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Voorwoord 

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in diverse marketingfuncties besloot ik, omdat 

ik geen specifieke communicatie achtergrond had en dit hiaat in mijn werk opmerkte, de 

master Communicatiestudies te gaan volgen. Nadat de cursussen van het premaster- en 

masterjaar glansrijk waren doorlopen werd het tijd voor de masterthesis die voor u ligt.  

Ter afronding van de master Communicatiestudies heb ik een verkennend onderzoek 

uitgevoerd naar het geven van accounts (verantwoording afleggen voor bepaald gedrag of een 

bepaald standpunt) en het uiten van emoties in een digitale setting. De digitale setting is in dit 

geval een Internetforum geweest waar vragen werden gesteld over het onderwerp prenatale 

screening. Daarbij heb ik gekeken naar de wijze waarop deelnemers op de uitingen van elkaar 

reageren. Meer specifiek of men ook emoties in een digitale setting kenbaar maakt en in 

hoeverre deze emoties worden voorzien van accounts ter ondersteuning of verklaring van de 

emotie in kwestie.  

Het onderwerp van de fora, prenatale screening, was voor mij persoonlijk interessant 

omdat ik zelf gedurende mijn masterproject tot tweemaal toe zwanger was en me daardoor in 

dit onderwerp verdiept heb. Ik ben ervan overtuigd dat mijn eigen zwangerschappen ervoor 

hebben gezorgd dat ik me goed kon inleven in de behoefte aan zekerheid van toekomstige 

ouders en de emotionele kanten aan de moeilijke keuzes die gepaard gaan met prenatale 

screening.  

Helaas heeft het uitvoeren en het schrijven van deze masterthesis langer geduurd dan 

verwacht. Deels is dit te wijten aan het feit dat de samenwerking met twee opdrachtgevers, 

kleine stichtingen, niet konden worden gerealiseerd en dus vroegtijdig werden beëindigd. 

Deels hebben de twee zwangerschappen, die beide plaatsvonden tijdens de uitvoering van het 

derde en definitieve onderzoek, hierin hun aandeel. Helaas gingen de genoemde vertragingen 

ook nog gepaard met bijkomende persoonlijke omstandigheden. Gelukkig ligt nu twee dagen 

voor de uitgerekende datum van de bevalling van mijn tweede kind de masterthesis nu 

eindelijk afgerond voor u. Binnenkort ga ik vol enthousiasme weer aan het werk met alle 

opgedane kennis, maar nu eerst even genieten van onze kleintjes.  

 

Joyce Evelyne Weisscher-Scholten 

Utrecht, 25 augustus 2008 
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1 Inleiding  

Lang heeft men gedacht dat het Internet, omdat het een digitale omgeving is, arm was aan 

sociale kenmerken. Men kan anoniem deelnemen aan het Internet maar ook non-verbale 

signalen, die in een face-to-face contact een belangrijke rol innemen, zijn niet waar te nemen 

in een digitale setting omdat men elkaar niet kan zien. Meerdere onderzoeken (El-Shinnawy & 

Markus, 1992 in Donabedian 1998; Jones, Saunders & McLeod 1998 in Donabedian 1998; Hill 

& Monk 2000; Panteli 2001; Phillips & Eisenberg 1993 in Barron & Yechiam 2002) hebben 

aangetoond dat communiceren in een digitale omgeving niet per definitie sociaal arm hoeft te 

zijn.  

Het belang van dit onderzoek is niet zozeer het wederom aantonen dat het Internet 

geen arm medium is, maar het belichten van een specifiek vlak namelijk het uiten van 

emoties en geven van accounts (verklaringen in de vorm van rechtvaardigingen of excuses) 

voor deze emoties. Accounts zijn nog niet eerder gekoppeld aan emoties terwijl dit wel een 

heel interessante invalshoek is voor het bestuderen van accounts. De onderzoeker heeft 

hierover geen eerder onderzoek kunnen vinden. Het is vooral interessant omdat men 

tegenwoordig over veel kennis beschikt en het bijna gebruikelijk is dat men voortdurend 

verklaart waarom men bepaalde standpunten inneemt of bepaald gedrag vertoont. Er wordt 

verwacht dat men doordacht handelt, juist omdat er zoveel kennis beschikbaar is. Daarnaast 

praat men tegenwoordig ook gemakkelijker over emoties. Ook wordt het niet meer ongewoon 

gevonden om emoties te tonen. Wellicht hebben deze twee ontwikkelingen wel als gevolg dat 

men ook meer geneigd is ook voor emoties verklaringen (accounts) te geven.  

In eerder onderzoek (Hara, 2000) is al vastgesteld dat in de digitale omgeving van het 

Internet van andere sociale kenmerken gebruik gemaakt wordt dan in een face-to-face 

contact gebruikelijk is. Gebruikers van de digitale omgeving, en dus ook van Internet fora, 

hebben naar verwacht voor complexe situaties als het uiten van emoties waarschijnlijk andere 

methoden. Daarbij kan gedacht worden aan het gebruik van emoticons (een afbeelding die 

een emotie uitdrukt). Deze toevoegingen aan teksten hanteert men om de kans te vergroten 

dat een lezer de tekst (posting) op de manier zoals deze was bedoeld zal opvatten.  

In dit document treft u allereerst de gehanteerde probleemstelling en de daarvan afgeleide 

onderzoeksvragen aan. Vervolgens kunt u het gehanteerde theoretische kader lezen waarna 

de gehanteerde analysemethoden besproken worden. Aansluitend worden de daadwerkelijke 

analyses besproken met de bijbehorende conclusies. Het geheel wordt afgesloten met 

overkoepelende conclusies en een discussie. 
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2 Probleemstelling 

Het is heel interessant om te zien hoe mensen met elkaar communiceren. Hoe mensen 

verbaal en non-verbaal overbrengen wat ze willen en wat ze vinden maar ook hoe ze daarbij 

omgaan met hun eigen behoeften en die van anderen. Bij dit onderzoek is gekeken naar de 

wijze waarop mensen in een digitale omgeving op schriftelijke wijze hun behoefte kenbaar 

maken en de wijze waarop mensen hun mening overbrengen en of ze dit alles onderbouwen 

met verklaringen (accounts). Meer specifiek wordt er bij dit onderzoek gekeken naar de wijze 

waarop mensen al dan niet om hulp vragen of een emotie uiten en de reacties die ze daarmee 

uitlokken bij andere forumgebruikers. Gaan de deelnemers die reageren diep in op eventuele 

emoties, negeren ze de uiting van emoties of wijzen ze zelfs de standpunten en/of emoties 

openlijk af? En geven mensen een onderbouwing (account) voor hun emoties?  

