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Samenvatting 
 
 
Er bestaat in de Nederlandse samenleving draagvlak voor het aanbieden van 
preconceptie dragerschapscreening binnen de reguliere gezondheidszorg aan alle 
paren met een kinderwens. Dit komt naar voren uit de vele studies die daar de 
afgelopen vijftien jaar over gingen. Paren die dat willen kunnen dan al voordat er 
sprake is van een zwangerschap, zich laten testen op dragerschap van ernstige 
erfelijke (recessieve) aandoeningen. De Nederlandse bevolking in het algemeen, 
maar ook potentiële gebruikers, specifieke doelgroepen en professionele 
zorgverleners, staan hier positief tegenover. Zij vinden dat hierdoor meer 
keuzevrijheid ontstaat. Dat vinden zij vooral belangrijk vanwege de grote 
ziektelast en ernst van de aandoeningen waar het om gaat. Dit pleit voor 
uitbereiding van het huidige screeningsaanbod. Dat mensen daadwerkelijk van dit 
aanbod gebruik zullen maken mag worden aangenomen op grond van ervaringen 
in het buitenland en de deelname aan andere screeningsprogramma’s rond 
zwangerschap en geboorte in Nederland. 
 
Preconceptie dragerschapscreening wordt in Nederland niet standaard 
aangeboden aan paren met een kinderwens. Het wordt alleen aangeboden als er 
een erfelijke ziekte in de familie voorkomt, of als men behoort tot een hoog-risico 
populatie. De overgrote meerderheid van de kinderen met een ernstige erfelijke 
aandoening wordt echter geboren in families waarin de aandoening, voor zover 
bekend, niet eerder is voorgekomen. Dit komt omdat dragerschap geen merkbare 
gevolgen heeft. Paren waarbij de man en de vrouw beiden drager zijn van dezelfde 
aandoening (dragerpaar) hebben, vaak zonder dat zij dit weten, een kans van 1 op 
4 op een kind met een ernstige aandoening. Aan de hand van dragerschap-
screening kan dit al voor de zwangerschap worden vastgesteld. Paren die al voor 
de zwangerschap weten dat zij beide drager zijn van dezelfde aandoening kunnen 
dan eventueel van alternatieve manieren om zwanger te worden gebruik maken, 
of zij kunnen hun kinderwens anders invullen. Ook kunnen zij tijdens de 
zwangerschap gebruik maken van prenatale screening. 
 
Diverse pilotstudies in Nederland laten zien dat zowel de paren die deelnamen 
aan een preconceptie dragerschapstest als degenen die dat niet deden, vonden dat 
preconceptie dragerschapscreening in principe voor iedereen beschikbaar zou 
moeten zijn. Ook vonden zij dat paren met een kinderwens hierover geïnformeerd 
zouden moeten worden. Testdeelname had geen negatieve psychologische 
gevolgen voor de deelnemers. De mogelijkheid om een dergelijke test te kunnen 
doen wanneer men dit zou willen wordt zeer op prijs gesteld. Vooral het feit dat 
deze vorm van screening plaats vindt voorafgaande aan een eventuele 
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zwangerschap wordt hoog gewaardeerd. Veel respondenten gaven aan daar ook 
gebruik van te willen maken wanneer de screening wordt aangeboden.  
 
Ook het draagvlak voor preconceptie dragerschapscreening onder de 
beroepsgroepen is veelvuldig onderzocht. Uit nagenoeg alle studies komt naar 
voren dat medische zorgverleners positief staan tegenover het aanbod van 
preconceptie dragerschapscreening. De huisarts wordt daarbij gezien als de meest 
geschikte aanbieder van een dergelijke screeningstest. Voor het implementeren in 
de zorg is er wel behoefte aan scholing, maar ook aan het aanpassen van het 
beleid op dit gebied. 
 
Wereldwijd bestaan er in veel landen preconceptie dragerschapscreenings-
programma’s voor mensen en/of paren met een verhoogd risico, zoals op grond 
van etnische herkomst. Daaruit blijkt dat er veelvuldig van een dergelijk aanbod 
gebruik wordt gemaakt zodra dit beschikbaar is. Zo daalde bijvoorbeeld in het 
Verenigd Koninkrijk het aantal kinderen dat geboren werd met een ernstige vorm 
van erfelijke bloedarmoede met bijna 50%, na het instellen van een volledig 
vrijwillig, landelijk screeningsprogramma naar deze vormen van erfelijke 
bloedarmoede.  
 
Om de mening onder de algemene Nederlandse bevolking te meten is 
aanvullend een korte vragenlijst voorgelegd aan het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg van het NIVEL. Deze werd door 803 personen ingevuld (54%). 
Het aanbieden van dragerschapscreening voor ernstige erfelijke aandoeningen 
voorafgaand aan de zwangerschap werd als positief beoordeeld en als ‘goed’, 
‘nuttig’ en ‘vooruitgang’ beschouwd: Daarnaast vonden de panelleden dat door 
preconceptie dragerschapscreening leed kan worden voorkomen en het (echt-
)paren helpt bij het nemen van beslissingen over het krijgen van kinderen. Ze 
vonden niet dat deze screening, leidt tot angst. Bovendien wordt een dergelijke 
testaanbod als vrije en eigen keuze beschouwd. De meerderheid van de 
deelnemers vond dat preconceptie dragerschapscreening beschikbaar moet zijn 
via de huisarts en voor iedereen. 
 
Op grond van voorgaande kan worden geconcludeerd dat er in de 
Nederlandse samenleving draagvlak bestaat voor het regulier aanbieden van 
preconceptie dragerschapscreening aan alle paren met kinderwens binnen de 
gezondheidszorg. Of paren met een kinderwens in Nederland vervolgens 
daadwerkelijk gebruik zullen maken van het aanbod hangt af van verschillende 
factoren, zoals het moment waarop mensen hiervoor worden uitgenodigd 
(relevantie) en de manier waarop, maar ook de betrokkenheid van de 
hulpverlener, en de kosten van de test spelen een rol. Als echter het doel van het 
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aanbod is het vergroten van autonomie op het gebied van reproductieve keuzen, 
dan mag worden voorondersteld dat dit doel zal worden bereikt wanneer 
preconceptie dragerschapscreening regulier wordt aangeboden in de zorg. 
 
  



 
 

NIVEL KENNISVRAAG − MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK DRAGERSCHAPSCREENING IN NEDERLAND  7 

1 Preconceptie dragerschapscreening, gewenst 
en gewild?  

 
 
In deze kennisvraag staat de volgende vraag centraal:  
 

“Bestaat er in de Nederlandse samenleving draagvlak voor het 
aanbieden van preconceptie dragerschapscreening en mag worden 
verwacht dat van een dergelijk aanbod gebruik zal worden gemaakt 
wanneer dit binnen de reguliere zorg zou worden aangeboden?” 

 
Het antwoord op deze vraag kan bijdragen aan de besluitvorming rondom 
uitbreiding van het huidige aanbod. Onder maatschappelijk draagvlak wordt 
daarbij in deze kennisvraag verstaan de ondersteuning en goedkeuring van zowel 
de algemene bevolking, als specifieke groepen in de samenleving die dit betreft, 
zoals specifieke doelgroepen en zorgverleners. 
 
Preconceptie dragerschapscreening behoort in Nederland niet tot de reguliere 
zorg en wordt niet standaard aangeboden aan paren met een kinderwens. In het 
algemeen wordt er geen informatie gegeven over de mogelijkheden van 
dragerschaponderzoek, behalve wanneer er sprake is van een verhoogd risico. Wel 
kunnen toekomstige ouderparen het preconceptiespreekuur bezoeken bij de 
verloskundige, huisarts, of gynaecoloog. Het preconceptieadvies dat daar wordt 
gegeven is echter breder en gaat naast erfelijkheid ook vooral over leefstijl-
factoren. Dragerschap onderzoek is geïndiceerd als er een autosomaal recessieve 
of geslachtsgebonden erfelijke ziekte in de familie voorkomt, als men behoort tot 
een hoog-risico populatie, of als iemand een partner heeft die drager is of die zelf 
een erfelijke ziekte heeft. Deze paren zullen hiervoor worden verwezen naar de 
klinische genetica. Paren waarbij sprake is van een relatie met iemand uit de eigen 
familie (bijvoorbeeld ‘neef-nicht huwelijk’) kunnen ook bij enkele klinisch 
genetische centra die daarvoor zijn toegerust terecht voor dragerschapscreening 
op een beperkt aantal aandoeningen (Cystische Fibrose (CF, ook wel 
taaislijmziekte genoemd) en/of haemoglobinopathiën (HbPs, vormen van erfelijke 
bloedaandoeningen). (http://www.erfelijkheid.nl/familiehuwelijken; 
www.huisartsengenetica.nl). Op deze wijze, op basis van een a priori risico, wordt 
echter een minderheid van alle dragers opgespoord, omdat de overgrote 
meerderheid van de kinderen met deze ziekten geboren wordt in families waarin 
de aandoening, voor zover bekend, niet eerder is voorgekomen (Gezondheidsraad, 
2007 ).  
 
