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E EUTHANASIEVRAAG IS EEN GEESTELIJKE
UITDAGING
Gesprek met dr. Marc Desmet s.j.

Hij werd het voorbije jaar in The Wall Street Journal geciteerd als ‘Father
Desmet’. De wereld, tot in de States toe, kijkt inderdaad met grote ogen naar
hoe wij hier met het levenseinde omgaan. ‘We beseffen niet hoe uitzonderlijk
wij op dat vlak zijn’, zegt Marc Desmet, jezuïet en palliatief arts, verantwoordelijk voor de dienst palliatieve zorgen in het Jessa Ziekenhuis van Hasselt. Hij
verwijst naar Frankrijk, het land van de Franse Revolutie en van de laïcité, waar
het veel minder evident is om een euthanasiewet goedgekeurd te krijgen. Ook
voor andere controversiële ethische thema’s – zoals het homohuwelijk – komen
onze zuiderburen massaal op straat. Het is overigens tekenend dat hij in het
Centre Sèvres in Parijs, waar hij tot enkele jaren geleden ateliers gaf over het
verband tussen geneeskunde, ethiek en spiritualiteit, en dus ook over de vraag
naar euthanasie, een tijd niet echt meer welkom was.
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‘Wij zijn in dit land ongelooflijk liberaal’, stelt Desmet. ‘Dat is ten dele
een erfenis van de Franse priester
Robert de Lamennais die de ideeën
van de Franse Revolutie wilde verenigen met de katholieke principes, het
zogenaamde liberaal katholicisme.
Het gedachtegoed van Lamennais
heeft een belangrijke rol gespeeld
bij het ontstaan van België in 1830.
Anderzijds is er in ons land nog altijd een sterke antiklerikale loge actief
die ijvert voor zelfbeschikking en een
absoluut respect voor de wil van de
patiënt. Zij krijgen makkelijk toegang
tot de media. Voor elk genuanceerd
opiniestuk over het levenseinde verschijnt daags nadien een paginabreed wederwoord. Op radio en tv
worden steeds dezelfde personen
opgevoerd. Wat zij zeggen wordt
voorgesteld als de geldende norm.’
We zijn ons aan ‘t vergalopperen
‘Statistisch zitten we op een hellend
vlak’, zegt Desmet: ‘in de periode
2003-2015 is het aantal gevallen van
euthanasie vertienvoudigd. Dat gaat
alleen om geregistreerde gevallen.
De feitelijke cijfers liggen naar schatting zeker dubbel zo hoog. De stijging
plat af, maar zit nog altijd in een opgaande lijn. Er is ook een inhoudelijke
evolutie. Het gaat al lang niet meer
om de terminale kankerpatiënt. Aan
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de euthanasievraag in die context
zijn we gewoon geworden. Daarna
kwam de niet-terminale, dementerende patiënt in beeld, voor zover
die het zelf nog kan vragen. Met als
sprekend voorbeeld de breed gemediatiseerde dood van Hugo Claus in
2008. Stilaan is ook psychisch lijden
op de voorgrond getreden. Dan gaat
het over zo’n tienduizend mensen, die
vaak in instituten verblijven. Psychisch
lijden is zwaar lijden. Het is vooral
ook langdurig lijden. Toch raken we
hier aan de kern van de zaak. Het
beslissende element in de euthanasievraag, ook bij fysiek lijden, is bijna
altijd van psychische, emotionele, spirituele orde: ik wil niet tot last zijn, ik
wil niet afhankelijk zijn, dit ben ik niet
meer, zo wil ik niet zijn, dit is zinloos.
Dat gaat allemaal over zingeving.’
‘Sinds enige tijd zijn twee andere
begrippen opgedoken: levensmoeheid – mijn tante van 92 vindt dat
God haar vergeten is – en het voltooide leven – we willen stoppen op
een hoogtepunt, alles wat komt zal
minder goed zijn. Met een uitgemergelde, therapeutisch niet te redden
patiënt heeft dat niets meer van doen.
Hier wordt euthanasie assistentie bij
zelfdoding. We gaan ervan uit dat
we daar recht op hebben. En het lijkt
erop dat men dat recht in de grondwet wil inschrijven.’

114

De euthanasievraag is een geestelijke uitdaging – Gesprek met dr. Marc Desmet s.j.

