
Veel aanstaande ouders herkennen dit: in blijde verwachting, hoopvol maar ook 
onzeker. Met vragen als wat zal het voor een kindje zijn, kunnen we de opvoe-
ding wel aan en wat als het kindje niet gezond is? En dan ook nog de vraag 
gesteld krijgen ‘Wilt u een NIP-test laten doen?’

Wat is de bedoeling van die test, wil ik dit onderzoek wel en is het veilig, hoe zeker is 
de uitslag en kan ik deze test wel verenigen met mijn geloof? En als de test uitwijst dat 
het kind een syndroom heeft, wat betekent dit voor ons gezin en willen we dit kind wel 
geboren laten worden? Heel veel vragen waar ouders een antwoord op zoeken om 
een keuze te kunnen maken.

Prenataal onderzoek
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. Op basis van 
de uitkomst van de test, kunnen ouders besluiten de zwangerschap wel of niet af te 
breken. Maar wat weten de ouders en waarop baseren ze hun keuze?

De NIPT
In dit boek staan de auteurs stil bij de NIPT en de vragen en dilemma’s die voortvloeien uit 
het al dan niet kiezen voor de NIPT. In het bijzonder is er aandacht voor het syndroom van 
Down, omdat daarover maatschappelijke onrust is ontstaan. De ervaringen van 
(toekomstige) ouders maken duidelijk voor welke lastige vragen en dilemma’s de NIPT 
aanstaande ouders plaatst, die in dit boek vanuit verschillende perspectieven worden 
besproken.

Simpele antwoorden volstaan niet. De auteurs pleiten voor goede informatie en 
begeleiding van toekomstige ouders, waarbij de medische informatie verrijkt wordt met 
andersoortige informatie over wat het leven met het syndroom van Down inhoudt.

Voor wie
Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in prenatale diagnostiek 
met behulp van de NIPT. In het bijzonder (toekomstige) ouders die er direct mee te 
maken krijgen, medische, paramedische en sociale professionals en opleiders en 
studenten in het (para)medische en sociale domein.
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