Omdat preconceptie dragerschapscreening niet standaard wordt aangeboden in 
Nederland en het aantal doorverwezen ouderparen vooralsnog gering is, kan het 
tweede deel van kennisvraag, namelijk of van preconceptie dragerschapscreening 
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gebruik gemaakt zou worden wanneer dit wordt aangeboden, slechts bij 
benadering worden beantwoord. Om tot een zo goed mogelijk antwoord te komen 
en een zo realistisch mogelijke verwachting van het maatschappelijke draagvlak in 
Nederland voor deze vorm van screening te kunnen schetsen zullen in hoofdstuk 
2 beschikbare Nederlandse studies uit het verleden over dit onderwerp in 
beschouwing worden genomen; In hoofdstuk 3 zal worden gekeken naar het 
maatschappelijk draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor andere vormen 
van screening rondom zwangerschap en geboorte binnen de reguliere zorg; In 
hoofdstuk 4 wordt deelname aan preconceptie dragerschapscreening in andere 
landen besproken en in hoofdstuk 5 tenslotte worden de resultaten besproken van 
enkele aanvullende vragen die werden voorgelegd aan het NIVEL Consumenten-
panel Gezondheidszorg (CoPa) om het draagvlak en de deelnamebereidheid in de 
Nederlandse samenleving voor deze vorm van screening te verkennen. 
 
 
1.1 Preconceptie dragerschapscreening 
 
Onder preconceptie dragerschapscreening wordt verstaan het genetisch testen 
van toekomstige ouders, op enig moment in de tijd, tegelijkertijd of onafhankelijk 
van elkaar, en door vervolgens op het moment van de kinderwens het genetisch 
profiel van de vader en de moeder te analyseren en met elkaar te vergelijken. Op 
deze wijze kan in kaart worden gebracht of het nageslacht van de combinatie van 
deze twee personen een verhoogde kans heeft op bepaalde erfelijke aandoeningen. 
Ieder mens is in principe drager van gemiddeld 1 tot 7 mutaties voor (ernstige) 
recessieve ziekten (Bell et al., 2011). Dit dragerschap heeft geen merkbare 
gevolgen. Bij dragerschap is er sprake van een mutatie in één van beide allelen van 
een genenpaar (waarvan één exemplaar van vader en één exemplaar van moeder is 
geërfd). Het gen op het betreffende chromosoom bestaat dan uit een gemuteerd 
allel en een normaal allel. De oorspronkelijke functie van het gen blijft daardoor 
veelal intact. Het probleem ontstaat pas als beide ouders drager zijn van dezelfde 
aandoening én beiden het dragerschap doorgeven aan hun ongeboren kind. Bij 
een op de honderd ouderparen in Nederland bestaat deze kans. De kans dat bij 
deze ouders vervolgens een kind met een ernstige autosomaal recessieve erfelijke 
aandoening wordt geboren is 1 op 4 (ofwel 25%)1. Met andere woorden: in 
Nederland heeft elk ouderpaar in principe in beginsel een kans van 1 op 400 
hierop (Ropers, 2012). Op dit moment zijn er ongeveer 1300 autosomaal recessieve 
en geslachtsgebonden aandoeningen bekend (variërend van relatief mild tot zeer 
ernstig). Deze aandoeningen veroorzaken gezamenlijk 20% van de sterfte onder 
kinderen en zijn verantwoordelijk voor 18% van de ziekenhuisopnames van deze 
groep (http://www.rug.nl/research/genetics/newsarchive/verslag_debat-
preconceptie-screening). 

                                                                 
1  In geval van een geslachtsgebonden aandoening (X-linked), zoals bijvoorbeeld 

Duchenne Spierdystrofie, is deze kans nog hoger (50%). 
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Een screeningsmoment al voor de zwangerschap vergroot de keuzemogelijkheden 
van paren met een kinderwens ten aanzien van het krijgen van kinderen en/of het 
eventueel voorkomen van de geboorte van een aangedaan kind, als zij dit willen. 
Paren die al voor de conceptie weten dat zij een dragerpaar vormen kunnen 
gebruik maken van alternatieve methoden om zwanger te worden, zoals door 
gebruik te maken van eicel- of spermadonatie en daarmee af te zien van een 
genetisch eigen kind, of in-vitrofertilisatie (IVF) gevolgd door pre-implantatie 
genetische diagnostiek (PGD), waarbij het embryo voor terugplaatsing wordt 
onderzocht op aanwezigheid van de aandoening (zie www.pgdnederland.nl). 
Hierdoor zou een eventuele beslissing over het afbreken van de zwangerschap bij 
een later screeningsmoment kunnen worden voorkomen. Daarnaast gelden er ook 
andere handelingsopties voor dragerparen, zoals het risico nemen en een ziek 
kind aanvaarden en/of gebruik maken van prenatale diagnostiek; afzien van het 
(samen) krijgen van kinderen of adoptie. Daar staat tegen over dat preconceptie 
screening alleen geschikt is voor paren die bewust voor zwangerschap kiezen. In 
Nederland is de meerderheid van de zwangerschappen gepland. Volgens 
sommigen betreft het zo’n 75% tot wel 85% van alle zwangerschappen (De Walle 
et al., 1999; Jans, 2014). Uitgangspunt bij preconceptie dragerschapscreening is 
respect voor de eigen keuze van het individu, maar het aanbod wordt ook gedaan 
in de verwachting dat dit de door recessieve aandoeningen veroorzaakte ziektelast 
in de betreffende subpopulaties kan verminderen. 
 
 
1.2 Doelgroep en/of aandoening specifiek screenen of testen op 

dragerschap 
 
Sommige aandoeningen komen in bepaalde bevolkingsgroepen vaker voor. Zo zijn 
mensen die afstammen van Ashkenazische Joden vaker drager van Tay-Sachs, een 
zeldzame ernstige erfelijke stofwisselingsziekte, is ongeveer een op de dertig 
personen van oorspronkelijk Kaukasische origine (afkomstig uit Noord Europa) 
drager van een mutatie in het Cystische Fibrose (CF) allel, en is onder de mensen 
die afkomstig zijn uit landen waar malaria heerst of heerste, ongeveer een op de 
zeven drager van een gemuteerd allel voor erfelijke bloedarmoede 
(hemoglobinopathieën: sikkelcelziekte of bèta thallasemie) (Metcalfe, 2012; 
Modell et al., 2007). Paren die een dragerpaar vormen hebben echter een 1 op 4 
kans op een ernstig aangedaan kind, meestal zonder dat zij dit weten. Een aantal 
studies waarbij preconceptie dragerschapscreening werd aangeboden aan 
toekomstige ouderparen in Nederland of waar draagvlak voor deze 
screeningsvorm werd onderzocht, waren daarom gericht op specifieke 
doelgroepen. 
 
In deze kennisvraag kijken we zowel naar dragerschapscreening als naar 
dragerschaptesten. Middels dragerschapscreening kan dragerschap worden 
vastgesteld bij personen die niet op basis van een risicoprofiel al van te voren een 
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verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een erfelijke aandoening. 
Bij dragerschaptesten gaat het in principe om mensen die op basis van hun eigen 
voorgeschiedenis, of die van hun partner, of op basis van hun familiegeschiedenis 
een verhoogd risico hebben op de geboorte van een kind met een specifieke 
erfelijke aandoening (Castellani en Massie, 2010). Omdat in de hierna te 
bespreken studies vaak is gekeken naar maatschappij brede implementatie 
(screening) van preconceptie dragerschaptesten (dragerschapscreening} voor 
subpopulaties met een verhoogd risico voor specifieke aandoeningen 
(dragerschaptesten), zullen in het hierna volgende de termen screening en testen 
door elkaar worden gebruikt. In beide gevallen wordt hetzelfde beoogd, namelijk 
het verbeteren en verruimen van de reproductieve keuzemogelijkheden van 
toekomstige ouderparen door tijdige informatievoorziening (De Wert et al., 2012). 
 
Bevolkingsonderzoek 
Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving vallen preconceptie dragerschaps-
tests onder de Wet op het bevolkingsonderzoek, omdat het gaat om aanbod van 
medisch onderzoek zonder een voorafgaande klacht; het is echter niet 
vergunningplichtig, omdat dragerschap zelf geen ziekte is (Bolhuis, 2015). 
Daarnaast lijkt preconceptie dragerschapscreening te voldoen aan de criteria voor 
bevolkingsonderzoek zoals geformuleerd door de Gezondheidsraad, op 
voorwaarde van goede voorlichting en een duidelijke consentprocedure 
(Gezondheidsraad, 2007 ). 
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2 Draagvlak in Nederland: pilotstudies 
 
 

2.1 Cystische Fibrose  
 

Al meer dan tien jaar geleden startte in Nederland de eerste pilotstudie naar het 
populatiegericht aanbieden van preconceptie dragerschaptesten, ofwel 
preconceptie dragerschapscreening, naar taaislijmziekte of cystische fibrose (CF). 
Er verschenen twee proefschriften (Henneman, 2002; Weijers-Poppelaars, 2004), 
waarin dit onderwerp uitvoerig werd bestudeerd. Gedurende een eerste 
testperiode (1997-2001) konden paren met een kinderwens die dat wilden zich in 
het kader van de studie gratis laten testen op mogelijk dragerschap van CF. De 
test bestond uit het afnemen van een mondspoelsel. Voorafgaand aan de test 
ontvingen de paren ofwel een individueel consult bij hun huisarts ofwel een 45-
minuten durende groepsvoorlichting. Om de doelgroep (paren met kinderwens) 
te bereiken zijn iets meer dan 38.000 personen (leeftijd 20-35 jaar) in verschillende 
regio’s schriftelijk uitgenodigd ofwel door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) of door hun eigen huisarts (Henneman et al., 2001; Henneman et al., 2002). 
Uit het onderzoek bleek dat ongeveer 20% binnen de doelgroep viel (paar met 
kinderwens). Uiteindelijk zijn 559 paren getest. Deelname was het hoogst indien 
de huisarts het counselinggesprek voerde dat aan de test voorafging. Uit een non-
respons onderzoek onder 150 niet-deelnemende paren bleek dat ‘geen tijd’ of 
‘vergeten’ de belangrijkste opgegeven reden om af te zien van testdeelname (48%), 
maar ook waren er ouderparen die afzagen van deelname omdat zij hun 
testresultaat niet wilden weten omdat dit geen invloed zou hebben op hun 
reproductieve keuzes (28%), omdat zij voor zichzelf geen risico zagen (6%), of 
omdat ten minste een van de partners opzag tegen de test (5%) (Henneman et al., 
2001; Henneman et al., 2002). Testdeelname had geen negatieve psychologische 
gevolgen voor de deelnemers. Wanneer beide partners positief getest zouden 
worden, zou iets meer dan een derde ‘waarschijnlijk af zien van het krijgen van 
(meer) kinderen’, 87% zou overwegen gebruik te maken van prenatale diagnostiek 
in geval van zwangerschap. Daarvan zou ruim twee derde zwangerschapsafbreking 
overwegen bij het diagnosticeren van een aangedaan kind (Henneman et al., 
2002). Voor andere ouders biedt deze wetenschap de gelegenheid om al tijdens de 
zwangerschap hun verwachtingen bij te stellen en zich voor te bereiden op de 
toekomst met een aangedaan kind. 
 