Desmet vindt dat we ons aan ’t vergalopperen zijn. ‘Ik heb een absoluut
respect voor de persoon maar niet
voor de wil van de zieke. Je hoort
mensen soms zeggen: “Ik mag met
mijn leven toch doen wat ik wil?”
Maar is dat wel zo? We vergeten
dan dat we altijd van andere mensen
afhangen. Zelfs als ik euthanasie wil,
heb ik daarvoor andere mensen nodig. En wat zal mijn euthanasie betekenen voor mijn buurman die ook
terminaal is? Wij staan niet los van
elkaar. Mijn keuze heeft niet alleen
gevolgen voor mezelf, maar ook voor
anderen. Autonomie in absolute zin
is in de realiteit onmogelijk en onmenselijk.’
Verbinding
De overaccentuering van de autonomiegedachte en van zelfbeschikking
zorgt ervoor dat een genuanceerde
benadering van het levenseinde nauwelijks ruimte krijgt. Voor dokters en
medisch personeel wordt het almaar
moeilijker om tegen de stroom in te
gaan. Marc Desmet is voorzitter van
de stuurgroep ethiek van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
Daar is men zich ervan bewust dat
de weerbaarheid van de zorgverlener moet verhoogd. ‘Er is nood aan
hulp voor dokters die niet op de euthanasievraag wensen in te gaan’,

zegt Desmet. ‘Het mediatieke geweld
omtrent euthanasie maakt het voor
hen niet eenvoudig om met die druk
om te gaan. Palliatieve sedatie1 duurt
langer. Het gebeurt dat een patiënt
maar niet sterft. Zoiets weegt op de
familie. Mensen worden uit hun ritme
gehaald. Ze doen niets, maar ze
zijn keimoe. Verwerken is zeer hard
werken! Belangrijk in dat proces is
wel dat de familie nog eens bijeen
is. Ook kleinkinderen spelen daarin
een belangrijke rol. Het treft me altijd
als ik een kleinkind ontroostbaar zie
huilen als opa of oma sterft. De band
tussen kleinkinderen en grootouders
is vandaag veel sterker dan toen wij
kind waren. Voor mij is verbinding het
sleutelwoord. Welke keuze je bij het
levenseinde ook maakt, doe het in
verbinding.’
Opnieuw leren tot last zijn
Een belangrijk gegeven in de hele
discussie rond het levenseinde is natuurlijk dat we langer leven en bijgevolg ook langer lijden en sterven. ‘Op
tien gevallen van euthanasie is er één
waarop de noemer polypathologie
wordt geplakt, een verzamelnaam
voor allerlei ouderdomskwalen. En
wie het fysiek niet zo zwaar heeft,
wordt levensmoe. In de vorige eeuw
zorgden oorlog, tuberculose, de
Spaanse griep, de bevalling van …
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het zevende kind, … ervoor dat mensen stierven. Mijn eigen vader is 89
geworden. Na zijn werk in een veevoederfabriek heeft hij nog twintig
jaar gelukkig geleefd. Op zijn 80ste
kreeg hij alzheimer. Toen werd het
een stuk minder. Die miserie zou hem
bespaard zijn gebleven mocht hij een
eeuw eerder geleefd hebben.’