Wanneer mensen het over een bepaald onderwerp niet met elkaar eens zijn, zullen ze 

geneigd zijn hun standpunt te onderbouwen met een verklaring (account) voor dat standpunt. 

Dit kan om verschillende redenen, bijvoorbeeld om te zorgen dat ze geen gezichtsverlies te 

lijden of om de ander te overtuigen van het in hun ogen juiste standpunt. Wellicht probeert 

men dat ook met de emoties die men ervaart. Wanneer iemand een account geeft, legt men 

verantwoording af voor wat men doet of zegt. Dit doet men wanneer men het vermoeden 

heeft dat zijn of haar mening afwijkt van het gebruikelijke of van de verwachtingen van de 

gesprekspartner. Hoe accounts tot stand komen wordt verderop in dit document onder het 

hoofdstuk ‘Theoretisch kader’, paragraaf ‘Accounting’ besproken.  

De kans een account aan te treffen is waarschijnlijk het grootste wanneer het onderwerp 

een omstreden kwestie betreft. Een kwestie waarover de meningen uiteenlopen en men dus 

geneigd zal zijn om mensen met een andere mening te overtuigen van het eigen standpunt. 

Maar wel een onderwerp waarover men het gevoel heeft vrijuit te kunnen spreken. Daarom is 

gekozen voor het onderwerp prenatale screening in Internetfora. Door de anonimiteit van een 

Internetforum kan en durft men vrijuit te spreken. En het onderwerp kent voorstanders en 

grote tegenstanders (vanuit bijvoorbeeld een geloofsovertuiging). Om aan te geven welke 

overwegingen er komen kijken bij prenatale screening wordt hierna in het kort uiteengezet 

wat diverse onderzoeken op dit gebied inhouden. Zodat helder wordt waarmee de 

betrokkenen worstelen en zodoende inzicht te geven in de situatie van de schrijfsters die hun 

vragen via een Internetforum stellen. 

2.1 Prenatale screening  

Het lijkt zo aantrekkelijk om tijdens een bijzonder onzekere periode als de zwangerschap, 

zeker in deze veeleisende tijd, alvast te weten of je kind gezond is. Maar wat begint als alleen 

een onschuldig risicoloos onderzoekje laten doen, kan eindigen in allerlei aanvullende 

onderzoeken die wel risico’s met zich meebrengen.  
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Wanneer men zelf kiest om een niet-invasieve test (onderzoek waarbij er geen kans is op een 

miskraam als gevolg van het onderzoek) als de tripletest, een nekplooimeting of 

combinatietest te laten uitvoeren, kan men ongewild voor de keuze komen te staan voor 

eventueel vervolgonderzoek. Omdat deze niet-invasieve onderzoeken, als uitkomst slechts 

een kans op een aangeboren afwijking geven en geen definitief uitsluitsel bieden, kan men op 

basis van de uitslag vervolgens weer voor de keuze voor vervolgonderzoek in de vorm van 

prenatale diagnostiek komen te staan. Echter voor dit vervolgonderzoek wordt gebruik 

gemaakt van een invasieve test (een onderzoek met als risico een miskraam als gevolg van de 

onderzoeksmethode) in de vorm van een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Deze geven 

wel zekerheid maar alleen over het Downsyndroom en een enkele andersoortige aangeboren 

afwijking maar niet over alle mogelijke aangeboren afwijkingen. Kort gezegd kan men door de 

behoefte aan zekerheid en de instelling dat alles maakbaar kan en zou moeten zijn het risico 

lopen dat men in eerste instantie voor een risicoloos en aantrekkelijk onderzoek kiest om zich 

gerust te laten stellen. Vervolgens kan men daardoor voor moeilijkere keuzen komen te staan 

zoals de overweging verder risicovol onderzoek te laten uitvoeren waarbij wellicht een 

gezonde vrucht ongewild geaborteerd wordt door het risico op een miskraam ten gevolge van 

de onderzoeksmethode. Mogelijk komt men zelfs voor de overweging op basis van de 

onderzoeksresultaten actief de zwangerschap af te breken te staan. Het is de vraag of alle 

aanstaande ouders zich dit voldoende realiseren.  

Ter verduidelijking van de geanalyseerde corpora en de gemoedstoestand waarin de 

betrokkenen verkeren, volgt hierna een korte uitleg van de diverse onderzoeken waarover in 

de threads geschreven wordt. In bijlage 1 is meer uitgebreide algemene informatie over 

prenatale screening terug te vinden. Mocht de informatie die hier wordt besproken nog niet 

toereikend zijn. 

De tripletest is een bloedtest waarbij gekeken wordt naar drie bloedwaarden. Dit 

onderzoek wordt tegenwoordig meestal gelijktijdig uitgevoerd met een nekplooimeting. Deze 

worden samen een combi- of combinatietest genoemd. Bij de nekplooimeting wordt de 

nekplooi van de foetus opgemeten met behulp van echografisch onderzoek. Op basis van de 

uitkomst van de tripletest en de nekplooimeting en diverse andere gegevens wordt de kans op 

een kindje met het Downsyndroom geschat. De combinatietest wordt vooral aangeraden aan 

vrouwen van 36 jaar en ouder omdat deze vrouwen een groter risico lopen op een kindje met 

het Downsyndroom. Bij vrouwen van 36 jaar en ouder wordt prenatale screening en de daarop 

mogelijke volgende prenatale diagnostiek door middel van een vruchtwaterpunctie of 

vlokkentest standaard vergoed.  

