte
geïnformeerde keuze in de zorgpraktijk vaak geen sprake is. In
het licht van deze vaststelling wil de commissie voor ethiek een
oproep doen aan alle verantwoordelijken en hulpverleners in de
ziekenhuizen om een sterke ethische bekommernis omtrent het
zorgproces rond prenatale diagnostiek te ontwikkelen met extra
klemtoon op zorgvuldige en tijdige informatie.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur

op 24 april 2008
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