We willen allemaal oud worden,
maar niet oud zijn. Met ouder worden neemt de kans op allerlei ongemakken en ziekteverschijnselen toe.
Dementie bijvoorbeeld, iets waarvan
je mensen hoort zeggen dat ze dat
voor zichzelf niet zien zitten. Volgens
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Desmet geven we daarmee te kennen ‘dat we respect hebben voor de
persoon die we zijn, maar niet voor
de persoon die we worden. Personen
met dementie herinneren ons aan bepaalde invullingen van waarden die
we niet meer kennen. In onze samenleving wordt je waarde bepaald door
je maatschappelijk functioneren. We
vergeten daarbij dat je waardig bent
gewoon omdat je mens bent.’
Een andere vaak gehoorde uitspraak
is dat mensen niemand tot last willen
zijn. ‘Niet zo lang geleden heb ik in
de Roozenbergabdij in Waasmunster een conferentie gegeven over het
thema van de lastpost. We moeten
opnieuw leren tot last zijn. Op de
keper beschouwd is iedereen tot last,
van bij de geboorte tot het moment
waarop we doodgaan. Wij denken
vandaag te veel in termen van belasting en gaan te weinig uit van draagkracht. We spreken bijna dagelijks
over ondraaglijk lijden. Dat is een
subjectief criterium. Ongeneeslijke
ziekte daarentegen is een objectief
criterium. Ook het woord slachtoffer
wordt meer gebruikt dan vroeger.
We voelen ons kwetsbaarder omdat
we zo overgevoelig zijn. Daarom is
het belangrijk dat we mensen leren
omgaan met hun eigen kwetsbaarheden en ontdekken waar hun talenten
en hun kracht liggen. Bijvoorbeeld
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met de zogenaamde HEE-methode:
Herstel – Empowerment – Ervaringsdeskundigheid. We zien en ervaren
dan dat mensen meer kunnen dan
ze zelf dachten. Zo kom je tot veerkracht. Veerkracht geeft hoop.’
Ethiek is van iedereen
‘De antropologe Frances Norwood
heeft euthanasie bestudeerd in Nederland vanuit de verbazing dat er
zoveel over euthanasie gesproken
wordt zonder dat die er komt. Ook bij
ons blijkt dat "slechts" 5% sterft aan
euthanasie. Dat we vandaag geen
taal meer hebben om het lijden een
plaats te geven, speelt daarbij zeker
een rol. Het enige wat vaak overblijft
is: maak er een einde aan, dit is toch
zinloos. Dat is een negatieve spirituele uitspraak. Bij het levenseinde is
geestelijk lijden vaak beslissend. Het
feit dat we langer leven speelt natuurlijk een rol, maar de opgave is vooral
geestelijk. En daar blinkt onze cultuur
niet in uit. Het euthanasiedebat legt
een cultureel en spiritueel probleem
bloot. Euthanasia talk, spreken over
euthanasie, is een geestelijke uitdaging.’
‘In ziekenzorg begint men stilaan
aandacht te hebben voor ethiek en
spiritualiteit. Dat is redelijk nieuw. Natuurlijk wil iedereen een warme zorg

voor de patiënt. Vraag is hoe je dat
mogelijk maakt voor duizend patiënten. Ethiek is daarom niet enkel een
zaak van dokters en verplegers, maar
ook van het management. Ethiek reikt
verder dan de klassieke thema’s zoals
de NIP-test 2. Het gaat ook om structurele zaken, het aantal verpleegkundigen op een dienst bijvoorbeeld.
Naast individueel kwaad is er ook
structureel kwaad. Als je daar verandering in wil brengen, gaat er een
enorme paraplu open: de directie, de
overheid, … Europa. Een gigantisch
spinnenweb. Het is een spirituele opdracht daarin spiderman of -woman
te zijn: hoe kan ik niet vastklitten in het
spinnenweb van onze cultuur en toch
beklijvend zijn?’
Het medisch team als medicijn
Toen hij in 1993 aan het werk ging
in het Jessa Ziekenhuis, had Desmet
het gevoel dat hij daar iets in zijn
eentje moest rechttrekken. Vandaag
is hij gefascineerd door de manier
waarop zijn team te werk gaat, een
kern van verpleegkundigen, aangevuld met vrijwilligers. ‘Elke dag zit ik
een uur samen met de verpleegkundigen voor een briefing waarop we de
patiënten doornemen. Bijvoorbeeld:
de voorbije nacht is een vrouw van
30 overleden. Ze leed al vijf jaar aan
kanker. Dat is dramatisch voor de
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partner en voor de familie. Sofie lag
op kamer 73. Op een gewone dienst
wordt daar niets meer over gezegd.
Wij staan daar bij stil. Elke maandag
overschouwen we verleden, heden
en toekomst. Verleden: wie is hier gestorven vorige week? Wat heeft dat
met ons gedaan? Zijn er nog reacties
van de familie? Het is een methode
om geval per geval te leren bekijken.
Je kweekt daarmee een mentaliteit.
Mensen die bij ons worden opgenomen, voelen dat ze in iets terechtkomen dat verbinding schept. De dokter, maar ook het hele medisch team
als medicijn.’
Desmet ziet met lede ogen aan hoe
juridisering en regelgeving de spontaneïteit en de kracht van dienstverlening onderuithalen. ‘Alles is zo aan
’t verstrakken. Het gevolg is dat veel
vrijwilligers niets meer mogen doen.
Men durft dat risico niet meer nemen. Wat een verspilling van talent!
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Bij ons kan dat wel nog. Tussen onze
vrijwilligers zijn mensen die monitrice
geweest zijn, die kunnen masseren,
die lekkere pannenkoeken bakken …
Mensen van alle leeftijden, ook jonge
mensen, verschillende karakters en
talenten. Alles gebeurt in nauwe samenwerking met verpleegkundigen.
Het is altijd weer een kwestie van
afwegen wat kan en niet kan. Dat
stimuleert mensen om over hun aanpak na te denken. Teamwork is daar
een te koude term voor. Het Franse
woord essence drukt beter uit waar
het om gaat, wat de essentie is. In
de Petit Robert vind je drie betekenissen van essence. De eerste: quelque
chose d’intime et d’insondable, het is
persoonlijk en je kan het niet vatten;
essence kan ook een parfum zijn: je
ruikt het, je weet niet vanwaar het
komt, maar het is er wel; carburant
et solvant is de derde betekenis: als
je de essentie raakt, krijg je energie,
brandstof die je problemen oplost of
ze alleszins in een ander perspectief
plaatst. Zin is iets wat je ontvangt. Je
kan dat niet altijd verwoorden in een
ronkende uitspraak.’
Onderscheiden
Een palliatieve afdeling is vandaag
geen strikt afgebakend terrein meer
in een ziekenhuis. ‘We hebben een
supportteam dat ondersteuning biedt
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op zo’n twintig afdelingen. Palliatieve zorg heeft zich verbreed van
kankerpatiënten naar mensen in de
geriatrie, neurologie, psychiatrie, pediatrie, of patiënten die met orgaanfalen (hart, longen, lever, nieren …)
geconfronteerd worden. Het spreekt
voor zich dat zo’n ploeg met sterke
emoties moet kunnen omgaan. Iedere
dag krijgen ze te maken met spirituele pijn: een vader die in onmin leeft
met zijn dochter, een vrouw die haar
kleinkind al in geen maanden meer
gezien heeft … De pijn van het gemis
ligt vaak aan de basis van kregelige
reacties van patiënten. Daarom is het
belangrijk dat we verder leren kijken
dan alleen maar die ‘lastige patiënt’.