Men kan hierdoor de indruk krijgen dat de overheid het een goed idee vindt dat vrouwen 

van deze leeftijd en ouder een dergelijk onderzoek laten uitvoeren. In principe wordt de keuze 

voor onderzoek voor deze groep vrouwen vanwege hun leeftijd al min of meer voor ze 

gemaakt.  
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2.2 Onderzoeksvraag 

Aan de hand van een analyse van postings op Internetfora is geprobeerd te 

achterhalen hoe dergelijke gevoelige, morele kwesties als prenatale screening besproken 

worden. De hierna gestelde vraag was daarbij het uitgangspunt; 

 

‘Hoe communiceren mensen in een Internetforum over gevoelige kwesties, 

zoals de overweging en keuze prenataal onderzoek te laten uitvoeren, en de 

voor hen bijbehorende emoties?’  

 

De verwachting is dat mensen het Internet als een onpersoonlijk medium ervaren waardoor ze 

wellicht eerder geneigd zijn hun eigen mening te geven en deze minder te onderbouwen dan 

bij face-to-face contact. Aangezien er geen sociale relatie onder druk kan komen te staan.  

De schrijvers van de posting zijn en blijven immers in de digitale setting feitelijk vreemden 

van elkaar. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de hieronder genoemde 

onderzoeksvragen gebruikt bij de analyse van de geselecteerde corpora.  

Onderzoeksvragen: 

- Uit men emoties in een Internetforum? Is vast te stellen welke emoties? Welke 

behoefte wil men bevredigd zien door het plaatsen van een posting op een 

Internetforum (bijv. advies of steun)? 

- Worden er accounts (verklaringen) gegeven voor ingenomen standpunten of gegeven 

adviezen? Welk type accounts wordt er gegeven?  

- Worden er accounts (verklaringen) gegeven voor emoties die impliciet of expliciet in de 

posting aanwezig zijn? 

- Zijn er externe factoren op te merken in de gesprekken die invloed hebben op de 

gegeven accounts? (bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen zoals veranderingen 

in de procedures rondom prenataal onderzoek dus én prenatale screening én prenatale 

diagnostiek, veranderingen op het gebied van de wetgeving rondom prenataal 

onderzoek, veranderende mentaliteit van burgers over prenataal onderzoek en 

geboortes, opinie over voorlichting op het gebied van prenataal onderzoek) 

- Wordt er door de andere deelnemers op de emotie en/of behoefte gereageerd? Waaruit 

blijkt dit? 

 

In het volgende hoofdstuk treft u het theoretische kader aan waarop dit onderzoek gebaseerd 

is. Hierin worden diverse onderzoeken betreffende online discussies en andere van toepassing 

zijnde onderwerpen aangehaald. Waarbij wordt aangeven wat van toepassing is op het 

uitgevoerde onderzoek. Ook theorie die van belang is geweest als beeldvorming over het 

onderwerp wordt daarbij aangehaald.  
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3 Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk treft u theorie over digitale communicatie, diverse onderzoeksmethodieken en 

accounting aan. De onderzoeksmethodieken en analysemethoden worden behandeld aan de 

hand van onderzoeksresultaten van de andere onderzoekers.  

3.1 Onderzoeken op het gebied van CMC 

Communicatie met behulp van een computer, Computer Mediated Communication (CMC), is 

door diverse onderzoekers onderzocht. Het onderzoek voor deze masterthesis is ook 

uitgevoerd aan de hand van corpora afkomstig van het Internet en is daardoor te vergelijken 

met diverse onderzoeken op het gebied van CMC. In de volgende paragraaf wordt een 

algemene toelichting gegeven op internfora, hierna worden enkele relevante CMC 

onderzoeken besproken.  

3.1.1 Inleiding Internetfora 

Internetfora zijn websites op het Internet waar bezoekers van de bewuste website een reactie 

kunnen geven op een bepaald onderwerp (ook wel posting of bericht genoemd). Een hele rits 

postings die op hetzelfde onderwerp (ook wel een discussiethema genoemd) ingaat en dus 

een soort van ketting vormt wordt een ‘thread’ of discussiedraad genoemd. Zo een 

‘discussiedraad’ doet denken aan een gesprek maar heeft echter door de digitale omgeving 

een aantal andere kenmerken die van invloed kunnen zijn op de ervaring van de inhoud van 

het ‘gesprek’. De schriftelijke weergave, het gebruik van tekens voor een interactie tussen 

twee of meerdere personen, in de plaats van de meervoudige ervaring van een face-to-face 

contact waarin met klanken en non-verbale signalen mogelijke onduidelijkheid wordt 

weggenomen het voornaamste verschil. Maar ook het gebruik van emoticons, bijgeplaatste 

foto’s en/of plaatjes die een bepaalde sfeer oproepen maken dat het geheel heel anders wordt 

waargenomen en dus wordt ervaren dan een face-to-face gesprek.  

Meestal heeft een forum een bepaald thema, denk bijvoorbeeld aan een forum dat 

speciaal gericht is op ouders. Op een dergelijk forum kunnen bezoekers thema’s met 

betrekking tot het ouderschap aandragen ter discussie. Bij veel Internetfora kan de bezoeker 

een foto en/of afbeelding met naam als identiteit aanmaken om zichzelf te presenteren. In 

ieder geval kan men altijd zichzelf een naam geven en daarbij de keuze maken tussen de 

eigen of een pseudoniem te gebruiken. Hierdoor kan men zich ‘verschuilen’ achter een zelf 

verzonnen identiteit. Met het creëren een andere identiteit dan waarvan in een analoge 

ontmoeting sprake zou zijn kan men zich voordoen zoals men graag over wíl komen. En 

omdat er geen feitelijke ontmoeting plaatsvindt, lukt dit beter dan in een face-to-face contact 

waarbij degene die je ontmoet mede een deel van je identiteit creëert door o.a. zich een eigen 

indruk van jouw gehele voorkomen te vormen en daarop te reageren.  
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In de face-to-face situatie spelen vooral non-verbale signalen een belangrijke rol. Komt 

iemand verlegen over qua gebaren, houding en beweging of juist dominant? In een digitale 

omgeving ontbreken deze kenmerken. Toch wordt in een digitale omgeving ook een identiteit 

gevormd van en door de deelnemers aan het forum. Hier is veel onderzoek naar gedaan onder 

andere door Lamerichs en te Molder (2003). Dit gezamenlijk vormen van identiteiten van de 

gebruikers gebeurt over en weer en zonder de genoemde non-verbale signalen die bij een 

face-to-face situatie zo een belangrijke rol innemen. Om tot deze identiteitsconstructie te 

komen worden daar in een digitale omgeving andere oplossingen voor gezocht. Bijvoorbeeld 

aan de hand van de gekozen naam en bijbehorende persoonlijke afbeelding maar ook door de 

inhoud van het bericht, het taalgebruik en formulering van het bericht wordt een identiteit van 

de deelnemer aan een forum gevormd. 

