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Ophef in Engeland over 
de nieuwe NICE richtlijn  
keizersneden
In Engeland is er ophef ontstaan, zowel in de media als 

onder de betrokken beroepsgroepen, over de herziening 

van de NICE richtlijn ‘caesarean sections’. Ook de Nederlandse 

media (o.a. de Telegraaf en Medisch Contact) schonken 

aandacht aan deze discussie.  De RCOG (Engelse 

gynaecologen vereniging) voelde zich genoodzaakt 

hierover een ‘statement’ uit te brengen. 

De herziene richtlijn zou een keizersnede zonder medische 

indicatie mogelijk maken. Dit is echter niet waar. De 

omstreden aanbeveling betreft een keizersnede vanwege 

extreme baringsangst. Nu lijkt dit de weg te openen voor 

een groter aantal keizersneden op verzoek. Voordat een 

dergelijk verzoek op basis van ‘Tokofobia’ (morbide angst 

voor de bevalling) echter wordt ingewilligd, dient er een 

uitgebreid psychiatrisch consult plaats te vinden. De RCOG 

beklemtoont dat het gaat om een zeldzame psychiatrische 

aandoening en vindt dat indien er een indicatie op deze 

gronden ontstaat, vrouwen goed moeten worden 

voor gelicht over de voor en nadelen. Zoals bij alle medische 

interventies, kleven er ook aan een keizersnede bepaalde 

risico’s die niet moeten worden onderschat. De RCOG is 

voorstander van adequate ondersteuning voor vrouwen 

bij een dergelijke beslissing door all betrokken hulp

verleners, inclusief verloskundigen.

De Britse gynaecologen mogen een keizersnede op een 

dergelijke indicatie overigens wel weigeren. Zij dienen hun 

cliënt dan door te verwijzen naar een collega. NICE is het 

gerenommeerde richtlijneninstituut van de National Health 

Service in Engeland. Hun richtlijnen dienen voor veel 

hulpverleners en beroepsverenigingen als voorbeeld. 

www.nice.org.uk, www.guardian.co.uk;  

www.medischcontact.nl, www.rcog.org.uk

Sleepyhead afraden
Sleepyhead is een van zachte materialen vervaardigd 

slaapmandje waar een baby precies in past. Volgens de 

Zweedse moeder die het product heeft bedacht, ‘perfect’ 

om een baby tot de leeftijd van 6 tot 8 maanden in het 

ouderlijk bed te laten slapen. Volgens haar ook geschikt 

voor gebruik in de box, op andere plaatsen in huis, als 

reisbedje, als bedverkleiner in een ledikantje en, met 

losgemaakt voeteneinde, als aankleedkussen. Andere claims 

zijn dat het matrasje de kans op verstikking vermindert, de 

NextEcho
Slagboom beschrijft in zijn dit jaar verschenen boek Echo 

vele facetten van de prenatale screening en diagnostiek. 

Hij begint en eindigt het boek met zijn eigen ervaringen 

betreffende screening en diagnostiek tijdens de zwanger

schap van zijn partner. Zijn ervaringen maken inzichtelijk 

hoe aanstaande ouders heen en weer geslingerd kunnen 

worden als een screening een afwijking laat zien. 

Diagnostische tests volgen, waarvan het resultaat uiteindelijk 

als een zwaard van Damocles hangt boven de beslissing 

die genomen moet worden over het al dan niet uitdragen 

van de zwangerschap.

Zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp wil niet 

zeggen, dat hij vervolgens een eenzijdige beschrijving geeft 

van de diverse keuzemogelijkheden. Integendeel, de 

wetenschappelijk journalist Slagboom heeft grondig en 

gedegen onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit 

een historisch verloop van de intrede van de prenatale 

screening en diagnostiek, als ook uit diverse interviews met 

medisch specialisten en ethici op het gebied van prena

tale screening, ervaringsdeskundigen en politici. De 

diverse facetten maken dit boek zeer interessant en 

boeiend om te lezen; juist ook voor verloskundigen. Het is 

immers een onderwerp waar wij dagelijks mee worden 

geconfronteerd. Dat Slagboom juist degene (de verlos

kundige) die in eerste instantie de aangewezen persoon is 

om informatie en counseling te geven over prenatale 

screening niet aan het woord laat, is een gemiste kans. 

Maar dit neemt niet weg, dat het boek meer dan de 

moeite waard is om grondig te lezen. Daarnaast is het 

uitermate geschikt als lesmateriaal voor aanstaande 

counselors en kan het de basis vormen om bijvoorbeeld in 

de ITVgroep de diverse aspecten van prenatale screening 

en besluitvorming te bespreken.

In geval van een foetus met congenitale afwijkingen, zegt 

Slagboom, dat er eigenlijk geen goede keuze bestaat; 

wat je ook kiest, je krijgt altijd levenslang. n

Janneke Gitsels
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