‘Sinds enige tijd werken we in ons
team met een spiritual box: een
vierzijdige doos waarop voor elke
deelnemer rond de tafel vijf spanningsvelden te zien zijn. Noem het
een moderne vertaling van de idee
van deugdenethiek of een eigentijdse
invulling van de wisselwerking tussen

hoogmoed en deemoed of nederigheid. Het schema van de box is uitgewerkt door de Nederlander Carlo
Leget. Het is een palliatieve vertaling
van de ars moriendi (de kunst van het
sterven) van de late middeleeuwen.
Het gaat om vijf spanningsvelden die
behoren tot de kern van ons menszijn:

- autonomie – afhankelijkheid
We moeten voortdurend afwegen
waar de grens ligt tussen autonomie – wat de patiënt wil en kan
– en afhankelijkheid – op welke
punten ondersteuning gewenst of
noodzakelijk is. Een goede balans
vinden is niet eenvoudig, maar ze
is fundamenteel voor een humane
en respectvolle benadering van
de zorgvrager.
- doen – laten
Doen staat gelijk met alles proberen te controleren. Maar wat doe
je als je de controle verliest? Hoe
wil je dan verzorgd worden? Het

De euthanasievraag is een geestelijke uitdaging – Gesprek met dr. Marc Desmet s.j.

gaat erom te ontdekken waar de
doen/controle-houding in een
kramp geraakt, waardoor mogelijk een goede therapie wordt
afgewezen. Als we het spanningsveld erkennen en er begrip voor
opbrengen, kunnen we ruimte creëren om de persoon uit zijn kramp
te helpen.
- vasthouden – loslaten
Het kan dat iemand vasthoudt aan
irreële verwachtingen. Dan helpt
het niet te zeggen dat hij of zij realistisch moet zijn. Als je dat vasthouden toelaat, zonder het te bestrijden, ontstaat ruimte waardoor
vasthouden minder krampachtig
wordt.
Loslaten is een bedrieglijk woord.
Je kan toch niet tegen iemand
zeggen dat hij zijn vrouw moet
loslaten. Je kan wel een auto of
een huis loslaten, maar toch niet je
partner of je vrienden. Ons wordt
voortdurend gezegd: God laat je
nooit los. En wij zouden alles moeten loslaten! Wat een onzin! We
kunnen ook spreken van vasthouden en anders vasthouden. Een
kind verliezen is niet een kind loslaten, dat is tegennatuurlijk. Loslaten in die zin is eigenlijk een vorm
van autonomie-denken.
- vergeten – vergeven
Bij het levenseinde krijg je geregeld te maken met onverzoende