Het staat een bezoeker van een openbaar forum vrij zich aan te melden en deel te 

nemen aan de bestaande discussies of een nieuw discussieonderwerp in te brengen. Hierdoor 

ontstaat een variëteit aan discussieonderwerpen en gebruikers. In het geval van een gesloten 

forum is er sprake van een lidmaatschap. Men dient zich dan te registreren om toegelaten te 

worden tot een forum dat alleen toegankelijk is voor leden. Veelal wordt bij een dergelijke 

registratie om een e-mailadres gevraagd en soms ook om persoonlijke gegevens als leeftijd, 

interesses, enzovoort. Ook hierbij kan men zelf besluiten welke informatie men verstrekt en 

dus ook hier is het in principe mogelijk een eigen identiteit te creëren. Niemand zal of kan 

controleren of de gegeven informatie juist is zolang het contact alleen digitaal is. Bij een 

gesloten forum is het wel lastiger een gefingeerde identiteit staande te houden. De groepen 

zijn kleiner en hebben regelmatig contact over iets dat men samen deelt waarbij er ook 

specifiek taalgebruik over dat gebied (jargon) gebruikt wordt. Maar men is bij het gebruik van 

Internet eigenlijk nooit zeker dat degene die men daar ontmoet ook daadwerkelijk is wie hij of 

zij zegt dat hij of zij is al blijkt uit onderzoek wel dat men zich online meestal niet anders 

voordoet dan dat men in werkelijkheid is (Androutsopoulos, 2006).  

3.1.2  Gender and Power in On-line Communication (Herring, 2003) 

In dit artikel wordt uiteengezet welk effect het Internet heeft op de positie van de vrouw in de 

digitale omgeving. De veronderstelling is lang geweest dat het Internet, omdat het een 

omgeving is waarin men zich anoniem kan bewegen, vrouwen een meer gelijke positie in de 

maatschappij zou opleveren online dan offline het geval is. Zo zou het Internet sekse 

irrelevant maken waardoor het voor vrouwen de gelegenheid zou geven zich politiek te 

organiseren, samen te werken, te publiceren en ondernemingen op te zetten. Voor vrouwen 

zouden barrières door het Internet geslecht worden op gebieden waar ze niet of nauwelijks 

bestaan voor mannen. Echter uit het artikel blijkt dat deze veronderstelling niet klopt. Doordat 

veelal mannen degenen zijn die het bouwen en onderhouden van het Internet op zich nemen 

ligt de macht op dit gebied in de handen van mannen.  
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Het is echter wel zo dat van alle massamedia (radio, televisie, gedrukte media enzovoort) het 

Internet het medium is waar men de meeste invloed op de inhoud kan uitoefenen. Zo ook 

vrouwen. Men kan eenvoudig zelf publiceren via het Internet.  

 Een vraag die de onderzoekster stelt is: ‘Hoe is het mogelijk dat sekse ongelijkheid 

blijft bestaan in een medium waarvan wordt gezegd dat het sekse onzichtbaar maakt? Uit 

onderzoek blijkt echter dat de mogelijkheid tot het anoniem deelnemen aan het Internet wel 

bestaat maar dat men daar over het algemeen geen behoefte aan heeft. Het blijkt uit 

onderzoek dan de meeste gebruikers van het Internet hun offline identiteit ook online 

hanteren zonder daarbij hun sekse te verbergen. Ook is gebleken dat zelfs wanneer men 

gebruik maakt van een pseudoniem de sekse van de schrijver nog steeds herkenbaar blijft 

zelfs voor leken door het taalgebruik van de schrijver. Zo zijn vrouwen beleefder, meer 

geneigd om hun beweringen te kwalificeren en te rechtvaardigen, verontschuldigen ze zichzelf 

meer, uiten ze meer hun steun en vertonen ze over het algemeen meer de neiging op één lijn 

te liggen met hun gesprekspartners zelfs wanneer ze het niet helemaal eens zijn met hen. 

Daarnaast past het taalgebruik van de gebruikers zich aan, aan de meerderheid van de 

groep. Met andere woorden wanneer er vooral vrouwen deelnemen, wordt het taalgebruik in 

het geheel, ook van mannelijke gebruikers, vrouwelijker. Vrouwen voelen zich ook vrijer te 

communiceren online wanneer er een toezichthouder aanwezig is die mogelijke misstanden 

aanpakt.  

Het voordoen alsof men van de andere sekse is, gebeurt volgens de onderzoekers heel 

weinig. Simpelweg omdat het teveel moeite zou kosten en hoe langer men het probeert hoe 

meer kans er is door de mand te vallen.  

Op het gebied van commercie wordt aangegeven dat het Web wellicht het leven 

gemakkelijker heeft gemaakt voor mannen en vrouwen. Maar dat het niet heeft gezorgd voor 

vermindering van de ongelijkheid tussen de seksen. 

Het vormen van gemeenschappen en politieke organisaties zou voor vrouwen door het 

Internet gemakkelijker moeten zijn. Echter berichten op een website plaatsen is niet 

vergelijkbaar met je op politiek gebied organiseren. De huidige gebruikers van het Internet 

bezoeken het Internet vooral voor persoonlijke doeleinden en niet voor maatschappelijke of 

politieke doeleinden.  

