
 

Doe nu de test op standaard.be/suikertest 

Suiker is het nieuwe vet, de grote boosdoener die ons lichaam langzaam naar 
de knoppen helpt. Dat weten is één ding, er iets aan doen een ander. Lotte 
Alsteens, onze correspondente Suiker, stelde samen met het Vlaams Instituut 
voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie een test op om te meten hoeveel 
suiker u in een dag binnenkrijgt.
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dat het bij 71 van hen gelukt was
om ze veilig naar vijf pinda’s per
dag te brengen – wat ook wil zeg
gen dat de aanpak bij veertien kin
deren niet gelukt was.
Gideon Lack, de leider van het nu
gepubliceerde onderzoek, zei toen
dat de behandeling van zijn colle
ga’s nog niet geschikt was voor de
normale praktijk. Niet alleen verg
de ze de inzet van een grote en du
re staf (en van duur poeder), de ri
sicobalans tussen die 71 en 14 kin
deren was nog onvoldoende dui
delijk. Weegt het positieve effect
van de behandeling op tegen de ri
sico’s die de patiënten lopen? ‘En
bovendien heeft zestig procent

van de mensen met pindaallergie
ook een allergie tegen andere no
ten, zodat ze door de behandeling
nog niet uit de problemen zijn,
maar misschien wel met een vals
gevoel van veiligheid rondlopen.’
Die commentaar blijft ook geldig
voor zijn eigen onderzoek. Voorlo
pig weet ook niemand hoe lang de
resultaten aanhouden, en of de be
handeling de acute allergische re
acties niet vervangt door nevenef
fecten op lange termijn, zoals slok
darmontsteking. Lack gaat nu alle
kinderen vragen om een jaar lang
pinda’s te mijden, om te zien of je
constant pinda’s moet ontmoeten
om tolerant te blijven.

VEERLE BEEL

Toen ik een kwarteeuw gele
den voor het eerst zwanger
werd, hoefde ik niet te beslis
sen of ik mij zou laten scree
nen op mogelijke afwijkingen
bij de foetus. Nietinvasieve
testen, waarbij niet in de buik
moet worden geprikt, beston
den nog niet. Onze generatie
hoefde niet te kiezen tussen
wel of niet testen, tenzij je
goeie redenen had om voor
een vruchtwaterpunctie te
gaan. Maar ik was nog geen
dertig, en behoorde dus niet
tot de risicogroep. En een
naald in mijn buik? Nee, toch
liever niet, dank u.
Het is moeilijk om in mijn
hoofd terug te spoelen naar de
jaren van toen, en mij in te
beelden wat ik gedaan zou
hebben als er wel al prenatale
screening mogelijk was ge
weest via een simpele bloed
test.
Zelfs de combinatietest met
nekplooimeting, en de kansen
berekening die daar het resul
taat van is, deed pas rond het
jaar 2000 zijn intrede. Ik slik
te ook geen foliumzuur voor ik
zwanger werd: de eerste stu
dies die aantoonden dat dit
een aangeboren afwijking bij
je kind kan helpen voorko
men, verschenen in de Ver
enigde Staten begin jaren 90.
Voor zoon twee had het mis
schien gekund, maar ook toen
was ik nog niet op de hoogte.
De zorg rond het begin van
het leven heeft grote sprongen
voorwaarts gemaakt. Tegelij
kertijd is de leeftijd waarop
vrouwen hun eerste kind krij
gen, gestegen. Boven de dertig

is nu meer regel dan uitzonde
ring, wat het risico op vrucht
baarheidsproblemen en aange
boren afwijkingen bij kinderen
verhoogt. Eerst komt het werk,
de zelfontplooiing, het huis, of
men heeft de juiste partner
nog niet gevonden. Er komt
wat geluk aan te pas om dat
alles tijdig bij elkaar te puzze
len.
Kinderen krijg je nu in een
heel andere context. Beter of
slechter? Als ik de emotionele
reacties zie die de afgelopen
week zijn binnengelopen, na
dat deze krant had gemeld dat
er vorig jaar 12.000 NIPTtes
ten zijn uitgevoerd in ons
land, weet ik wel zeker dat
een hoop mensen vinden dat
dat geen vooruitgang is. Maar
we kunnen niet terug naar de
tijd toen alles ons nog gewoon
overkwam. De almaar scherpe
re beeldvorming bij echogra
fieën draagt daar evengoed toe
bij.
De Nederlandse journalist
Maarten Slagboom getuigt
daarover in zijn toonaangeven
de boek Echo, dat enkele jaren
geleden verscheen. Hoe hij en
zijn zwangere vrouw slecht
nieuws krijgen, en vervolgens
heen en weer worden geslin
gerd. Als de een denkt aan af
breken, wil de ander het juist
niet, en omgekeerd. Wat ze
uiteindelijk beslissen, moet u
zelf nog maar eens lezen. Het
blijft onvoorspelbaar tot aan
het eind: op basis van dezelfde
argumenten, zouden ze even
goed de tegenovergestelde be
slissing kunnen nemen. Dat
beseffen ze zelf ook. En daar

om is het boek nuttig voor ie
dereen die voor die onmogelij
ke keuze staat of heeft ge
staan. Troostrijk misschien
ook.
Het is zeker aan te bevelen
lectuur voor al wie aan de zij
lijn staat en zegt dat het vroe
ger beter was. Vroeger komt
niet terug. Integendeel: het zal
niet eens zo lang meer duren
voor we in het bloed van de
moeder DNA kunnen vinden
dat het hele genoom van de
foetus ontsluit.
Ook terwijl ik dit opschrijf,
kan ik onmogelijk zeggen wat
ik zelf zou doen of hebben ge
daan, bij het horen van slecht
nieuws tijdens een van mijn
zwangerschappen. Ik heb deze
week mails gekregen van ou
ders van kinderen met een
handicap, en ik leef mee en
respecteer hun keuze, als ze
die al hadden. Ik heb moeders
gehoord die zich bewust niet
lieten testen, en ook dat is een
keuze. En ik heb mails gekre
gen van vrouwen die de zwan
gerschap lieten afbreken, ook
met hen leef ik mee en ook
hun keuze respecteer ik. Al die
keuzes zijn weloverwogen en
hoogst persoonlijk. Waarom
dat niet als winst beschouwen,
in plaats van als verlies? Oude
spreekwoorden hebben het
niet altijd bij het rechte eind.

ZONEN &DOCHTERS

VROEGER KOMT NIET
TERUG

Veerle Beel heeft twee zonen,
Peter De Lobel twee dochters.
Afwisselend schrijven ze op
woensdag over wat daar zoal
bij komt kijken.
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