
Stan Verhaag

Boek over Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

‘NIPT kan op gespannen voet  staan met streven 
naar inclusie’
Hans Kröber en Xavier Moonen schreven een boek over de dilemma’s rondom prenataal onderzoek. 

Dat gaat onder andere over mensenrechten en het is dan ook terecht en prijzenswaardig dat de 

auteurs het VN-verdrag Handicap de aandacht geven die het verdient (en doorgaans te weinig 

krijgt), meent Stan Verhaag.

Het doen van prenataal onderzoek is gericht op het opsporen van 
afwijkingen bij de foetus. Met de NIPT (Niet Invasieve Prenatale 
Test) wordt vooral gekeken of er sprake is van het syndroom van 
Down en van het Edwards- of Patausyndroom. Mede op basis 
van de uitkomst van deze test nemen ouders de beslissing de 
zwangerschap wel of niet af te breken. Maar wat weten de ouders 
en waarop baseren ze hun keuze?

Ruimte voor verschil
Hans Kröber, een van de twee auteurs van De NIPT en het syndroom 
van down: ‘De kernvragen zijn voor ons: Willen we een wereld 
waarin alles wat afwijkt van het normale uitgebannen wordt? Of 
willen we een wereld waar verschillen positief worden geduid en 
ruimte wordt gemaakt voor verschil? Bij deze laatste waardeoriën-
tatie, die ook wel wordt aangeduid met het begrip inclusie, voelen 
wij ons thuis. Zonder overigens de ouder(s) de maat te willen 
nemen die er om wat voor reden voor kiezen de zwangerschap 
niet te voldragen.’

Auteurs
Wat is de achtergrond van beide auteurs? Hans Kröber is opge-
leid gedragswetenschapper en gepromoveerd op het onderwerp 
Inclusie. Over dit onderwerp publiceerde hij al diverse boeken 
en artikelen. Zowel op nationaal al internationaal niveau was hij 
initiatiefnemer en bestuurder van organisaties die zich inzetten 
voor de verbetering van de maatschappelijke positie van gemargi-
naliseerde mensen. Prof. dr. Xavier Moonen is orthopedagoog-ge-
neralist en GZ-psycholoog. Hij is emeritus hoogleraar kennis-
ontwikkeling over licht verstandelijke beperkingen, bijzonder 
lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking aan 
de Zuyd Hogeschool en verantwoordelijk voor de onderzoekslijn 
verstandelijke beperking.
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‘NIPT kan op gespannen voet  staan met streven 
naar inclusie’

recensie

Als medisch probleem geframed
Tegenover Wmo Magazine benadrukt Kröber dat het boek een 
duidelijke link heeft met de thema’s inclusie en vermaatschap-
pelijking. ‘Het feit dat er op Down gescreend wordt, betekent 
dat het als medisch probleem wordt geframed. En dat terwijl 
het om mensen gaat die vaak bovengemiddeld gelukkig zijn, zo 
blijkt uit onderzoek. Ouders zijn bang dat het stigmatiserend en 
uitsluitend werkt: “Een baby’tje met Down hoeft in deze tijd toch 
niet meer?” is een vaker gehoorde reactie uit de omgeving. Dat 
legt een maatschappelijke druk op de “vrije keus” om de NIPT 
niet te doen. Als er minder kinderen met Down geboren worden 
is de angst van ouders dat dit onbedoeld ook ten koste zal gaan 
van de ondersteuning op tal van terreinen (onbedoeld). Kortom, 
de NIPT kan op gespannen voet komen te staan met het streven 
naar gelijkwaardigheid en inclusie.’

Prikkelende vragen
In het boek stellen Kröber en Moonen een groot aantal prikke-
lende vragen – waarop ze vervolgens hun eigen antwoord en visie 
formuleren. Om slechts enkele voorbeelden te noemen: Wat is 
de betekenis van een Downloze samenleving? Hoe lossen we de 
‘handicap van de samenleving’ op (‘In het huidige Nederlandse 
zorgsysteem staan nog steeds “de stoornis” en “de handicap” en 
niet “de persoon zoals hij of zij is” centraal en daardoor worden 
mensen die als anders worden waargenomen gesegregeerd)? Is de 
natuur zijn gang laten gaan verleden tijd? Beschermt de overheid 
kwetsbare groepen wel voldoende?

VN-verdrag Handicap
Een van de origineelste vragen in De NIPT en het syndroom van Down 
is deze: kan het VN-verdrag Handicap een verschil maken? Het is 
een vraag die in Nederland over het algemeen veel te weinig wordt 
gesteld (zelfs anno 2022 nemen lokale en landelijke politici dat 
verdrag – en daarmee mensen met een beperking – veel te weinig 
serieus), dus het siert Kröber en Moonen dat zij het wel doen. De 
auteurs citeren bijvoorbeeld de schaduwrapportage van de Alliantie 
VN-verdrag Handicap uit 2019, waarin stond dat door landelijke 
screening en onderzoek op Downsyndroom ouders maatschappelij-
ke druk ervaren om te aborteren als de vrucht Downsyndroom heeft.
Al eerder in het boek hebben de auteurs (onder het kopje ‘per-
spectief mensenrechten’) uitgelegd wat het VN-verdrag inhoudt. 
Ze staan tamelijk uitgebreid stil bij de relevante artikelen 3, 5 en 
10 van het verdrag. Zo krijgt de link van het verdrag met prenataal 
onderzoek de aandacht die het verdient. 
‘Ouders van kinderen met het syndroom van Down zijn bang 
dat door de brede invoering van de NIPT stigmatisering en dis-
criminatie zal toenemen en dat de faciliteiten eronder lijden,’ 
concludeerde het Zwartboek Downsyndroom in 2016. De NIPT en het 
syndroom van Down is een dappere en gefundeerde bijdrage van 
Hans Kröber en Xavier Moonen om te voorkomen dat die angst 
bewaarheid wordt. 
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