SPN Lustrumsymposium
8 maart 2012 hebben wij ons eerste lustrum gevierd in de Vereeniging in Nijmegen. De opkomst was groot;
de sfeer was goed. We hebben teruggekeken op de afgelopen 5 jaar en een blik mogen werpen op wat komen
gaat. Een impressie van het symposium:
Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN, laat zien dat in
5 jaar tijd de organisatie van de prenatale screening
op alle fronten staat: niet alleen landelijk en
regionaal, maar ook bij de counselingspraktijken en
echocentra. In de regio van de SPN wordt bijna
eenvijfde deel van de prenatale screening in
Nederland
uitgevoerd.
Tenminste
130.000
counselingen,
130.000
SEO's
en
32.000
combinatietesten zijn de afgelopen vijf jaar
uitgevoerd in deze regio. De kwaliteitsborging van de
screening is in volle gang. De tweede ronde
kwaliteitsaudits bij echocentra loopt. Bijscholing,
nieuwsbrieven en regionale bijeenkomsten dragen bij
aan het actueel houden van de kennis. Kortom: er is
veel bereikt in de afgelopen 5 jaar.
Daniëlle Voskuilen, medisch maatschappelijk werker UMC St Radboud, begeleidt vooral paren die een keuze
moeten maken als er via de prenatale diagnostiek een afwijking bij het kind gecontateerd is. Centraal in deze
begeleiding staat dat het echtpaar er samen uit moet komen, het is hun keuze. Ze schetst zowel een scenario
van afbreking van de zwangerschap als een waarin de zwangerschap is voortgezet. Met haar patiënten
bespreekt ze onder meer hun motivatie voor keuzes, kans om spijt te krijgen, wettelijke verplichtingen,
invloed van partners op elkaar, een eventuele begrafenis of crematie en hoe het leven weer op te pakken.
Prof. dr. John van Vugt, gynaecoloog UMC St Radboud,
presenteert de resultaten van de combinatietest. Bij vrouwen
van 36 jaar en ouder en bij jongere vrouwen voorspelt de
combinatietest even goed. Momenteel is er onderzoek naar een
veelbelovende test, namelijk een test waarbij naar foetaal DNA
in het moederlijk bloed gekeken wordt. Hij schetst het scenario
voor de komende 5 jaar en geeft aan dat de ontwikkelingen snel
gaan. Maar of het zo snel gaat dat we bij het volgende lustrum
al vroeg in de zwangerschap veel over het ongeboren kind
kunnen weten via een bloedprikje in de vinger van de
aanstaande moeder, dat betwijfelt hij.
Prof. dr. Guido de Wert, ethicus Universiteit Maastricht, belicht vanuit diverse perspectieven de prenatale
screening, zoals vanuit de foetus, gehandicapten en ouders. Hij stelt dat prenatale screening diverse doelen
kan hebben, zoals het voorkomen van ernstig lijden en het bevorderen van reproductieve autonomie, maar
ook dubieuze doelen als kostenbeheersing. Guido neemt de zaal mee door enthousiast uiteen te zetten over
het snijvlak tussen een wetenschappelijke benadering van ethische vraagstukken en de praktijk van de
prenatale screening.
Hester Macrander, entertainer en dagvoorzitter
schetst op ludieke wijze wat kinderen tegenwoordig
allemaal moeten kunnen en dat zij eigenlijk perfect
moeten zijn. Maar bijna alle kinderen hebben wel
iets: dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid. Eigenlijk is
slechts 1% normaal! We zouden eens moeten
screenen op al deze afwijkingen. Ze pleit voor preprenatale screening, want hoe vind je een geschikte
vader? Het lijkt wel of alles wat je voor de bevalling
doet, belangrijker is voor het kind dan wat je erna
doet bij de opvoeding. Hester sluit de dag af met haar
visie op het krijgen van kinderen: het is altijd een
risicovolle onderneming!