Een andere vraag die de onderzoekster bespreekt is: ‘Als traditionele sekseverschillen 

onvoordelig zijn voor vrouwen waarom houden vrouwen ze dan in stand terwijl ze een keuze 

hebben? Diverse verklaringen zijn hiervoor mogelijk namelijk; ze ervaren de verschillen niet 

als onvoordelig, ze leggen zich erbij neer dat ze aan de verschillen op zich niets kunnen 

veranderen of een omgeving waarin geen sekseverschillen bestaan wordt als beangstigend 

ervaren omdat ze niet weten hoe ze zich in een dergelijke omgeving het beste kunnen 

opstellen. Wellicht is zelfs van een combinatie van al deze verklaringen sprake.  
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Volgens het onderzoek zijn er tegenwoordig evenveel vrouwen als mannen online. Echter de 

ongelijkheid die offline tussen mannen en vrouwen bestaat is ook online aanwezig. Standaard 

is het Internet gericht op mannen. Kortom er is geen sprake van dat het Internet een 

fundamentele bijdrage levert aan meer gelijkheid tussen de seksen. 

De inhoud van dit artikel raakt aan dit onderzoek vanwege het inzicht dat het geeft in 

de positie van vrouwen online en de wijze waarop zij gebruikmaken met het Internet. Daarbij 

wordt het verschil in taalgebruik tussen mannen en vrouwen besproken en het is heel 

interessant om te zien of ook bij dit onderzoek dat verschil naar voren komt.  

3.1.3 Gender and genre variation in weblogs (Herring, 2006) 

Dit onderzoek is op basis van corpora verzameld uit weblogs een analyse gemaakt van 

woorden die specifiek zouden zijn voor het taalgebruik van vrouwen en woorden specifiek voor 

mannen. Daarbij is gekeken of er aan de hand van een tekst en de gebruikte woorden daarin 

vastgesteld kan worden of de schrijver een man of een vrouw is. Ook is gekeken wat het 

tekstgenre daarbij voor invloed heeft. Anders dan eerdere onderzoekers (Argomon, Koppel, 

Fine and Shimoni, 2003; Koppel, Argomon and Shimoni, 2002, In: Herring, 2006) is daarbij 

onderscheid gemaakt tussen diverse soorten weblogs, namelijk dagboeken (personal 

journals), informatieve weblogs (filters) en kennisblogs (knowledge-logs). 

 Volgens deze onderzoekers zijn blogs een genre op zich. Dit genre heeft de volgende 

kenmerken; gemeenschappelijke structurele eigenschappen zoals gedateerde getoonde 

berichten (postings) die in omgekeerde chronologische opeenvolging getoond worden. 

Daarnaast bevatten ze zogenaamde ‘sidebars’ waarmee genavigeerd en gezocht kan worden 

door de website voorzien van een kalender (Haringen, Scheidt e.a. 2004, In: Herring, 2006) 

een cultureel erkende naam (EF. Swales, 1990, In: Herring, 2006), en het 

gemeenschappelijke doel om inhoud met anderen door middel van de digitale omgeving van 

het Internet te delen.  

De gebruikte vragen bij dit onderzoek waren; ‘Worden de observeerbare variaties in 

taalgebruik die voorkomen in weblogs beïnvloed door de sekse van de schrijver, het genre van 

het weblog of door beide? Zo ja? In welke proporties en onder welke condities dan?’ De 

gebruikte onderzoeksvraag was:  

 

‘Of sekse of genre een sterkere voorspeller is van linguïstische variatie in 

weblogteksten’. 

 

De gevonden resultaten komen in het kort erop neer de onderzoekers niet konden bevestigen 

dat de sekse van de schrijver de tekst beïnvloedt maar het genre van de tekst waarvoor men 

schrijft wel.  
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Het genre roept qua taalgebruik bepaalde verwachtingen op, cq. stelt bepaalde eisen 

(functionele eisen; interactionele of informatieve) waaraan de schrijver die een bericht plaatst 

zich aanpast onafhankelijk van de sekse van de schrijver. Deze uitkomst herinnert de 

onderzoekers aan het feit dat genres sociaal geconstrueerd worden, deels door associatie met 

de sekse van de schrijvers (dagboeken en roddelen worden als typisch vrouwelijk gezien). De 

onderzoekers geven aan dat ook andere variabelen van invloed kunnen zijn op de 

weblogteksten waaronder het onderwerp waarover geschreven wordt of het publiek waarvoor 

men schrijft. Volgens de resultaten van het hierboven behandelde onderzoek kan bij dit 

onderzoek dus verwacht worden dat het onderwerp: prenatale screening maar ook de 

specifieke bezoekers van de websites (gericht aan ouders) het taalgebruik mede bepalen. 

3.1.4  Introduction: Sociolinguistics and CMC (Androutsopoulos, 2006)  

In dit artikel worden diverse empirische onderzoeken op het gebied taalgebruik in Computer- 

Mediated Communication (CMC) besproken. Voorheen werd er gesproken over specifiek CMC 

taalgebruik dat door het digitale medium zou worden veroorzaakt. In dit artikel wordt 

aangetoond dat diverse onderzoeken tot de conclusie komen dat dit niet het geval is. Het 

standpunt dat uit deze empirische onderzoeken naar voren komt is dat er sprake is van een 

sociaal gesitueerde computer-mediated discours. Hiermee wordt bedoeld dat vooral de sociale 

situatie van de digitale communicatie in CMC beïnvloedt hoe het taalgebruik eruit ziet en niet 

het medium zelf. Beargumenteerd wordt dat er door middel van de sociolinguïstiek meer 

onderzoek gedaan zou kunnen worden om zodoende de rol van taalgebruik en linguïstieke 

variatie bij de constructie van sociale identiteiten en interpersoonlijke relaties vast te stellen.  

Achtereenvolgend worden de kenmerken van e-mail, fora en het verschil tussen a-

synchrone (communicatie waarbij er niet direct op elkaar gereageerd wordt zoals bij een 

forum of e-mailbericht) en synchrone (bijvoorbeeld chat waarbij gespreksdeelnemers vrijwel 

direct op elkaar reageren) digitale communicatie besproken. Er wordt beargumenteerd aan de 

hand van empirisch onderzoek (cf Schmitz 2002 In: Androutsopoulos, 2006) dat er geen 

sprake kan zijn van typisch e-mail taalgebruik. Het is vooral het samenspel tussen 

technologische, sociale en contextuele factoren dat het digitale taalgebruik beïnvloedt en 

daarmee de rol van linguïstieke variatie in de constructie van sociale interactie en sociale 

identiteiten bepaalt. Er blijkt geen sprake te zijn van homogeen taalgebruik maar juist van 

sociaal divers taalgebruik in CMC.  