Van ieder ouderpaar werd in beginsel één ouder getest. De tweede ouder kwam 
pas in aanmerking voor een test wanneer er een mutatie bij de eerste ouder was 
aangetoond. Er zijn in dit onderzoek 18 dragers gevonden; hun partners zijn 
negatief getest (geen drager). Na zes maanden is de impact van deelname aan 
screening onderzocht en of deze mogelijk tot onbedoelde negatieve effecten had 
geleid. Dragers rapporteerden geen invloed van de testuitslag op de beslissingen 
rond het krijgen van kinderen. Acht deelnemers, waaronder vier dragers, gaven op 
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dat moment aan zich zorgen te maken en zeven van de acht dragers voelden zich 
minder gezond na de testuitslag. Desalniettemin was de tevredenheid hoog: 95% 
van alle deelnemers, waaronder alle dragers en de mensen die zich zorgen 
maakten, zouden terugkijkend opnieuw de beslissing tot deelname aan screening 
genomen hebben. Bovendien zou de overgrote meerderheid (88%) van de 
deelnemers andere paren aanraden om zich ook te laten testen (Henneman et al., 
2002). Zowel de paren die deelnamen aan de test als degenen die dat niet deden 
vonden destijds dat de mogelijkheid van preconceptie dragerschapscreening (op 
CF in dit geval) routinematig zou moeten worden aangeboden (Henneman et al., 
2001; Henneman et al., 2003). Dit werd bevestigd in een vragenlijstonderzoek in 
2003 onder pasgetrouwde personen met kinderwens, waarbij 73% aangaf 
voorstander te zijn van het routinematig aanbieden van preconceptionele CF-
dragerschapscreening. Bijna alle respondenten vonden dat paren met kinderwens 
in ieder geval over de screening geïnformeerd zouden moeten worden (Poppelaars 
et al., 2004). De resultaten suggereren verder dat de motivatie voor deelname aan 
screening waarschijnlijk zal toenemen wanneer screening meermalen wordt 
aangeboden, de doelgroep meer informatie krijgt over de betekenis van het 
dragerschap – dragerschap is niet bijzonder; vrijwel iedereen is drager van één of 
meerdere aandoeningen – en het publiek beter bekend raakt met genetica en 
dragerschapscreening (Weijers-Poppelaars, 2005). 
 
 
2.2 Populatiebreed op basis van etnisch a priori risico: CF en HbP-en 
 

In navolging van de eerste screeningstudie voor CF startte in 2003 een pilotstudie 
naar het maatschappij breed en tegelijkertijd populatiegericht aanbieden van 
preconceptie dragerschapscreening naar zowel CF als ernstige erfelijke 
bloedarmoede (haemoglobinopatieen (HbP-en): sikkelcelziekte en (bèta) 
thalassemie) (Lakeman, 2008). Gedurende de studieperiode konden aanstaande 
ouderparen die waren uitgenodigd om deel te nemen aan de studie zich gratis 
laten testen op mogelijk dragerschap van CF en/of HbP-en. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkeld en gevalideerd beslisinstrument dat 
tot doel had om vooraf te bepalen voor welke dragerschaptesten het paar in 
aanmerking zou komen gebaseerd op de oorspronkelijke afkomst van beide 
partners: voor CF, voor HbP-en, voor beide aandoeningen of voor geen van beide 
aandoeningen (Lakeman et al., 2006). Het betrof hier een bloedtest voor HbP-en 
en een mondspoelsel voor CF. Aanstaande ouderparen die in aanmerking kwamen 
voor een test op basis van hun (gelijke) etnische achtergrond werd gevraagd om 
een aantal vragenlijsten in te vullen, ongeacht deelname aan de dragerschapstest. 
Dus ook aanstaande paren die wel in aanmerking kwamen voor een test, maar die 
aangaven van dit aanbod af te zien, namen deel aan het vragenlijstonderzoek. Op 
deze wijze werd meer inzicht verkregen in beweegredenen van aanstaande ouders 
om wel of juist niet gebruik te willen maken van preconceptie dragerschap-
screening. 9453 inwoners van Amsterdam in de leeftijd 20 tot en met 35 jaar 
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werden schriftelijk uitgenodigd. Een dergelijk groot aantal was nodig om 
voldoende paren te kunnen vinden waarbij op dat moment sprake was van een 
actuele kinderwens. Uiteindelijk deden er 388 toekomstige ouders in de 
reproductieve leeftijdsgroep mee aan het vragenlijstonderzoek. Van hen gaven 171 
deelnemers aan ook mee te willen doen aan de preconceptie dragerschapscreening 
die gratis aan hen werd aangeboden in het kader van het onderzoek. 217 
deelnemende toekomstige ouders gaven aan niet aan de screening mee te willen 
doen (Lakeman et al., 2009). De voornaamste reden hiervoor was dat het geboden 
tijdbestek in het kader van de studie daarvoor te beperkt was. 68% van degenen 
die afzagen van de screening, gaf aan wel aan deze vorm van screening te willen 
deelnemen wanneer deze binnen de reguliere zorg zou worden aangeboden. Alle 
deelnemers aan het vragenlijstonderzoek waardeerden de mogelijkheid van 
preconceptie dragerschap screening positief. Uiteindelijk deden er 143 
toekomstige ouderparen daadwerkelijk mee aan de preconceptie 
dragerschapscreening (Lakeman et al., 2008). Dat leverde drie CF-dragers en 
zeven dragers van HbPs op. Er werden ook in deze studie geen dragerparen 
gevonden. Testdeelname leidde niet tot negatieve psychische consequenties 
(Lakeman et al., 2008). De ouderparen die aanvankelijk hadden aangegeven 
gebruik te willen maken van de preconceptie dragerschapscreening in het kader 
van de studie, maar die dat vervolgens toch niet deden, werd gevraagd naar hun 
beweegredenen om uiteindelijk af te zien van de test. Hoewel zij afzagen van de 
test, waren zij positief over het aanbod en de mogelijkheid die hun was geboden. 
Paren die aangaven de test te willen doen, maar dit uiteindelijk niet deden, gaven 
als reden dat zij in tweede instantie vaak een negatieve reactie kregen vanuit hun 
sociale omgeving: de huisarts die het afraadde: “jullie kans is erg klein”, of ouders 
die niet positief reageerden: “maar dat komt helemaal niet in onze familie 
voor!”(Plass et al., 2007). Er werden zowel door de deelnemers als door hen die 
afzagen van deelname, geen noemenswaardige gevoelens van discriminatie of 
stigmatisatie gerapporteerd. 
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Tabel 2.1 Overzicht Nederlandse pilotstudies  

Aandoening Tijdsperiode Uitgenodigd 
(reproduc- 
tieve leeftijd) 

Doelgroep 
Kinderwens 

Getest Dragers Drager-
paar 

CF 1997-2001 38.000 Ca 20% 559 paren 18 (4 maakten 
zich zorgen, 
 7 voelden 
zich ongezond 

- 

CF en HbP 2003-2006 9.453 416 (171 ja,  
217 nee nog 
niet) 

143 10 (3CF, 
7HbP) 

 

 

Aandoening Tijdsperiode Reden niet meedoen Psychische  
belasting 

CF 1997-2001 Geen tijd  
Testresultaat heeft geen invloed  
Geen risico  
Opzien tegen de test 

Nee 

CF en HbP 2003 In eerste instantie: 
Geen tijd binnen studieperiode (68% wel 
indien standaard zorg)  
In tweede instantie: 
Negatieve reactie sociale omgeving 
(ouders/huisarts): geen risico 

Nee, ook geen 
discriminatie of 
stigmatisatie 

 

 
2.3 Hypothetische deelnamebereidheid aan preconceptie 

dragerschapscreening 
 
Ook vond een aantal studies onder verschillende doelgroepen plaats om te 
meten hoe specifieke doelgroepen denken over dit hypothetische aanbod in 
relatie tot een specifieke aandoening, en of zij hier gebruik van zouden maken 
wanneer dit mogelijk zou zijn. De mogelijkheid om een dergelijke test te 
kunnen doen wanneer men dit zou willen wordt doorgaans hoog gewaardeerd 
(Lakeman et al., 2009; Poppelaars et al., 2004; Van Elderen et al., 2010; 
Weinreich et al., 2009). Veel respondenten gaven aan daar ook gebruik van te 
willen maken. Van Elderen et al. vonden in 2010 in een studie naar de intentie 
tot deelname aan preconceptie dragerschapscreening onder Turkse 
migrantenvrouwen dat de ruime meerderheid van hen (83,5%) mee zou willen 
doen aan de screening wanneer dit binnen de reguliere zorg aan hen zou 
worden aangeboden. De belangrijkste reden was het terugdringen van de 
onzekerheid over de kans op het krijgen van een kind met ernstige erfelijke 
bloedarmoede ([bèta-]thalassemie). Datzelfde resultaat kwam ook naar voren 
uit een studie onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse migrantenvrouwen 



 
 

NIVEL KENNISVRAAG − MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK DRAGERSCHAPSCREENING IN NEDERLAND  15 

(Van der Pal et al., 2013). Ook hier gaf 83% van de deelnemende vrouwen aan 
gebruik te zullen maken van preconceptie dragerschapscreening (voor 
erfelijke bloedarmoede: ([bèta-)]thalassemie en sikkelcelziekte) wanneer dit 
binnen de reguliere zorg mogelijk is. In een recent vragenlijstonderzoek onder 
mensen van Joodse afkomst gaf ruim de helft van degenen met kinderwens 
aan gebruik te willen maken van een dragerschaptest speciaal gericht op de 
Joodse gemeenschap (Holtkamp et al, 2015 in voorbereiding). Vooral het feit 
dat deze vorm van screening plaats vindt voorafgaande aan een eventuele 
zwangerschap wordt door alle doelgroepen erg gewaardeerd. Wanneer men 
zou moeten betalen voor een dergelijke screening, dan gaat de voorkeur uit 
naar een bedrag tot 50 euro (Henneman et al., 2002; Van der Pal et al., 2013). 
 
