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Stellingen behorende bij het proefschrift

Impact of the 20-week scan 

1.	 Door	de	introductie	van	prenatale	screening	worden	nagenoeg	alle	neuraal	buis	
defecten	prenataal	opgespoord.	(Dit	proefschrift)

2.	 Een	20-weken	echo	zonder	afwijkende	bevindingen	biedt	geen	garantie	op	een	
gezond	kind.	(Dit	proefschrift)

3.	 De	 20-weken	 echo	 is	 effectief	 in	 het	 opsporen	 van	 ernstige	 afwijkingen	
maar	 is	 minder	 effectief	 in	 het	 tegemoet	 komen	 aan	 het	 doel	 van	 het	
screeningsprogramma:	het	verschaffen	van	handelingsopties.	

4.	 Als	 de	 komst	 van	 het	 NIPT	 er	 toe	 leidt	 dat	 de	 foetale	 anatomie	 niet	 meer	
nauwkeurig	beoordeeld	wordt	in	het	eerste	trimester,	zal	het	aantal	latere	(>18	
weken)	zwangerschapsafbrekingen	vanwege	congenitale	afwijkingen	toenemen.	
(Dit	proefschrift)	

5.	 “All	screening	programs	do	harm;	some	do	good	as	well,	and	of	these,	some	do	
more	good	than	harm	at	reasonable	cost.”	(Sir	Muir	Gray)

6.	 Hoge	 deelname	 aan	 een	 screeningsprogramma	 ondermijnt	 het	 doel	 van	
informed	choice,	omdat	het	minder	vanzelfsprekend	is	dat	een	keuze	gemaakt	
moet	worden	over	wel	of	geen	deelname.	

7.	 Een	aantal	ernstige	afwijkingen	kunnen	grotendeels	al	 in	het	eerste	 trimester	
worden	opgespoord	wanneer	bij	een	termijn	tussen	12-13	weken	zwangerschap	
de	foetale	anatomie	wordt	beoordeeld.	(Dit	proefschrift)

8.	 Ouders	moeten	beter	geïnformeerd	worden	over	de	kans	dat	bepaalde	ernstige	
afwijkingen	 als	 ‘toevalsbevinding’	 tijdens	 een	 eerste	 trimester	 echo	 worden	
gezien.	(Dit	proefschrift)	

9.	 In	plaats	van	te	vragen	of	een	zwangere	geïnformeerd	wil	worden	over	prenatale	
screening,	moet	gevraagd	worden	of	men	wil	weten	of	het	kindje	een	mogelijke	
(chromosomale	of	lichamelijke)	afwijking	heeft.	

10.	 De	vraag	stellen,	is	hem	beantwoorden.	(George	van	Zinnicq	Bergmann)	