Anders dan Herring (2006) is Androutsopoulos van mening dat er niet zozeer over 

diverse genres (e-mail, chat, weblog enz.) gesproken dient te worden maar dat de vraag meer 

is hoe deze communicatietechnologieën worden ingezet om diverse genres van discours te 

creëren. Specifieke eigenschappen van de CMC-taal worden meer gezien als middelen 

waarmee gebruikers discours in diverse contexten kunnen creëren. Het taalgebruik is dus niet 

medium maar gebruiker gerelateerd.  
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Ook is aangetoond dat er bij de Internetgebaseerde groepen naast fysieke nabijheid geen 

sprake is van een stabiel lidmaatschap, een lange termijn relatie of sociale 

verantwoordelijkheid. Door deze bevindingen kunnen dergelijke groepen niet gekwalificeerd te 

worden als een gemeenschap in de sociologische zin van het woord. Echter Castells (2000: 

389, In: Androutsopoulos, 2006) claimt dat virtuele gemeenschappen niet dezelfde patronen 

van communicatie volgen als fysieke gemeenschappen maar dat ze daardoor niet dienen te 

worden gekwalificeerd als minder echt.  

Verder worden er nog definities op het gebied van online of virtuele CMC aangehaald. 

Zo wordt een digitale gemeenschap gedefinieerd als een groep Internetgebruikers die 

regelmatig interactie rond een gedeelde interesse of doel hebben. Baym (2003:1016. In: 

Androutsopoulos, 2006) identificeert vier typen specifiek taalgebruik die duiden op de 

aanwezigheid van een coherente online gemeenschap; A. groepspecifiek vocabulaire, B. 

vormen van non-verbale communicatie, C. genres en D. humor. Herring operationaliseert een 

online gemeenschap op 6 dimensies; A. actief zelfonderhoudende deelname rond een kern 

van vaste deelnemers, B. het ontstaan van rollen, rituelen en hiërarchieën, C. bewijs van een 

gedeelde historie, cultuur, normen en waarden, D. zelfbewustzijn van de groep als een entiteit 

die afwijkt van andere groepen, E. solidariteit en steun zich uitend in bijvoorbeeld humor, 

positieve beleefdheid en wederkerigheid, F. kritiek, conflict en het voorkomen van middelen 

voor conflicthantering. Deze karakteristieken, meent Herring, zijn de belangrijkste voor online 

gemeenschappen om toegankelijkheid, steun en identiteit te bieden voor de gebruikers (2004: 

346. In: Androutsopoulos, 2006). 

 Ook de vaak benadrukte anonimiteit wordt in het artikel van Androutsopoulos 

besproken. Zij zegt hierover dat men dit benadert alsof deelnemers aan CMC een masker 

opzetten om diverse virtuele identiteiten te creëren die afwijken van hun offline identiteit in 

het echte leven. Gebruikers hebben volgens een aantal onderzoekers (Baym 1998; Chemy 

1999 en Donath 1999, In: Androutsopoulos, 2006) een grote variëteit aan middelen om 

interactief een identificeerbare persoonlijkheid te creëren. Inclusief digitale naam, digitale 

handtekening en gebruik van in-groep taal (taalgebruik specifiek voor de bewuste groep 

waarmee men onderscheid maakt tussen de eigen groep en de ‘buitenwereld’, Shadid, 1998).  

 Over emoticons wordt gezegd dat deze vooral door vrouwen worden gebruikt en 

mannen in hun tienerjaren (Huffaker & Calvert 2005, In: Androutsopoulos 2006).  

 In het kort is de conclusie van het artikel dat er al veel en heel divers onderzoek naar 

het taalgebruik op het Internet gedaan is. Vroeger werd gedacht dat het digitale medium het 

specifieke taalgebruik afdwong, maar gaandeweg komt men tot de conclusie dat de specifieke 

karakteristieken van het digitale taalgebruik niet per definitie bepaald worden door het 

medium Internet an sich maar dat de individuele gebruikers, de sociale eigenschappen van de 

online gemeenschap en het genre waarin men schrijft bepalend zijn voor het gehanteerde 

taalgebruik.  
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Bij dit onderzoek is dus te verwachten dat het taalgebruik vrouwelijk van aard zal zijn 

aangezien de bezoekers van fora als Zwangerschapspagina.nl en Ouders.nl, gericht op 

zwangere vrouwen en op ouders hoogstwaarschijnlijk meer vrouwelijke bezoekers trekken dan 

mannen.    

3.1.5  Richness, power cues and email text (Panteli, 2002) 

Panteli heeft onderzoek gedaan aan de hand van de MRT (Media Richness Theory). Deze 

theorie claimt dat e-mail een ‘arm’ medium is omdat er geen directe terugkoppeling naar de 

zender mogelijk is (a-synchroon) en er alleen gebruik wordt gemaakt van tekens (drukletters) 

zonder dat er toelichting op deze tekens plaatsvindt zoals in face-to-face situaties wel het 

geval is. Bij face to face communicatie zijn non-verbale signalen van grote invloed omdat deze 

signalen de gesproken communicatie verhelderen cq. nader toelichten. Volgens Panteli is e-

mail geen ‘arm’ medium omdat de gebruikers hun eigen betekenis geven aan hun boodschap 

door hun boodschap op een bepaalde wijze te noteren en e-mail specifieke karakteristieken 

zoals emoticons te gebruiken. 

Het onderzoek van Panteli betrof intern e-mailverkeer binnen een universiteit. Ze 

spreekt over een mentale invulling die de lezers meegeven aan de ontvangen boodschap. 