Al eerder, in 2004, concludeerden Poppelaars et al. (2004), dat er aanleiding is 
om aan te nemen dat preconceptie dragerschapscreening (naar CF) algemeen 
geaccepteerd zal worden wanneer dit standaard zou worden aangeboden 
vanwege de laag ervaren barrières en de te verwaarlozen (negatieve) 
consequenties voor andere familieleden, terwijl de opbrengst, zoals tijdige 
gedragsalternatieven en het voorkomen van spijt achteraf hoog wordt 
gewaardeerd. 
 
 
2.4 Preconceptie dragerschapscreening voor àlle paren met een 

kinderwens: een aanbod van een breed testpanel voor meerdere 
aandoeningen 

 

Door de snelle technologische ontwikkelingen (onder andere Next Generation 
Sequencing) is het praktisch mogelijk en haalbaar geworden om niet op een of 
enkele aandoeningen (CF en/of HbP) te testen, zoals eerder beschreven, maar 
om in een keer een hele reeks van aandoeningen te testen. In het AMC/VUmc 
is op dit moment een testpanel beschikbaar voor negen aandoeningen voor de 
Ashkenazisch Joodse gemeenschap (www.benikdrager.nl). Het voornemen is 
om dit in de nabije toekomst verder uit te breiden naar een panel van 
aandoeningen gericht op de algemene populatie (persoonlijke communicatie; 
Phillis Lakeman, 2015). Een pilotstudie naar preconceptie dragerschaps-
creening voor meerdere aandoeningen onder de algemene bevolking, los van 
een eventueel a priori risico, zal in de tweede helft van 2015 in Groningen 
starten (http://www.dragerschapstest.umcg.nl). Paren met een kinderwens 
kunnen, als zij dat willen, zich laten testen op dragerschap van 70 zeldzame, 
autosomaal recessief overervende aandoeningen (Bell et al., 2011; Kingsmore, 
2012). Omdat in beginsel voor ieder ouderpaar dezelfde populatiekans geldt 
voor deze 70 mutaties, kan ieder toekomstig ouderpaar dat dit wenst 
deelnemen aan de screening. In het kader van het onderzoek betreft dit 
vooralsnog alleen paren in een beperkte regio. De test wordt aangeboden door 
de huisarts. 
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De 70 aandoeningen waarop gescreend zal worden zijn alle aandoeningen die 
ongeneeslijk zijn en/of die veel pijn veroorzaken, of zware verstandelijke of 
lichamelijke handicaps veroorzaken, die al vanaf de geboorte of al op jonge 
leeftijd tot uiting komen en/of tot een vroege dood leiden. Voor al deze 
aandoeningen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van pre-
implantatie genetische diagnostiek (PGD), wanneer beide partners drager 
blijken te zijn van hetzelfde gemuteerde allel. Daarnaast gelden natuurlijk ook 
alle andere handelingsopties voor dragerparen, zoals het risico nemen en een 
ziek kind aanvaarden en/of gebruik maken van prenatale diagnostiek; gebruik 
maken van eicel of spermadonatie; afzien van het (samen) krijgen van 
kinderen of adopteren. Omdat de uitvoering van deze pilotstudie pas in het 
najaar van 2015 start zijn er op het moment van schrijven nog geen resultaten 
bekend over de daadwerkelijk deelnamebereidheid aan deze vorm van 
preconceptie dragerschapscreening. Wel is in 2014 onderzoek gedaan onder 
500 jonge Nederlanders (Buitenhuis, 2014). Daaruit bleek een overwegend 
positieve houding ten aanzien van een breed universeel aanbod voor 
preconceptie dragerschapscreening. Een derde zegt daadwerkelijk mee te 
willen doen, maar ook een derde zegt de beslissing om eventueel mee te doen 
moeilijk te vinden. Hoe hoger men de kans acht op dragerschap, des te groter 
de bereidheid om mee te doen. De daadwerkelijke kans op dragerschap, 
namelijk 1:150 (op basis van het Hardy-Weinberg equilibrium en proof-of-
principle UMCG), wordt overwegend te laag ingeschat. De huisarts wordt 
gezien als meest geschikte aanbieder van preconceptiescreening (Buitenhuis, 
2014).  
 
 
2.5 Draagvlak onder zorgverleners 
 
Naast draagvlak onder de bevolking en onder specifieke bevolkingsgroepen is 
ook het draagvlak voor preconceptie dragerschapscreening onder de 
beroepsgroepen veelvuldig onderzocht. Uit nagenoeg alle studies komt daarbij 
naar voren dat medische zorgverleners positief staan tegenover het aanbod 
van preconceptie dragerschapscreening (Baars et al., 2004; Heuvel, 2015; Jans 
et al., 2012; Jans et al., 2013; Jans et al., 2012; Poppelaars et al., 2004; Poppelaars 
et al., 2003; Weinreich et al., 2009). Tegelijkertijd komt uit de vroege studies 
naar voren dat zorgverleners (gynaecologen en kinderartsen) weliswaar 
positief zijn over preconceptie dragerschapscreening (voor CF), maar 
terughoudend zijn wanneer het gaat om routinematige inbedding in de zorg 
(Baars et al., 2004). Uit een studie van Weinreich et al. (2009) komt naar 
voren dat hoewel huisartsen en verloskundigen positief zijn over 
dragerschapscreening (voor erfelijke bloedarmoede: HbP-en), zij tegelijkertijd 
aangeven dit zelf niet te zullen adviseren aan hun patiënten omdat dit niet 
conform de richtlijn is. Inmiddels is deze richtlijn, de NHG standaard anemie 
(https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-anemie), hiervoor 
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aangepast, omdat in het geval van bloedarmoede patiënten die drager zijn van 
erfelijke bloedarmoede een andere therapie (foliumzuur) behoeven dan wat 
normaal wordt voorgeschreven (ijzertherapie)(Beentjes en Jans, 2012). 
Ethische, financiële en praktische bezwaren worden ook genoemd door 
huisartsen en verloskundigen in het kader van preconceptiedragerschap 
screening voor erfelijke bloedarmoede (HbP-en) (Jans et al., 2013). De ethische 
bezwaren betreffen vooral het gericht aanbieden op basis van etniciteit, terwijl 
het registeren van etniciteit (ras) in principe verboden is op grond van artikel 
1 van de grondwet, tenzij nadrukkelijk nut en noodzaak daarvoor is 
aangetoond (Jans et al., 2012). De meest recente (kwalitatieve) studie laat zien 
dat zorgverleners (potentiële aanbieders) positief zijn over een breder, 
universeel, preconceptie dragerschapscreening aanbod (Heuvel, 2015). De 
huisarts wordt daarbij gezien als de meest geschikte aanbieder van een 
dergelijke screeningstest Voor preconceptie dragerschapscreening bestaat dus 
draagvlak onder zorgverleners, maar voor het implementeren in de zorg is er 
behoefte aan scholing en aan beleidsmatige ondersteuning (Baars et al., 2004; 
Jans et al., 2012; Weinreich et al., 2009). 
  



 
 

 
18 NIVEL  KENNISVRAAG − MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK DRAGERSCHAPSCREENING IN NEDERLAND 

3 Deelname aan andere vormen van screening 
die regulier worden aangeboden in de zorg  

 
 
Uit verschillende studies in Nederland komt naar voren dat paren met een 
kinderwens weliswaar positief zijn over de mogelijkheid van preconceptie 
dragerschapscreening (Henneman et al., 2001; Lakeman et al., 2009; 
Poppelaars et al., 2004; Weinreich et al., 2009), maar het aantal paren dat 
daadwerkelijk in het kader van een pilotstudie gebruik maakten van het 
aanbod was gering. Tegelijkertijd gaven deelnemers aan de verschillende 
studies aan wel van het aanbod gebruik te willen maken wanneer dit regulier 
zou worden aangeboden binnen de zorg. Er is dan geen sprake van een 
beperkte periode waarin de test moet plaats moet vinden. Wanneer naar 
andere vormen van screening, die regulier binnen de zorg worden 
aangeboden in Nederland wordt gekeken dan blijkt dat het overgrote deel van 
de bevolking deel neemt aan de geboden screening. Zo neemt 80% van de 
uitgenodigde vrouwen deel aan de screening naar borstkanker (cijfers 2009, 
RIVM 2014, http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_ 
en_screeningen/Achtergrondinformatie/Bevolkingsonderzoek_de_organisatie
/Nationaal_Programma_Bevolkingsonderzoek_de_cijfers) en 65% aan de naar 
baarmoederhalskankerscreening (cijfers 2010; RIVM, 2014). De deelname aan 
de neonatale screening (hielprik) ligt zelfs boven de 99% (99,5% in 2012; 
RIVM, 2014). Echter, bij preconceptie dragerschapscreening gaat het, net als 
bij de prenatale screening, niet om een zo hoog mogelijke deelname, maar 
vooral om een geïnformeerde keuze (Wiegers, 2015). 
 
