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PRENATALE SCREENING 
 

Binnenkort moeten jullie een keuze maken over het wel of niet laten uitvoeren van testen naar 

de gezondheid van jullie ongeboren kindje. Voordat jullie een gesprek met de verloskundige 

hierover hebben, is het van belang dat jullie je beiden goed voorbereiden. Lees onderstaande 

informatie daarom goed door.  

 

Om de keuze voor wel of geen prenatale screening goed te kunnen maken moeten jullie je 

inlezen op de website: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl 

Op deze website kunnen jullie informatie vinden over wat de testen inhouden en kunnen jullie 

een keuzehulp invullen. Het gaat om de screening op down-, edwards- en patausyndroom. 

Lees ook de informatie over nevenbevindingen 

(www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen) en de informatie over de 20 

weken echo door. 

 

Nadat het duidelijk is wat de testen inhouden kunnen jullie samen nadenken over de volgende 

vragen: 

- Wat willen jullie weten over de gezondheid van jullie kindje? 

- Welke vervolgstappen zouden jullie willen zetten als er een afwijkende uitslag is? 

- Zouden jullie de zwangerschap willen laten afbreken in geval van afwijkingen? 

- Wat doet de uitslag met jullie? Ook als er onduidelijkheid is? 

- Willen jullie (indien je kiest voor de NIPT) ook nevenbevindingen weten? 

 

Door middel van bovenstaande website, de keuzehulp op die website en het samen (met je 

partner) bespreken van bovenstaande vragen, bereid je je goed voor op het gesprek met de 

verloskundige. De verloskundige zal willen weten: 

- Of jullie testen willen laten doen en waarom 

- Voor welke test jullie dan kiezen (NIPT of combinatietest)  

- Of jullie (in geval van NIPT) ook nevenbevindingen willen weten  

- Of je (in geval van NIPT) toestemming geeft voor het bewaren van restmateriaal voor 

het doen van onderzoek  

Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en het bespreken van jullie keuze. 

 

Het is van belang dat jij en je partner (voor de afspraak bij de verloskundige) samen een 

gesprek hebben over wat jullie willen en waarom. Als je alleenstaand bent of in je eentje die 

keuze moet maken: bespreek het dan met familie of vrienden indien mogelijk.  
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