Deze invulling is gebaseerd op het feit dat alle mensen tot dezelfde organisatie behoren en 

daardoor de organisatiestructuur kennen. Men vult het bericht dus aan met de bestaande 

kennis van de situatie. Omdat voor deze analyse gebruik wordt gemaakt van openbare fora 

zal hiervan bij de geselecteerde corpora niet direct sprake zijn. Echter Panteli’s standpunt over 

het Internet is in zoverre van toepassing op dit onderzoek dat de invloed van gedeelde 

basiskennis wel van belang is. Deze gedeelde basiskennis rondom de problematiek van de 

zwangerschap en het moederschap is bij dit onderzoek ook van belang. 

3.2 Methoden voor analyse van Internetfora 

Er zijn verschillende methoden waarmee postings van het Internet geanalyseerd kunnen 

worden. Een mogelijke analysemethode is de Conversatieanalyse. Van oorsprong een 

sociologische benadering om gesprekken te analyseren. Hierbij worden de methoden waarmee 

gespreksdeelnemers hun interactie organiseren en daaraan betekenis verlenen bestudeerd. 

Kenmerkend voor de conversatieanalytische benadering is dat er geen beweringen worden 

gedaan over wat gespreksdeelnemers elkaar niet duidelijk maken: achterliggende cognitieve 

processen of beweegredenen worden buiten beschouwing gelaten. Dit omdat er volgens deze 

benadering altijd onzekerheid bestaat over het waarheidsgehalte van interpretaties over de 

behoeften en motieven van gespreksdeelnemers. Belangrijke kenmerken die in de 

conversatieanalyse gehanteerd worden zijn beurtwisselingen, opeenvolging, herstelpogingen, 

voorkeur en openingen en afsluitingen van gesprekken (Mazeland, 2003; Houtkoop, 2000). 

Een andere methode is Discoursanalyse.  
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Discours is een verzameling van thematisch samenhangende teksten (bijvoorbeeld een thread 

in een forum). Bij Discoursanalyse wordt gekeken naar de sociaal discursieve praktijk. Dat wil 

zeggen het proces van de productie, distributie en consumptie van discours. In veel 

onderzoeken worden zowel de conversatie- als discoursanalyse toegepast (Bos, 2001). Een 

andere methode om fora te analyseren is te kijken naar kennisconstructie. Hierbij staat de 

kennis die door middel van communicatie via een Internetforum wordt verworven en 

uitgewisseld centraal. 

In de volgende subparagrafen worden verschillende onderzoeken op het gebied van 

Internetfora besproken. De onderzoeken maken duidelijk dat voor de analyse van Internetfora 

gebruik gemaakt kan worden van meerdere theorieën.  

3.2.1  Constructivistische perspectieven in de communicatiewetenschap 

(Bos, 2001) 

Discours is een verzameling van thematisch samenhangende teksten (bijvoorbeeld een thread 

in een forum). Bij Discoursanalyse wordt gekeken naar de sociaal discursieve praktijk. Dat wil 

zeggen het proces van de productie, distributie en consumptie van discours. Er wordt dus een 

analyse van een tekst uitgevoerd en tegelijkertijd een analyse van de context waarin deze 

tekst zich bevindt om te achterhalen hoe deze twee aspecten elkaar beïnvloeden (retorische 

en argumentatieve processen enerzijds en sociale factoren anderzijds). Onderwerpen die 

daarbij aan bod kunnen komen zijn; ideologie, constructie van kennis en in- en 

uitsluitingsmechanismen. Anders dan bij Conversatieanalyse wordt de nadruk dus meer 

gelegd op de patronen tussen de teksten en maatschappelijke praktijken (Bos 2001, In: 

Bouwman 2001). 

Bos (2001) geeft ook aan dat de manier waarop de spreker zich in een interactie 

opstelt, bepalend is voor de vraag of en zo ja hoe er op hem of haar wordt gereageerd. In het 

geval van dit onderzoek; ‘Wat wil de vrager en hoe vraagt zij dat en sluiten de gegeven 

antwoorden daarop aan?’ De Discursieve benadering die Bos (2001) bespreekt heeft drie 

dimensies: 

1. De setting/context waarbinnen er gecommuniceerd wordt (waarbij bijvoorbeeld 

cultuurinvloed, machtsverhouding enz. van belang kunnen zijn). 

2. De vraagstelling (wat wil de onderzoeker weten en waar ligt zijn focus dus op?) 

3. De methode die wordt gehanteerd (conversatieanalyse en/of discoursanalyse) 

 

Volgens Bos (2001) kan men, wanneer er sprake is van gedetailleerde patronen zoals bij een 

face-to-face situatie, het beste kiezen voor de methode van Conversatieanalyse en wanneer er 

sprake is van globale aspecten van interactie beter voor de Discoursanalytische methode 

kiezen. Hij geeft echter ook aan dat er bij de meeste analyses aspecten uit beide 

benaderingen worden gebruikt. Dat is bij dit onderzoek ook het geval.  
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Uit de analyse van Bos (2001, In: Bouwman 2001) van een Internetforum waarbij een 

discussie tussen hoogleraren van een bepaald vakgebied werd geanalyseerd kwam naar voren 

dat men bijvoorbeeld autoriteiten uit het vakgebied aanhaalde en de eigen hiërarchische 

positie gebruikte om eigen standpunten te onderbouwen en overwicht te bewerkstelligen. Bij 

dit onderzoek zou dat kunnen betekenen dat een ervaringsdeskundige die reageert op de 

vraagsteller zichzelf profileert als deskundig en wellicht de eigen ervaringen voordoet als de 

enig mogelijke waarheid. Of dat men vooral gaat refereren aan deskundigen, zoals 

gynaecologen, verloskundigen enz. om een standpunt te onderbouwen of kracht bij te zetten. 

3.2.2  For she who knows who she is: Managing Accountability in Online 

Forum Messages (Antaki e.a. 2005) 

Vaak wordt er bij onderzoek naar Internetfora gebruik gemaakt van Conversatieanalyse (CA) 

als methode van onderzoek. Hierbij wordt er gekeken naar kenmerken als beurtwisselingen, 

herstelpogingen, openingen en afsluitingen van gesprekken. Zo heeft de conversatieanalyticus 

Antaki samen met andere onderzoekers ook een Internetforum bestudeerd (‘For she who 

knows who she is:’ Managing Acountability in Online Forum Messages. 2005). Bij dit 

onderzoek werd er gekeken naar beurtwisselingen en het eventueel inhaken op voorgaande 

postings. Waarbij benadrukt wordt dat de wijze waarop de eerste posting geschreven is, een 

bepaalde (on)bewuste werking heeft op degenen die op de posting reageren. De eerste 

posting bepaalt dus mede de inhoud en schrijfstijl van de daarop volgende postings.  