 
3.1 Deelname aan Prenatale Screening 
 

In Nederland kunnen zwangere vrouwen, als zij dat willen, deelnemen aan 
prenatale screening op downsyndroom(trisomie 21), patausyndroom (trisomie 
13) en edwardsyndroom (trisomie 18) en ze kunnen een 20-weken echo krijgen 
(het Structureel Echoscopisch Onderzoek). Beide vormen van screening 
beogen de opsporing van aangeboren afwijkingen. De screening op 
downsyndroom is voor vrouwen die niet a priori behoren tot de groep met een 
verhoogd risico, zoals vrouwen boven de 36 jaar, op eigen kosten. De  
20-weken echo wordt door de zorgverzekeraar vergoed. 
De deelname aan de 20-weken echo werd in 2009 geschat op tussen de 75 en 
90% van alle zwangere vrouwen (RIVM, 2014; geen exacte cijfers bekend). De 
deelname aan de downscreening ligt beduidend lager (25% van alle zwangere 
vrouwen in 2009; RIVM, 2014). Uit recent onderzoek blijkt dat de 20-weken 
echo als standaardzorg wordt gezien en als iets waaraan je automatisch 
deelneemt zonder daarover, of over de mogelijke gevolgen van deelname, 
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zoals de opsporing van ernstige aangeboren afwijking, bewust na te denken 
(Wiegers, 2015).  
De keuze om niet deel te nemen aan de screening op downsyndroom 
daarentegen wordt als bewuste en persoonlijke keuze ervaren. In de afweging 
om wel of niet aan deze screening deel te nemen blijken andere factoren, 
zoals emoties, een veel grotere rol te spelen. Bijvoorbeeld de angst dat er een 
andere test nodig is en er iets mis gaat met de zwangerschap. Maar ook de 
onzekere uitslag van de dure test en het gevoel van een laag risico op grond 
van leeftijd of familiegeschiedenis spelen een rol bij het besluit om niet aan de 
downscreening deel te nemen.  
 
Bereidheid tot deelname lijkt daarmee ook samen te hangen met de manier 
waarop de screening in de context van de reguliere zorg wordt aangeboden 
aan de potentiële deelnemers en de mate waarin de screening door de 
doelgroep als standaard zorg wordt ervaren. Daarnaast spelen ook andere 
factoren een rol, zoals de test zelf (bijvoorbeeld een bloedtest), maar ook of 
het gaat om een diagnostische test of een kansbepalende test (Bakker et al., 
2012; Gitsels-van der Wal et al., 2014; Van Schendel et al., 2014; Wiegers, 2015) 
en andere aspecten zoals de ervaren ernst van de dreiging (Bakker et al., 2012; 
Gitsels-van der Wal et al., 2014; Van Schendel et al., 2014; Wiegers, 2015). 
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4 Internationaal: ‘Pre-Pregnancy’ en ‘Pre 
Marital’ screening  

 
 

De geringe deelnamebereidheid aan preconceptie dragerschaptesten in de 
besproken Nederlandse studies kan mogelijk ook te maken hebben met de 
onbekendheid met deze vorm van screening in ons land en het feit dat deze 
niet regulier wordt aangeboden binnen de zorg. Om meer inzicht over 
deelnamebereidheid onder de bevolking aan een dergelijke screening te 
krijgen zal daarom in het hiernavolgende de situatie in landen waar 
preconceptie dragerschapscreening deel uitmaakt van het reguliere 
zorgaanbod in beschouwing worden genomen.  
 
Bevolkingsbrede preconceptie dragerschapscreeningsprogramma’s, zoals die 
in de huidige Groningse studie, waar iedereen ongeacht a priori risico aan kan 
deelnemen zijn tot op heden en voor zover bekend, niet geïmplementeerd 
(Borry et al., 2011) (Borry en Henneman, 2012). Wel is er sinds enkele jaren een 
aanbod vanuit commerciële bedrijven voor soms wel meer dan 100 
aandoeningen. Bij dit aanbod zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen, zoals 
bij de kwaliteit van de counseling en de aard van de aandoeningen (Bolhuis, 
2015; Borry et al., 2011). 
Behalve een commercieel aanbod zijn er in veel landen screenings-
programma’s voor mensen en/of paren met een a priori populatierisico op 
grond van etnische herkomst. In de Verenigde Staten is al sinds 1998 een 
aanbod voor dragerschapscreening op CF (ACMG, ACOG). Preconceptie 
dragerschapscreening is verder populair in gemeenschappen waar men zich 
bewust is van genetische risico’s, zoals onder Ashkenazische Joden, 
wereldwijd, vanwege hun verhoogde risico op een aantal aandoeningen 
waaronder het eerder genoemde Tay-Sachs. In Israël zelf bestaat een zeer 
uitgebreid programma dat voorziet in herkomstafhankelijke testen voor 
individuen en paren. Daarnaast is het mogelijk om, tegen betaling, additionele 
testen te laten uitvoeren. Preconceptie dragerschaptesten zijn ingeburgerd in 
de Israëlische samenleving, maar ook onder de Joodse gemeenschap buiten 
Israel. Vooral mensen vanaf het middenklasse segment van de bevolking laten 
zich doorgaans zeer uitgebreid testen op dragerschap van aandoeningen die 
op basis van het eigen risicoprofiel worden vergoed door de zorgverzekeraar 
aangevuld met testen waarvoor zij zelf betalen (personal communication; 
Efrat Neter, 2014). In overeenstemming hiermee kwam uit een recent 
vragenlijstonderzoek onder personen uit de Joodse gemeenschap in 
Nederland naar voren dat 60% van hen al gehoord had van preconceptie 
dragerschapscreening en bleek een derde van de deelnemers al getest; veelal 
in het buitenland (Holtkamp et al., 2015). 
Maar ook in Volendam, waar bepaalde zeldzame aandoeningen vaker 
voorkomen dan in de algemene bevolking is preconceptie 
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dragerschaponderzoek inmiddels ingeburgerd. Sinds 2012 kunnen paren naast 
algemene preconceptievoorlichting door de verloskundige, ook genetische 
counseling ontvangen over testen op vier ernstige, levensbedreigende 
kinderziekten (te weten: Pontocerebellaire hypoplasie type 2 [PCH2], 
Rhizomele Chondrodysplasia Punctata type I [RCDP type I], Osteogenesis 
Imperfecta type II en III [OI] en Foetale akinesie/Pena-Shokeir syndroom). 
Het spreekuur geniet grote bekendheid in Volendam. In het eerste jaar zijn 
196 mensen getest waarbij bij 65 van hen (1 op 3) dragerschap van één of 
meerdere aandoeningen werd aangetoond. Vier dragerparen van PCH2 
werden gevonden (Mathijssen et al., 2015). 
 
 
4.1 Nationale programma’s voor sikkelcelziekte en (bèta)thalassemie 

(HbP-en) 
 

In onder andere Griekenland, Italië, Sardinië en Cyprus bestaan populatie 
screeningsprogramma’s voor dragerschap naar HbP-en. De voorlichting in 
deze landen verloopt via huisartsen en soms via de scholen. In sommige 
landen zijn deze preconceptie, of ‘premarital’, dragerschaptesten verplicht, 
ondanks het wereldwijde beleid om deze testen en/of deze vorm van 
screening altijd op vrijwillige basis aan te bieden. Een voorbeeld daarvan is 
Cyprus waar een indirecte verplichting geldt: een dragerschaptest van beide 
partners is een voorwaarde om de benodigde vergunning voor het kerkelijk 
huwelijk te verkrijgen (Cowan, 2009). De kans op dragerschap van 
thalassemie in deze populatie is buitengewoon hoog, namelijk 1 op 7 
(Metcalfe, 2012). Door het instellen van dit (verplichte) programma is de 
incidentie van thalassemie in Cyprus met bijna 100% gedaald. Maar ook in het 
Verenigd Koninkrijk daalde de incidentie van sikkelcelziekte en (bèta) 
thalassemie aanzienlijk, met bijna 50%, na het instellen van een landelijk 
(volledig vrijwillig) screeningsprogramma dat voorziet in zowel preconceptie 
als prenatale screening naar sikkelcelziekte en (bèta)thalassemie (Modell en 
Kuliev, 1998). In het Verenigde Koninkrijk kunnen burgers te allen tijde om 
een dragerschap test voor sikkelcelziekte of thalassemie verzoeken bij de 
huisarts (http://sct.screening.nhs.uk). Daarnaast zijn er ook speciale 
laagdrempelige sikkelcelziekte en thalassemie centra opgericht, waar mensen 
op eigen initiatief een afspraak kunnen maken voor een dragerschaptest. Hoe 
groot het aandeel is van de bevolking dat gebruik maakt van deze 
mogelijkheid nu deze binnen de reguliere zorg wordt aangeboden is niet 
bekend. Door de sterk gedaalde incidentie van de aandoening in kwestie lijkt 
het echter aannemelijk dat men veelvuldig van dit aanbod gebruik maakt. 
 