119

situaties. Het kind dat al tien jaar
niet meer komt bijvoorbeeld. Moeten we daar iets aan doen of niet?
- geloven – weten
Voor de ene is de dood heel zeker het einde, een ander is er even
zeker van dat hij zijn vader zal terugzien. Hoe kan je die kramp van
het zeker weten ontspannen?’
‘Als je iedere dag bij de patiëntenbespreking hoort over spirituele pijn, dat
je niet moet oordelen …, dan gaat
dat langzaam maar zeker inwerken
op de leden van het team. Gutta
cavat lapidem non vi sed saepe cadendo (de druppel holt de steen uit,
niet met geweld, maar door vaak te
vallen). Eigenlijk is dat een leerschool
in onderscheiden: geval per geval leren bekijken, niets is gelijk, en samen
tot een consensus komen, samen aanvoelen wat de minst slechte oplossing
is. Dat is op en top Ignatiaanse spiritualiteit. Je kan niet stellen dat iedereen
religieus is, maar ieder mens is spiritueel en stelt zich existentiële vragen.’
In het ongeoorloofde is er ook nog
veel ethiek

Marc Desmet studeerde eerst geneeskunde en trad daarna in bij de jezuïeten. De combinatie is hem op het lijf
geschreven. ‘Een religieus leeft in de
marge van de kerk, in het spannings-
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veld tussen kerk en wereld. Dat kan in
verschillende vormen, zoals de trappisten bijvoorbeeld. Jezuïeten staan
bij brandpunten. Het levenseinde is
er zo een. Daar horen wij thuis, in
dat spanningsveld. Het is abnormaal
dat een jezuïet paus wordt, in het centrum van de kerk dus. Ignatius heeft
ons overigens verboden om bisschop
te worden – hij heeft er wel aan toegevoegd dat je maar twee keer mag
weigeren (jezuïtische glimlach). Je
merkt het ook aan de manier waarop
Franciscus het pausschap invult: hij zit
niet de doctrine aan te scherpen, hij
acteert als een religieus. Hij legt het
accent op vreugde, goesting, menselijkheid. Dat hebben we nodig.’
Desmet zakt geregeld af naar de abdij van Westvleteren. ‘Ik kom daar al
34 jaar. Ik heb dat nodig. Ik stel vast
dat ik meer en meer een biddend
mens word.’ Hij is er ook een week
naartoe getrokken toen hem om een
eigen inbreng gevraagd werd naar
aanleiding van het conflict tussen de
broeders van Liefde en hun generaaloverste broeder Stockman. Die week
bezinning is toen geresulteerd in een
lezing over de liefde en de betekenis
van het religieuze leven.
‘Met dat conflict kwam de kerk plots
in het centrum van de euthanasiediscussie terecht. Dat debat wordt

