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Geen risico op miskraam bij substituut
voor vlokkentest en vruchtwaterpunctie

AlwinKuiken
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In het eerste jaar na de introductie
van de prenatale Nip-test in Neder-
landse academische ziekenhuizen
hebben 3306 vrouwen daar gebruik
van gemaakt. Dat hebben de medi-
sche centra dit weekend bekendge-
maakt op een congres in Schotland.
De Nip-test test het DNA van de

foetus dat in het bloed van de moe-
der rondzweeft. Uit recent interna-
tionaal onderzoek is bekend dat de
Nip-test betrouwbaarder is dan de
combinatietest, die in Nederland
nog als eerste test geldt.
Deze combinatietest beoordeelt

op basis van eiwitten en hormonen
in het bloed van de moeder, een
nekplooimeting van de foetus en
de leeftijd van de moeder hoe groot
het risico op een chromosoom-
afwijking is. Is dat groter dan één
op tweehonderd, dan kunnen vrou-
wen een vlokkentest of een vrucht-
waterpunctie laten doen, of sinds
april 2014 de Nip-test.
Uit de resultaten over het eerste

jaar blijkt dat de overgrote meer-
derheid van de vrouwen voor de
Nip-test kiest, in plaats van voor de
vlokkentest of de vruchtwaterpunc-
tie. Uit een vragenlijst die door dui-
zend vrouwen is ingevuld, bleek
dat 95 procent de voorkeur gaf aan
de Nip-test. Of het percentage vrou-
wen dat de daad bij het woord
voegde zo groot is, wordt nog on-
derzocht.
In totaal leidde dat in 87 gevallen

tot opsporing van het syndroom
van Down, en twintig keer tot de
minder bekende syndromen van
Edwards en Patau. In zeven geval-
len had de test onterecht aangege-
ven dat er iets mis was. Dit kan om-

dat de test kijkt naar het DNA uit
de placenta, en sporadisch zit de af-
wijking in de placenta, maar niet in
de foetus. Om zeker te zijn, wordt
bij een afwijkende score daarom al-
tijd een vervolgonderzoek gedaan.
Het is twee keer voorgekomen dat

de Nip-test zei dat alles in orde was,
terwijl later toch bleek dat het kind
het syndroom van Down had.
Omdat in het bloed van de moe-

der ook DNA van haarzelf zit, kon
het ook twee keer gebeuren dat de
Nip-test een ziekte of aangeboren
afwijking bij de moeder aan het
licht bracht. Hoeveel vrouwen de
zwangerschap hebben afgebroken
als gevolg van een afwijking van de
foetus, wordt nog onderzocht.
86 procent van de vrouwen koos

voor de Nip-test vanwege de veilig-
heid van de baby. De huidige op-
ties, vruchtwaterpunctie of vlok-
kentest, brengen een klein risico op
een miskraam met zich mee.
94 procent van de vrouwen liet

weten dat de beslissing voor prena-
tale screening was genomen zon-
der druk van buitenaf, eenzelfde
percentage liet weten zich goed
geïnformeerd te hebben gevoeld.
Een aanvraag die de ziekenhuizen

in januari indienden om de Nip-test
als eerste test te mogen aanbieden,
is nog niet toegekend door de Ge-
zondheidsraad. De raad wil dat ze
hun verzoek beter onderbouwen,
en heeft extra gegevens gevraagd.

Uit onderzoek blijkt
dat deNip-test
betrouwbaarder is
dan combinatietest
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‘Ik had behoefte aan
een oerschreeuw’
Luna Zegers studeert af als eerste niet-Spaanse =amenco-zangeres