Daarnaast blijkt de manier waarop mensen worden uitgenodigd voor een 
preconceptie dragerschapstest van invloed op de uiteindelijke testdeelname. 
Paren die in Engeland werden uitgenodigd door de huisarts namen in twee 
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derde van de gevallen daadwerkelijk deel aan de test. Paren die werden 
uitgenodigd tijdens hun bezoek aan een ‘family planning clinic’ namen zelfs in 
grote getale deel (87%). Een verklaring hiervoor is dat de laatste groep de test 
zeer relevant achtte voor zichzelf op dat moment (opportunistisch aanbod). 
Patiënten die via een brief werden uitgenodigd accepteerden veel minder vaak 
het aanbod (10 [UK]-43% [Australië]). Ook de mate waarin de hulpverlener 
die de patiënten uitnodigt voor de screening, betrokken is bij het onderwerp 
bleek bepalend voor de deelnamebereidheid van patiënten. Ouderparen die 
hadden aangegeven mee te willen doen aan de dragerschapstest deden dit 
soms uiteindelijk toch niet omdat de huisarts dit afraadde vanwege de kleine 
kans (Plass et al., 2007). En ook deelname aan prenatale screening lijkt soms 
afhankelijk van de mening van de hulpverlener in kwestie (Wiegers et al., 
2015). Het advies van de zorgverlener en diens betrokkenheid bij het 
onderwerp kan daarom eveneens een belangrijke factor vormen voor de mate 
waarin Nederlandse paren bereid zouden zijn om deel te nemen aan 
preconceptie dragerschap screening.  
 
 
4.2 Dragerschaponderzoek via een belaste familieanamnese en 

hielprik  
 

Dragerschapscreening naar CF wordt vaak aangeboden in de vorm van 
cascade-onderzoek. Wanneer er een drager wordt opgespoord, worden 
familieleden uitgenodigd voor informatie over de mogelijkheid zich eveneens 
te laten testen. In de praktijk blijkt dat een minderheid van de familieleden 
zich meldt voor dragerschaponderzoek binnen families. 
In Nederland wordt op dit moment als nevenbevinding ook een handvol CF-
dragers opgespoord via de hielprikscreening. Sinds 2011 wordt binnen dit 
programma ook getest op CF, behalve de aandoening zelf kan daarbij ook 
dragerschap van CF worden geïdentificeerd. De test is echter zo ingericht dat 
de meeste dragers van CF juist niet worden opgespoord, omdat de neonatale 
screening primair is bedoeld om vroegtijdig aangedane kinderen met de ziekte 
CF op te sporen en dragerschaptesten voor minderjarigen in principe worden 
afgeraden (Plass et al., 2009). Daarnaast wordt jaarlijks als nevenbevinding 
van de hielprikscreening bij ongeveer 800 kinderen dragerschap voor 
sikkelcelziekte aangetoond. Ouders weten zich vaak geen raad met deze 
hielprikuitslag waar geen behandeling voor is (Plass, 2009; Plass, 2010). 
Ouders krijgen informatie over de mogelijkheid zich te laten testen op 
dragerschap wanneer hun kind drager blijkt te zijn. Overige familieleden 
worden niet uitgenodigd. Uit een studie in Australië kwam naar voren dat 
slechts 12% van de familieleden van CF-dragerbaby’s die als zodanig waren 
geïdentificeerd via de hielprikscreening, zich vervolgens lieten testen op 
dragerschap van CF. Deelnamebereidheid aan op deze wijze aangeboden 
dragerschapscreening lijkt derhalve minder groot (Kaufmann et al., 2014).   
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Het Consumentenpanel Gezondheidszorg (CoPa) 
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is in 1992 opgericht en 
bestaat momenteel uit bijna 12.000 panelleden die zich bereid 
verklaard hebben om op regelmatige basis vragenlijsten in te 
vullen over gezondheidsgerelateerde onderwerpen (Brabers et al., 
2015). Het doel van het panel is om onder de algemene bevolking 
in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de 
verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Ook kan het panel 
gebruikt worden om onderzoek te doen onder specifieke groepen, 
zoals ouderen. Daarnaast zijn van een deel van de panelleden 
gegevens over hun zorggebruik in de eerste lijn, zoals de huisarts, 
beschikbaar. Voor deze panelleden kunnen hun ervaringen met en 
meningen over de zorg naast hun werkelijke zorggebruik gelegd 
worden. Door op landelijk niveau informatie te verzamelen over de 
meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg 
en de onderzoeksresultaten hiervan openbaar te publiceren, draagt 
het Consumentenpanel Gezondheidszorg bij aan de versterking 
van de positie van de gebruikers van de gezondheidszorg.  

5 Draagvlak en Deelnamebereidheid onder de 
Nederlandse bevolking anno 2015 

 
 

Ter aanvulling op bovenstaande is in het kader van het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen: (1) Bestaat er in de Nederlandse samenleving draagvlak 
voor het aanbieden van preconceptie dragerschapscreening en (2) mag 
worden verwacht dat van een dergelijk aanbod gebruik zal worden gemaakt 
wanneer dit binnen de reguliere zorg zou worden aangeboden?’ aan het einde 
van 2014 (december) een korte vragenlijst voorgelegd aan het Consumenten-
panel Gezondheidszorg van het NIVEL. 

 
5.1 Vragenlijst 
 

De vragenlijst bestond uit acht vragen voorafgegaan door een korte 
introductie over wat dragerschap is en wat preconceptie dragerschaptesten 
zijn, zie box 5.1. De eerste vraag betrof een attitude vraag: ‘Het aanbieden van 
de mogelijkheid om een dragerschaptest voor ernstige erfelijke ziekten te 
kunnen laten doen in Nederland vind ik…’gevolgd door een aantal stellingen 
en enkele andere vragen, zie box 5.2 voor de volledige vragenlijst.  
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Box 5.1 Introductie van de vragenlijst 
In Nederland worden de meeste kinderen gezond geboren. Toch bestaat er altijd een 
kans dat een kind wordt geboren met een ernstige ziekte. Met een dragerschaptest 
(erfelijkheidsonderzoek) bij de aanstaande ouders kan al vóór een eventuele 
zwangerschap worden nagegaan of er een grotere kans dan normaal (verhoogde 
kans) bestaat op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke ziekte.  
 
Wat is een drager? 
Ieder mens is “drager” van een of meer erfelijke ziekten. Meestal komt deze ziekte 
niet in de familie voor en weten mensen niet dat ze drager zijn. Dragerschap geeft 
zelf geen klachten en het is ook niet aan iemand te zien. Een drager zal zelf nooit de 
ziekte krijgen. Maar, als beide ouders drager zijn van dezelfde ziekte dan is er in elke 
zwangerschap een verhoogde kans van 1 op 4 (25%) op een kind met deze ziekte. Bij 
1 op 100 paren zijn beide ouders drager van dezelfde ziekte en hebben daarmee een 
verhoogde kans op het krijgen van een kind met deze ziekte.  
 
Wat is een dragerschaptest? 
Met een dragerschaptest kan al voor de zwangerschap worden nagegaan of beide 
partners drager zijn van dezelfde ziekte. Als dat zo is, dan heeft dit (echt)paar 
verschillende mogelijkheden. Zij kunnen de kans op een ziek kind accepteren, of er 
voor kiezen om geen eigen kind (meer) te krijgen. Maar ook kunnen zij onderzoek 
laten doen tijdens de zwangerschap om na te gaan of het ongeboren kind de ziekte 
heeft. In sommige gevallen is het mogelijk om zwanger te worden via een 
reageerbuisbevruchting (IVF) waarbij een embryo alleen in de baarmoeder wordt 
teruggeplaatst als het de ziekte niet heeft (embryoselectie).  
 
Van u willen we graag weten wat u ervan vindt wanneer iedereen die dat zou willen 
al voor de zwangerschap een dragerschaptest kan laten doen in Nederland. 

 
Box 5.2 Vragenlijst 
1. Het aanbieden van de mogelijkheid om een dragerschaptest voor 

ernstige erfelijke ziekten te kunnen laten doen in Nederland vind ik… 
(aan de hand van een 5-punts Likertschaal) 

 Goed versus Slecht/Beangstigend versus Geruststellend/Wenselijk versus 
Onnodig/Twijfelachtig versus Vanzelfsprekend/Vooruitgang versus 
Achteruitgang/Nuttig versus Schadelijk 

 
2. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen. 