beheerst door twee uitersten. Aan
de ene kant is er de zogenaamde
programmatische groep, met mediafiguren als Wim Distelmans en Marc
Cosyns. Zij willen de bestaande wetgeving verder uitbreiden en daarin
zo ver mogelijk gaan. In de media
heeft deze groep een monopoliepositie verworven. Aan de andere
kant is er het officiële kerkelijke, zeg
maar dogmatische standpunt tegen
euthanasie, dat ook gedeeld wordt
door de EAPC, de Europese Associatie voor Palliatieve zorg. Daartussen
laveren de pragmatici zoals ikzelf en
de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Wij zijn geen promotor van
euthanasie, maar als mensen die
vraag stellen, staan we er wel voor
open. Wij vinden het nog altijd beter
euthanasie te bespreken binnen het
kader van palliatieve zorg. Omdat
de manier waarop zo belangrijk is.
Als je het doet, doe het dan goed en,
zoals ik al eerder zegde, in verbinding. In het ongeoorloofde is er ook
nog veel ethiek.’
‘De broeders van Liefde zitten op die
lijn. Zij zijn van oordeel dat, als de
vraag acuut wordt, ze er beter aan
doen de mensen op hun eigen terrein te houden. Als ze hen wegsturen,
hebben ze het gevoelen dat ze die
mensen in de steek laten. Ze hebben
daarvoor een uiterst zorgvuldige pro-
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cedure uitgeschreven, waar ook iemand als de Leuvense psychiater Joris
Vandenberghe, een gezaghebbende
stem in de wereld van de medische
ethiek, achter staat. Broeder Stockman heeft daartegen gereageerd als
een superklerikaal. Ermee dreigen
zijn medebroeders uit de congregatie
te zetten om zijn eigen principes door
te drukken, vond ik ongelooflijk verregaand en onchristelijk.’
De vrijheid van de kinderen Gods
Desmet spreekt graag over de vrijheid van de kinderen Gods. ‘Jezus
kent de wet. Hij is er in opgegroeid,
maar is er tegelijkertijd ook vrij in. Jezus is geen doetje. De blijde boodschap is ook een boze boodschap.
Kijk maar naar de evangelies, hoe
vaak Jezus zich boos maakt tegen allerlei regeltjes. Wij zijn de godsdienst
van de vrijheid. Vandaag zijn juridisering en regelethiek de nieuwe vormen
van farizeïsme. Het is niet omdat je
de procedure hebt gevolgd, dat het
oké is. Ik ben misschien in orde, maar
is het ook in orde? Ethiek gaat ook
over het goede doen. Uiteindelijk
is de belangrijkste regel in ethische
kwesties: je geweten volgen. Bij het
levenseinde hebben we te maken
met mensen die verzwakt zijn door
ziekte. Het gaat er dan om te kijken
en te luisteren naar wat de zieke wil:
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wie is hij, waarmee is hij gediend?
Hoe gaat zijn omgeving daarmee
om? Wat goed is voor de een, is het
niet voor de ander. Op het ogenblik
van de keuze is al veel beslist. Aan
het eind van ons leven zijn we wie we
ons hele leven zijn geweest.’
Splijting
Er is nog iets dat Desmet van het hart
moet: ‘In de katholieke traditie is er
een groot respect voor de zwaksten
en dus ook voor de zogenaamde
wilsonbekwamen. Mensen die niet
weten dat euthanasie bestaat en er
ook niet om kunnen vragen. Kan je
de zwaksten in de maatschappij laten lijden? Voor mij is dat een van
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de redenen waarom ik zelf geen
euthanasie uitvoer. Ik ben me ervan
bewust dat mijn houding gespleten
is. Vandaar mijn fascinatie voor de
nederdaling ter helle: het traditionele
beeld van het lichaam van Jezus dat
aan het kruis hangt en zijn ziel die
neerdaalt ter helle om er de zielen
van de rechtvaardigen uit weg te voeren. Terwijl de godheid met beiden
verbonden blijft. Noem het de theologische verantwoording van wat ik
doe: ik ga mee in de vraag, maar
ik voer niet uit. Ik kom daardoor in
een wereld van splijting terecht. Diezelfde splijting vind ik terug bij de
zieke mens: “Ik wil wel leven, maar
niet zo.” Splijting ook tussen de zieke
en zijn familie. Lijden heeft een grote
splijtende kracht. Lijden kan aanleiding geven tot solidariteit, maar het
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kan ook mensen uiteen halen. In de
nederdaling ter helle vind ik die gespletenheid terug: meegaan in het lijden, maar ook in de opstanding, niet
weglopen van de lijdende mens, ook
niet van zijn euthanasievraag, hem
bijstaan met alles wat we ter beschikking hebben. Terwijl de godheid met
beiden verbonden blijft: met degene
die het niet wil doen en degene die
het wel wil.’
Guido CAERTS &
Paula VEESTRAETEN
Voor meer achtergrondinformatie:
Marc Desmet,
Euthanasie, waarom niet?,
Lannoo, 2015

Palliatieve sedatie: iemands bewustzijn verminderen (komt vaak neer op: doen slapen) tot de dood intreedt.
NIP-test: screeningtest voor het opsporen van onder meer trisomie 21 (downsyndroom)
door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te meten.

