
Pediater Carla Verpoorten (UZ Leuven) over toenemende
neiging naar een perfect kind
 
'Rechtszaken verhogen druk tot abortus
bij gynaecologen' 

Carla Verpoorten weet zeker dat
er ook laattijdige abortussen bij
Belgische vrouwen gebeuren, ook
op 33 weken. 'Ik vermoed dat ze
daarvoor soms worden
doorverwezen naar Frankrijk of
elders in het buitenland.'
Bas Bogaerts

BRUSSEL
Een gynaecoloog moet
ouders van een kind met
spina bifida of open rug
100.000 euro betalen omdat
hij hen te laat inlichtte
tijdens de zwangerschap.
Pediater Carla Verpoorten
heeft 300 patiënten met
open rug begeleid en
spreekt met ouders die
abortus overwegen. 'Hun
leven kan wel degelijk
kwaliteitsvol zijn.'

NATHALIE CARPENTIER

Het is niet de eerste keer
dat een gynaecoloog wordt
veroordeeld tot een
schadevergoeding. Jaren
geleden stapten ouders van
een kind al naar de
rechtbank. "Niet omdat ze
het te laat wisten, maar
omdat de gynaecoloog
volhield dat hij het niet kon
zien, terwijl de ouders de
echo hadden waarop het
duidelijk was."

Spina bifida of open rug is
een aangeboren afwijking
die het gevolg is van een
ontwikkelingsstoornis van
ruggenmerg en wervelkolom
waarbij het zenuwstelsel
onvoldoende is afgesloten.
Naargelang de ligging van
het letsel, kan men drie
groepen onderscheiden.
Sommige patiënten hebben
altijd een rolstoel nodig,
anderen nooit. De meesten
leren lopen maar zullen
later toch de rolstoel
verkiezen.

Als tijdens een
zwangerschap het risico op
spina bifida wordt
vastgesteld en ouders een
beslissing moeten nemen
over abortus worden ze in
het UZ Leuven vaak
doorverwezen naar
Verpoorten voor een
consult. "De meeste ouders
die bij mij komen hebben
beslist tot een abortus
omdat ze ervan uitgaan dat
leven met die handicap
sowieso geen leven is. Ze
weten niet dat heel wat
patiënten wel degelijk een
kwaliteitsvol leven kunnen
hebben." Met de opkomst
van Amerikaanse praktijken
waarbij gynaecologen
geconfronteerd worden met
schadeclaims van ouders
dringt een ruimer,
maatschappelijk debat zich
op, vindt Verpoorten.

Aandoening te licht
voorstellen

"Mede uit schrik voor zware
schadeclaims is er een

tendens om alle vormen van
spina bifida, ook de milde,
over één kam te scheren",
zegt Verpoorten. "De
strekking lijkt vandaag
meer en meer dat je een
handicap die je kunt
vermijden, ook het best
vermijdt. Heel wat
gynaecologen voelen zich
door zulke rechtszaken
onder druk gezet om de
risico's op bepaalde
afwijkingen bij een foetus
erg scherp te stellen. Als ze
dat niet doen en het kindje
wordt geboren met een
handicap en de ouders
kunnen daar moeilijk mee
leven, riskeren ze
aangeklaagd te worden
omdat ze de aandoening te
licht hebben voorgesteld. Ik
begrijp beide partijen
daarin. Het gevolg is dat
vandaag in de meeste
gevallen wordt gekozen
voor abortus vanuit de
redenering dat dat geen
kwaliteitsvol leven kán zijn."

Hoe kijkt u daarnaar? U ziet
de andere kant, u begeleidt
al jaren patiënten met spina
bifida.

"Niemand kan voorspellen
of iemand echt gelukkig zal
of kan zijn met een
handicap, maar ik ken veel
patiënten die een
kwaliteitsvol leven leiden.
Veel mensen weten dat
gewoon niet. De vroegere
Noorse minister van Milieu,
Guro Fjellanger, had spina
bifida. Verschillende
patiënten van mij hebben
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intussen zelf kinderen. Eén
man zit in een rolstoel,
maar heeft intussen een
tweeling en is gelukkig. Hij
heeft hard moeten vechten,
maar vindt zijn leven niet
minder dan dat van een
ander."

In het geval van deze
rechtszaak werd de
afwijking niet gemeld op 15
weken, maar pas op 33
weken bij een tweede
gynaecoloog. De beklaagde
gynaecoloog voerde aan dat
de ouders ook in het derde
trimester nog voor een
abortus hadden kunnen
kiezen. Is dat zo?

"Ik weet zeker dat er ook
laattijdige abortussen bij
Belgische vrouwen
gebeuren, ook op 33 weken.
Ik vermoed dat ze daarvoor
soms worden doorverwezen
naar Frankrijk of elders in
het buitenland. De
redenering is dat het gaat
om meer dan één handicap,
terwijl het eigenlijk
gevolgen zijn van dezelfde
stoornis. Dat zijn erg
moeilijke, spijtige gevallen.
Je mag niet vergeten dat
een zwangerschap zo laat
afbreken psychologisch
ontzettend zwaar is, ook
voor moeders die geen
zwaar gehandicapt kind
willen."

Als ouders bij u komen,
brengt u hen dan op andere
gedachten?

"Nee. Mensen krijgen bij mij
te horen hoe het is om te
leven met spina bifida. De
meesten gaan ervan uit dat
het sowieso geen leven is.
Mijn patiënten hebben het
misschien niet gemakkelijk,
maar er zijn aandoeningen

die prenataal niet
detecteerbaar zijn zoals
zwaar autisme of epilepsie
waar soms veel moeilijker
mee te leven valt. De
meeste ouders zijn tevreden
met het consult, zelfs als ze
beslissen tot abortus."

Raadt u hen soms aan om
niet met de zwangerschap
door te gaan?

"Nee, ik geef geen advies of
ze moeten doorgaan of de
zwangerschap onderbreken.
De ouders moeten zelf
beslissen, maar ik geef hen
alle uitleg. Ik schets wat
voor leven dat kan geven en
vraag of zij denken dat ze
een leven met zo'n
gehandicapt kind
aankunnen. Ik vind het
vooral erg belangrijk dat
ouders een toekomst zien
voor hun kind. Sommigen
die twijfelden, gaan er soms
toch voor, anderen niet. Ik
ken niemand die er toch
mee door is gegaan en daar
achteraf spijt van had."

Wat is uw advies in deze
delicate kwestie?

"We moeten als
maatschappij nadenken
over die neiging naar een
perfect kind. Er zou veel
meer informed consent
moeten zijn van de ouders
voor ze een echo krijgen.
De meesten kijken er
gewoon naar uit om dan
hun ongeboren kind te zien.
Maar ze staan er
onvoldoende bij stil dat dan
ook ernstige afwijkingen
kunnen worden vastgesteld
en ze dan heel snel
loodzware beslissingen
moeten nemen. Als er iets
mis is, moeten ze op een
paar dagen tijd beslissen. In
het VK staat na een

prenatale detectie een
multidisciplinair team klaar
waarin ook ouders en
patiënten zelf getuigen. Dan
heb je tenminste echt een
idee van wat het is."
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