(oneens-eens, 5-punts Likertschaal) 
 • Het aanbieden van een dragerschaptest voorkomt leed 
 • Door het aanbieden van een dragerschaptest voelen mensen zich 

gedwongen om zich te laten testen 
 • De uitslag van een dragerschaptest helpt (echt)paren bij het nemen van 

beslissingen over het krijgen van kinderen 
 • Wanneer ouders allebei drager zijn, dan is zwanger worden met behulp van 

een reageerbuisbevruchting (IVF) acceptabel 
- box 5.2 wordt vervolgd - 
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- vervolg box 5.2 - 

 • Het aanbieden van een dragerschaptest leidt tot angst bij mensen die 
zwanger willen worden 

 • Wanneer beide ouders drager zijn, is het afbreken van een zwangerschap van 
een ziek kind acceptabel 

 • Dragerschaptesten voor ernstige erfelijke ziekten moeten worden vergoed 
vanuit de basisverzekering 

 • Ik maak mij zorgen over mijn eigen kans om drager te zijn van een ernstige 
erfelijke ziekte 

 • Ik ben geen drager van een ernstige erfelijke aandoening 
 
3. Op welke aandoeningen mag volgens u worden getest? (oneens-eens, 5-

punts Likertschaal) 
 • Ernstige, levensbedreigende ziekten waar geen behandeling voor is en die al 

in de kindertijd ontstaan 
 • Ernstige ziekten die later in het leven optreden 
 • Ziekten waarbij sprake is van een verstandelijke (geestelijke) beperking 
 • Ziekten waarbij sprake is van een ernstige lichamelijke beperking (zoals 

rolstoelafhankelijkheid) 
 • Alle ziekten waarop een (echt)paar getest wil worden 
 
4. Aan wie kan volgens u een dragerschaptest het beste worden aangeboden?  
 Scholieren op de middelbare school/Studenten tijdens de vervolgopleiding/Een 

paar dat van plan is om te trouwen of te gaan samenwonen/(Echt)paren die 
kinderen willen krijgen vóór dat ze zwanger zijn/De toekomstige ouder(s) 
tijdens de zwangerschap/Pasgeboren baby’s; Iedereen die dat wil/Anders, 
namelijk .……/Ik vind dat dragerschaptesten niet aangeboden moeten worden  

 
5. Sommige ernstige erfelijke ziekten komen echter in sommige 

bevolkingsgroepen meer voor dan in andere. Wat heeft uw voorkeur?  
 • Elke bevolkingsgroep krijgt een aparte dragerschaptest aangeboden, waarbij 

alleen getest wordt op ziekten die vaak voorkomen in die betreffende groep 
 • Iedereen in Nederland krijgt, ongeacht hun afkomst, dezelfde 

dragerschaptest aangeboden, waarbij op alle mogelijke ernstige erfelijke 
ziekten wordt getest 

 • Ik vind dat dragerschaptesten niet aangeboden moeten worden 
 
6. Wanneer dragerschaptesten voor ernstige erfelijke ziekten deel standaard 

tot de mogelijkheden binnen de Nederlandse gezondheidszorg zou horen, 
op welke manier zouden deze dan beschikbaar moeten zijn?  

 Via de huisarts/Via de verloskundige/Via het ziekenhuis/Via het 
kinderwensspreekuur/Via het internet/Anders, namelijk .. 

- box 5.2 wordt vervolgd - 
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- vervolg box 5.2 - 

7. Stel dat u zelf van plan zou zijn om (nog) een kind te krijgen, zou u dan 
een dragerschaptest laten doen? 

 Ja, zeker/Ja, maar alleen als dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar/Ja, maar 
alleen als ik een verhoogde kans heb vanwege mijn afkomst/Ja, maar alleen als er 
een ziekte in mijn familie voorkomt/Waarschijnlijk wel/Waarschijnlijk niet/Nee, 
zeker niet/Weet ik niet 

 
8. Hoeveel zou u maximaal bereid zijn te betalen voor een dragerschaptest? 
 Niets/Minder dan €50/€50 - €100/€100 - €200/€200 - €500/€500 - €1000/Meer 

dan €1000 

 
 
5.2 Resultaten  
 

De vragen die voorgelegd aan 1500 CoPa leden, werden beantwoord door 803 
personen, onder wie 420 mannen (52%). De meeste respondenten hadden een 
gemiddeld (50%) of hoger opleidingsniveau (33%). Tenslotte viel een derde 
van de deelnemers (33%) in de categorie ‘reproductieve leeftijd’ die was 
gedefinieerd als: 18 t/m 45 jaar. 
 
Box 5.2 Gevolgde methode en statistische verantwoording 

Methode 
 
De vragenlijst bestond uit acht vragen en werd ingeleid door middel van een korte 
introductie over wat dragerschap is en wat preconceptie dragerschaptesten zijn. De 
vragen waren mede gebaseerd op een eerdere vragenlijst die was uitgezet in de 
hoog-risico populatie (Holtkamp et al., 2015).  
 
De eerste vraag was een attitude vraag:  
‘Het aanbieden van de mogelijkheid om een dragerschaptest voor ernstige erfelijke 
ziekten te kunnen laten doen in Nederland vind ik…’  
gevolgd door zes tegengestelde woordenparen (goed vs slecht; beangstigend versus 
geruststellend; etc.), waarbij respondenten op basis van een 5-punts Likertschaal 
konden aangeven welk woord het beste bij hun persoonlijke mening paste.  
 
De attitudeschaal bleek betrouwbaar en valide. De zes items (woordenparen) 
laadden allemaal op 1 factor (bij oblimin rotatie) en Cronbach’s alpha was 0,9. 
 
De vragen twee en drie bestonden uit het beantwoorden van meerdere stellingen, 
waarbij respondenten op basis van een 5-punt Likertschaal konden aangeven in 
hoeverre ze het eens waren met iedere stelling (oneens-eens).  
 
De overige vragen betroffen alle enkelvoudige vragen met meerdere antwoordopties. 
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Attitude 
De gemiddelde score op de attitudeschaal, waarbij 1 de laagste waarde was en 
5 de hoogste, was positief (M=3,9). Het aanbieden van een dragerschaptest 
voor ernstige erfelijke aandoeningen onder de Nederlandse bevolking werd 
vooral als ‘goed’, ‘nuttig’ en als ‘vooruitgang’ beschouwd, met allemaal een 
score boven de 4. Dat een dergelijk aanbod ‘geruststellend, wenselijk of 
vanzelfsprekend’ is, daarover was men minder eenduidig, getuige de scores 
tussen de 3 en 4. ‘Vanzelfsprekend’ scoorde daarbij het laagst (3,4) en ‘goed’ 
het hoogst (4,3). 
 
Figuur 5.1 Overzicht van de gemiddelde score op de attitudevragen 

 
 
Stellingen 
Het aanbieden van de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een 
preconceptiedragerschapstest wordt als positief ervaren, het voorkomt leed 
(4,0, op een schaal van 1-5) en het helpt (echt-)paren bij het nemen van 
beslissingen over het krijgen van kinderen (4,1). Het leidt niet tot angst (2,9) 
en ook niet tot het gevoel dat dit aanbod mensen ertoe zal dwingen om een 
dergelijke test te laten doen (2,6). Wanneer ouders beide drager blijken dan 
vindt men IVF acceptabel (3,9), maar over het afbreken van de zwangerschap 
is men wat minder eensluidend (3,6). De deelnemers maken zichzelf geen 
zorgen over mogelijk eigen dragerschap van een ernstige aandoening (1,7) en 
vrouwen (1,6) doen dit nog minder dan mannen (1,8). Slechts 18% is het 
oneens met de stelling ‘ik ben zelf geen drager’, ondanks het feit dat dit 
voorafgaand aan de vragen ter introductie is uitgelegd: “Ieder mens is drager 
van een of meerdere erfelijke ziekten…”, zie box 5.1. 61% geeft aan zeker geen 
drager te zijn. 
 
 
 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

 Slecht vs Goed

Beangstigend vs Geruststellend

Onnodig vs Wenselijk

Twijfelachtig vs Vanzelfsprekend

 Achteruitgang vs Vooruitgang

Schadelijk vs Nuttig
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Figuur 5.2 Stellingen met de laagste en hoogste gemiddelde scores 

 
 
Aandoeningen waarop getest mag worden 
De deelnemers vonden dat er getest mag worden op levensbedreigende 
aandoeningen waar geen behandeling voor is en die zich al vroeg in de 
kindertijd voordoen. Daarmee was men het erg eens (4,5). Maar ook was men 
het eens met de stelling dat er getest mag worden op ernstige ziekten die zich 
later in het leven voordoen (4,0), op ziekten met een ernstige verstandelijke 
beperking (4,1) en een ernstige lichamelijke beperking (4,1). Dat een  
(echt-)paar zich moet kunnen laten testen op alle aandoeningen die zij maar 
willen, daarover waren de meningen meer verdeeld (3,4). Mannen scoorden 
hier wat hoger dan vrouwen (3,6 versus 3,2). 
 
Beschikbaar voor iedereen via de huisarts 
Bijna de helft (45%) van de deelnemers vindt dat dragerschaptesten moeten 
worden aangeboden aan paren met een kinderwens, maar 27% vindt dat het 
gewoon aan iedereen moet worden aangeboden. De meerderheid (63%) van 
de deelnemers vindt dat dragerschaptesten voor iedereen hetzelfde moeten 
zijn, dus niet afhankelijk moeten zijn van iemands etnische origine. Daarnaast 
vindt men dat dragerschaptesten beschikbaar moeten zijn via de huisarts 
(64%) of het ziekenhuis (24%), hoewel vrouwen en deelnemers die vallen in 
de categorie ‘reproductieve leeftijd’ hierbij een lichte voorkeur lijken te 
hebben voor de verloskundige boven de huisarts. 40% van de deelnemers 
heeft niets over voor een dragerschapstest en 22% heeft hier maximaal 100 
euro voor over. Tenslotte staat bij de open antwoorden ook een aantal keer 
genoemd dat dit soort testen tot abortus leiden. 
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Deelnamebereidheid 
De hypothetische vraag over of men zelf van een dergelijk aanbod gebruik zou 
maken wanneer men zich in die situatie zou bevinden en dit mogelijk zou 
zijn, laat een interessant beeld zien. 18% van de deelnemers zegt zeker mee te 
doen, terwijl 20% aangeeft dit zeker niet te doen. Dit laat zien dat men een 
dergelijk aanbod als vrije en eigen keuze beschouwt. 
 