WilmavanMeteren

De oerschreeuw. Die leidde de Ne-
derlandse zangeres Luna Zegers (40)
naar de Spaanse flamenco. Ze is de
eerste niet-Spaanse die officieel is
doorgedrongen in het hart van de
cante flamenco.
Gisteren studeerde ze af aan het

prestigieuze conservatorium Esmuc
in Barcelona. Daar werd ze als eer-
ste en tot nog toe enige buitenlan-
der aangenomen in de opleiding fla-
menco-zang.
Om daar te komen, legde ze ‘een

lange reis’ af. Van politicologie stap-
te ze over naar het conservatorium
van Amsterdam, waar ze zich op
jazz toelegde. Tot een ‘lastige’
periode volgde waarin pijn en ver-
driet bezit van haar namen. “Na
mijn zus en mijn vader verloor ik
mijn moeder. Ook zij was ongenees-
lijk ziek. Ik moest een studiepauze
nemen.”
Cum laude is ze erin afgestudeerd,

maar Zegers voelde zich op dat mo-
ment niet meer helemaal thuis bij
de jazz. “Ik wilde naar een andere
manier van zingen, een radicaal
andere stijl, net als je instrumen-
taal kan overstappen van een
akoestische naar een elektrische
gitaar.”

Arabisch wilde ze graag uitprobe-
ren, maar het werd Indiase zang in
Bangalore. Op een oude grammo-
foon luisterden vrienden daar naar
flamenco, waarvan de roots deels in
India liggen. De overeenkomst is
volgens haar nog steeds te horen:
op één vocaal een improvisatie ma-
ken.
“Het kwam bij toeval op mijn pad

en het greep me. Die rauwe expres-
sie. Flamenco gaat ongegeneerd
over pijn en over de dood. Ik had
behoefte aan die oerschreeuw. En
toch was het in het begin moeilijk
te zingen over hoe ik heel jong
mijn familie kwijtraakte.” Vijf jaar
later is ze in een andere fase be-
land. Inmiddels zingt ze over inten-
se levensvreugde en hoop die ook
door flamenco worden uitgedragen.
Het is completer.
Ze kreeg het niet cadeau. Het was

keihard werken om contact te krij-
gen met de cultuur en zich de tech-
niek eigen te maken. De traditie is
er eigenlijk een van orale over-
dracht.
Bij haar optredens in Spanje krijgt

ze verschillende reacties. “Ze zijn
gecharmeerd, maar sommigen zien
me als een buitenstaander die in-
breekt. Op het oog is Spanje een
heel modern land. Eigenlijk is die

moderniteit van internet en mobiel-
tjes een façade waarachter een tra-
ditionele samenleving en jonge de-
mocratie schuilgaan.”
Waar in de dans volop wordt geëx-

perimenteerd met contemporaine
stijlen en de gitaar zich mengt met
jazz en andere stromingen, is de fla-
menco-zang nog gesloten. Volgens
haar docent, flamenco-zanger José

Miguel Vizcaya, zou Zegers als voor-
trekker van vernieuwing dat kun-
nen doorbreken. Ze zingt niet al-
leen, voor haar eindproef heeft ze
bijna alle muziek zelf gecompo-
neerd en alle teksten geschreven.
Het eerste stuk gaat over pijn, het

verschil in littekens van buiten en
van binnen. Later gaat het over
hoop, op een traditionele melodie
in het Engels: “Wat ik doe als de
angst tot me spreekt. Soms voel ik
dat dingen misgaan en ik afscheid
moet nemen van wat me lief is. Ik
zing ‘Walk by my side, it is alright’
– ik neem de angst in de arm.”
Hoe nu verder? Optreden, en ze

gaat ‘Entre tres mundos’ opnemen
op cd, het concert waarmee ze gis-
teravond afstudeerde. Over de drie
werelden waarvan de talen tot haar
komen. “Doei”, roept ze tegen haar
Spaanse vriend die net de deur uit-
gaat.

Luna Zegers: ‘In Spanje zien sommigen me als een buitenstaander’.

Indiase oorsprong

Zigeuners die van India naar Euro-

pa trokken, brachten hunmuziek

mee naar Zuid-Spanje. Inmiddels

is flamenco deel van de Spaanse

cultuur. Net als veel volksmuziek

wordt flamenco vooral mondeling

doorgegeven via families, van ge-

neratie op generatie.

‘Het kwambij
toeval opmijn pad
Enhet greepme.Die
rauwe expressie.’


