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Nederlanders met een kindenvens
die mogeliik drager zijn van een
erfeliike ziekte kunnen voor het
eerst bii zes huisartsen terecht
voor een dna-dragerschapstest.
Kosten: 95o euro. Nederland heeft
hiermee een internationale pri-
meur. De test wordt wereldwiid al-
leen nog via ziekenhuizen.urnge
boden.

op basis van bloèdonderzoek bij beide
partners kan worden bepaald of
sprake is van een van de zeventig over-
draagbare erfelijke ziekten, zoals taai
slijmziekte, stofi,rrisselingsziekten,
huidaandoeningen en bloedziekten.

met een zeerernstige aandoening.'
De afgelopen twee jaar zijn in het

AMC 25o dragerschapstesten uitge-
y9.9..d.- A§ tijdens de zwangerschàp
blijkt datàet mis is, wordt onder tijdi-
druk vaak gekozen voor abortus. De
ontdekking van een genafi,vijking vóór
de zwangerschap biedt ae hogetilt-
heid om vooraf onderzochte emÉryó's
terug te plaatsen of een eicel- of sper-
madonorin te schakelen.

Risico's
'We zijn in Nederland nognietgewend
hierover na te denken, terwijl het te-
g-enwoordig wel gewoner is om tijdens
de zwangerschap na te denken over de
risico's van een kindje dat bijvoorbeeld
het downsyndroom heeft ', aldus Lake-
man.
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Sommigevan deze ziekten zijn zo ern-
stig, dat kinderen op jonge leeftijd
overlijden.

Zes huisartsen in Groningen en
Friesland bieden de test nu als eerste
aan. ook toekomstige ouders van bui-
ten de regio kunnen bij hen terecht. Op
termijn zullen meerhuisartsen en ook
verloskundigen de test aanbieden, is
deverwachting.

Laagdrempelig
'De huisarts is laagdrempeligerdan het
ziekenhuis', zegt Janneke Kruse,
woordvoerder van het Universitair Me-
disch Centrum Groningen, waar de
testtwee jaarlangalsproef aantiental-
len wensouders is aangeboden.'Deze
test is bedoeld voor mensen die niet
weten ofze een sterkverhoogd risico

hebben. Mensen bij wie erfelijke aan-
doeningen in de familie voorkomen,
worden doorverwezen voor een erfe-
lijkheidsonderzoek.'

Eén op de tso ouderparen beschikt
over een potentieel genetische pro-
bleemcombinatie. Als beide ouders het
afi,rrijkende gen doorgeven, is de kans
per zwangerschap z5 procent dat het
kind de ziekte daadwerkelijk heeft.

'De test biedt de mogelijkheid om
goed voorbereid aan een zwanger-
schap te beginnen', zegt klinisch ge-
neticus Phillis Lakeman van hetAMC
in Amsterdam. De test wordt daar
vooralsnog alleen in het ziekenhuis
aangeboden.'Het vooraf verstrekken
van informatie kan voorkomen dat
ouders bij de geboorte van hun kind
onverwacht worden geconfronteerd

Critici merken op dat de test alleen
mogelijk is voor mensen met een dikke
portemonnee. Ook leeft de vrees dat
een dergelijke screeningkan leiden tot
eugeretica, waarbij de wetenschap
wordt gebruikt om perfecte kinderen
te creëren.

'Als er een erfelijke aandoening in de
familie is, begrijfren we dat -Ënren
willen testen', zegt Elise van Hoek, ma-
nager beleidsbeïnvloeding bii NpV -
Zorgvoor het leven, de grootste patiën-
tenvereniging met een christelijke in-
slag (55 duizend leden). ,Maar zómaar
testen is een heel andere afi,veging.
Mensen moeten zich realiseren dat hèt
leven niet maakbaar is. Als uit een test
blijkt dat er een erfelijke aandoening
is, dan kun je ervoorkiezen nietzwanl
gerteworden.'