Verschillen tussen leeftijdsgroepen 
De resultaten laten ook enkele verschillen zien tussen deelnemers in de 
reproductieve leeftijd en oudere deelnemers. De jongere groep antwoord 
neutraal (3,1) op de stelling of IVF acceptabel is wanneer beide ouders drager 
zijn. De oudere groep is het daar veeleer mee eens (3,9). Daarnaast zijn 
jongeren het overwegend eens (3,8) met de stellingen dat getest mag worden 
op ernstige ziekten die later in het leven optreden, ziekten die leiden tot een 
ernstige verstandelijke of lichamelijke handicap, maar zij zijn hierover minder 
uitgesproken dan de oudere groep (4,2). Daarnaast is de jongere groep het in 
mindere mate eens (3,8) met de stelling dat dragerschaptesten voor erfelijke 
aandoeningen moeten worden vergoed vanuit de basisverzekering in 
vergelijking met de groep oudere deelnemers (4,3). 
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6 Maatschappelijk draagvlak en 
Deelnamebereidheid in Nederland 

 
 

6.1 Maatschappelijk draagvlak 
 

Uit alle studies tot nu toe en de resultaten van het recente onderzoek onder 
de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg (CoPa) van het NIVEL, 
komt naar voren dat er draagvlak bestaat onder de bevolking waaronder ook 
de zorgprofessionals, voor het regulier aanbieden van preconceptie 
dragerschapscreening binnen de zorg (Baars et al., 2004; Buitenhuis, 2014; 
Henneman et al., 2001; Heuvel, 2015; Jans et al., 2012; Lakeman et al., 2008; 
Metcalfe, 2012; Poppelaars et al., 2004; Poppelaars et al., 2004; Van der Pal et 
al., 2013; Van Elderen et al., 2010; Weinreich et al., 2009). Over het algemeen is 
men zeer positief over het aanbod, dat geldt voor zowel zorgverleners als 
potentiële gebruikers en andere groepen. Dat is in overeenstemming met 
ander onderzoek naar uitbereiding van het aanbod van genetische testen 
(Plass et al., 2010; Eilers et al., 2012). Een grotere keuzevrijheid inzake het 
aanbod en de verwachte voordelen lijken te prevaleren boven eventuele 
bezwaren, zoals het indiceren van angst of medicalisatie (De Wert et al., 2012). 
 
 
6.2 Deelnamebereidheid 
 

De vraag of vervolgens verwacht mag worden dat Nederlanders daadwerkelijk 
zouden deelnemen aan preconceptie dragerschapscreening wanneer dit 
regulier wordt aangeboden, laat zich daarentegen moeilijker beantwoorden op 
grond van het voorgaande. De deelnamebereidheid aan preconceptie 
dragerschapscreening in de diverse studie-settingen in Nederland was gering, 
terwijl de test altijd gratis werd aangeboden. Tegelijkertijd gaven de 
deelnemers aan die studies aan juist de studie zelf als beperking te ervaren 
voor testdeelname, vanwege het korte tijdbestek waarin het aanbod van 
kracht was en onbekendheid met het aanbod, en merkten op dat zij deelname 
aan de screening wel zouden overwegen wanneer deze regulier zou worden 
aangeboden binnen de zorg. Dat Nederlanders deelnemen aan screenings-
programma’s die standaard worden aangeboden blijkt uit de deelname cijfers 
van andere vormen van screening in Nederland. Opvallend is dat wanneer 
screening niet als standaardzorg wordt ervaren door de potentiële 
deelnemers, de deelname structureel lager ligt dan wanneer dit wel het geval 
is en men als vanzelf deelneemt (Wiegers et al., 2015). Uit het CoPa-onderzoek 
kwam naar voren dat ongeveer. 20% van de deelnemers zegt zeker te zullen 
deelnemen aan preconceptie dragerschap screening als deze situatie zich zou 
voordoen. Deelnemers die aangaven misschien te zullen deelnemen zijn 



 
 

NIVEL KENNISVRAAG − MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK DRAGERSCHAPSCREENING IN NEDERLAND  31 

hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit is in overeenstemming met het 
recente Groningse onderzoek onder 500 jonge Nederlanders. Ook daar gaf 
20% aan te willen deelnemen (Buitenhuis, 2014). Tegelijkertijd gaf in het 
CoPa-onderzoek ook 20% van de deelnemers aan zeker niet van het aanbod 
van preconceptiedragerschap screening gebruik te willen maken. Dit laat zien 
dat men een dergelijk aanbod niet als dwingend ervaart en als vrije, eigen 
keuze beschouwd. Bij met name de reproductieve screeningen is 
geïnformeerde keuze belangrijker dan ‘uptake’ (De Wert et al., 2012). Ook als 
er niet heel veel mensen zouden deelnemen kan het doel (vergroten 
reproductieve autonomie) toch bereikt zijn.  
 
Factoren die deelnamebereidheid beinvloeden 
Deelnamebereidheid hangt met meerdere factoren samen, zoals de manier 
waarop de screening in de context van de reguliere zorg wordt aangeboden, 
de aard van de test, de kosten die ermee gepaard gaan, de ervaren ernst van de 
dreiging, etc. (Bakker et al., 2012; Gitsels-van der Wal et al., 2014; Van 
Schendel et al., 2014; Wiegers, 2015). Daarnaast blijkt uit studies uit andere 
landen waar dragerschapscreening op vrijwillige basis wordt aangeboden, dat 
deelnamebereidheid aan preconceptie dragerschapscreening ook kan 
afhangen van de manier van uitnodigen voor de screening. Directe 
uitnodiging via een consult bij een hulpverlener leidt tot hogere deelname in 
vergelijking met een uitnodiging per post, maar de mate waarin de 
hulpverlener betrokken is bij het onderwerp speelt ook een rol. Maar ook de 
manier waarop men zich direct aangesproken voelt en de screening relevant 
acht voor zichzelf en op dat moment speelt een belangrijke rol. Tenslotte 
blijkt uit de gegevens van landen waar vrijwillige dragerschap 
screeningsprogramma’s bestaan dat hiervan wel degelijk gebruik wordt 
gemaakt, hoewel mogelijk de risico’s voor die specifieke populaties groter zijn 
in vergelijking met het risico van de algemene Nederlandse bevolking. Op 
grond daarvan en op basis van de resultaten van het CoPa-onderzoek, zou 
men tot de conclusie kunnen komen dat verwacht mag worden dat ook in 
Nederland er paren met een kinderwens zijn die gebruik zullen maken van 
preconceptie dragerschapscreening wanneer dit regulier wordt aangeboden 
binnen de zorg. Een voorbeeld daarvan, hoewel niet representatief voor de 
algemene Nederlandse bevolking vanwege het hoge risico, is Volendam, waar 
preconceptie dragerschap screening al is ingeburgerd (Mathijssen et al., 2015). 
Maar ook de preconceptiespreekuren, die weliswaar in de eerste lijn slecht 
worden bezocht en waar het accent vooral op leefstijlfactoren ligt, maar die in 
de tweede lijn daarentegen veel beter worden bezocht. Hier ligt het accent 
meer op medische aspecten, zoals geneesmiddelen gebruik en erfelijkheid. 
Buiten dat bestaat de mogelijkheid om een preconceptie dragerschaptest via 
het Internet te bestellen. Los van het feit of het bestellen van een preconceptie 
dragerschaptest via het Internet een goed idee is (Borry en Henneman, 2012), 
bijvoorbeeld vanwege het in gebreke blijven van goede voorlichting hierover, 
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weerspiegelt dit op basis van het aanbod en de vraag, een behoefte. Onbekend 
is echter hoeveel mensen in Nederland op dit moment van deze service 
gebruik maken (en wat de gevolgen hiervan zijn). Het Belgische bedrijf 
‘Gendia’ noemt het aantal van 4-7 (veelal zwangere) paren per week 
(persoonlijke communicatie via Lidewij Henneman, 2015). Daarnaast worden 
dragerschaptesten voor specifieke aandoeningen ook door een aantal 
Nederlandse ziekenhuizen aangeboden. VU medisch centrum afdeling 
klinisch genetica heeft bijvoorbeeld een aanbod voor een dragerschaptest voor 
paren met kinderwens (150 euro) waarbij CF niet in de familie voorkomt 
(www.vumc.nl/CFtest). Van deze optie wordt op dit moment in Nederland 
weinig gebruik gemaakt (Phillis Lakeman, 2015, persoonlijke communicatie). 
Het is echter mogelijk dat wanneer het aanbod wordt uitgebreid naar andere 
ziekten en er meer bekendheid aan zou worden gegeven, de vraag hiernaar 
ook zal toenemen.  
 
Figuur 6.1  Factoren die samenhangen met deelnamebereidheid 
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7 Conclusie 
 
 
Op grond van diverse studies kan worden geconcludeerd dat er in de 
Nederlandse samenleving draagvlak bestaat voor preconceptie 
dragerschapscreening in de vorm van een regulier aanbod (door hulpverleners 
of een screeningsorganisatie) aan alle paren met kinderwens terwijl er niet op 
voorhand van een verhoogd risico sprake is. De voorkeur gaat daarbij uit naar 
een algemeen aanbod en niet naar een doelgroepgericht aanbod zoals op basis 
van etnische origine. Maatschappelijk draagvlak hoeft echter niet te resulteren 
in hoge ‘uptake’ of deelnamebereid. Of paren met een kinderwens in 
Nederland daadwerkelijk gebruik zullen maken van een dergelijk aanbod 
hangt bovendien af van vele factoren. Wanneer echter het doel van het 
aanbod is het vergroten van autonomie op het gebied van reproductieve 
keuzen, dan geven met name de resultaten van het CoPa-onderzoek met 
daarin een even grote groep deelnemers die zegt zeker wel deel te willen 
nemen als dit aan de orde zou zijn en zou kunnen, en een even grote groep 
die zegt dit zeker niet te willen, aanleiding te vooronderstellen dat dit doel:het 
vergroten van autonomie op het gebied van reproductieve keuzen, zal worden 
bereikt wanneer preconceptie dragerschapscreening regulier zou worden 
aangeboden in de zorg. 
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