Antaki e.a. (2005) hebben met behulp van Conversatieanalyse gekeken naar de 

structuur van dit type communicatie en de invloed die deze heeft op het uiten van emoties. Zo 

kan een gebruiker anoniem deelnemen aan een openbaar forum. Deze setting zou volgens 

Antaki e.a (2005) ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker precaire zaken zoals emoties 

delen met vreemden. In het geval van Antaki e.a. (2005) betreft het een liefdesverklaring die 

volgens Antaki (2005) gemakkelijker publiekelijk geuit wordt door gebruik van het medium 

Internet. Antaki e.a. (2005) vonden bij hun onderzoek dat Internetfora een laagdrempelige 

manier voor het uiten van gevoelige kwesties is. Door te kijken naar emoties en accounts 

wordt deze bevinding van Antaki e.a. (2005) bij dit onderzoek nog eens onderzocht. Daarbij is 

de verwachting accounts aan te treffen ter ondersteuning van de verkondigde standpunten en 

emoties. Daar waar accounts worden aangetroffen was er kennelijk sprake van een uitspraak 

die niet gezien werd als sociaal wenselijk omdat men een toelichting noodzakelijk achtte. De 

verwachting is dus dat de niet sociaal wenselijke standpunten gemakkelijker zullen worden 

verkondigd via Internetfora. Kortom het openlijk ervoor uit durven komen dat je als 

aanstaande ouder graag een gezond kind wilt. En wellicht zelfs daarbij expliciet zijn dat een 

kind met het Downsyndroom niet in het verwachte cq. gewenste toekomstbeeld past.  
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Omdat prenatale screening een controversieel onderwerp is, zullen mensen voorzichtiger zijn 

met hun bewoordingen en al snel zelf aanvoelen wanneer ze mogelijk een niet sociaal 

wenselijk standpunt innemen en daarom een account geven voor hun zienswijze. Mocht dit 

niet door de persoon zelf onderbouwd worden dan zullen ze wel aangesproken worden door de 

andere gebruikers om hun standpunt te verdedigen. Hoogstwaarschijnlijk volgen de accounts 

vervolgens alsnog.  

3.2.3  Computer-mediated communication: From a cognitive to a 

discursive model (Lamerichs en Te Molder, 2003) 

Een ander onderzoek dat is uitgevoerd aan de hand van Conversatieanalyse is beschreven in 

het artikel ‘Computer-mediated communication: From a cognitive to a discursive model’ van 

Lamerichs en Te Molder (2003). Dit artikel gaat, anders dan het onderzoek van Antaki e.a. 

(2005), ook in op de onderliggende normen die ervoor zorgen dat men accounts geeft voor 

uitspraken. In dit artikel komt naar voren dat deze onderliggende onbeschreven normen 

voortdurend van betekenis veranderen, anders worden geïnterpreteerd en dus voortdurend in 

ontwikkeling zijn. Net als bij de constructie van identiteit. Besproken wordt hoe men 

uitspraken gebruikt om een bepaalde identiteit te construeren. Deze onderzoekers stellen vast 

dat het erg belangrijk is dat onderzoekers ook kijken naar welke sociale effecten teksten 

hebben. Met andere woorden kijken naar wat een tekst voor een effect bewerkstelligt.  

Met dit uitgangspunt is ook bij dit onderzoek naar de geselecteerde corpora gekeken. 

Wat bewerkstelligen de gebruikers van het forum met de formulering van hun boodschap? Het 

hiervoor genoemde artikel van Lamerichs en Te Molder (2003) is gebaseerd op het proefschrift 

van Lamerichs (2003). Lamerichs (2003) heeft voor haar proefschrift een onderzoek gedaan 

waarbij ze postings analyseerde die over een periode van twee jaar tijd geplaatst werden in 

een forum voor lotgenoten bestaande uit mensen die depressief waren geweest. Daarbij 

hanteerde ze de discursieve psychologie van Potter en Wetherell (1987) als uitgangspunt.  

3.2.4  Discourse of Support: Exploring Online Discussions on Depression 

(Lamerichs, 2003) 

De discursieve psychologie ziet taal als een instrument in handen van participanten, waarmee 

deze vervolgens een uiteenlopend aantal sociale handelingen kunnen vervullen (prijzen, 

beschuldigen, zich verantwoorden of zaken als feitelijk presenteren enz.). (Lamerichs, 2003).  

Wat Antaki (2005) maar ook Lamerichs (2003), gebaseerd op Potter en Wetherell, 

benadrukken is dat bij Conversatieanalyse het erg belangrijk is dat niet de onderzoeker 

vaststelt wat de betekenis is van bepaalde uitingen, maar de onderzoeker vaststelt hoe de 

deelnemers de uitdrukkingen interpreteren. Dit doet de onderzoeker door te kijken hoe men 

reageert op een bepaalde uitdrukking.  
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De onderzoeker die via Conversatieanalyse analyseert zal dus te allen tijde proberen te 

voorkomen zelf te interpreteren wat de deelnemers denken en dit altijd proberen af te leiden 

uit het gesprek zelf. Conversatieanalytici vinden dat contextuele elementen die niet uit het 

gesprek naar voren komen, volgens de gespreksdeelnemers kennelijk niet van invloed op het 

gesprek zijn. Discoursanalytici echter menen dat de context wel invloed kan uitoefenen op een 

gesprek of de beleving daarvan. Zo kan er zelfs sprake zijn van een invloed waarvan de 

gespreksdeelnemers zichzelf niet eens bewust zijn. En omdat ze de invloed dus onbewust 

ervaren zullen ze deze invloed niet zelf kunnen benoemen in hun gesprek. Helaas is het 

daarom ook moeilijk met zekerheid vast te stellen en daardoor ook lastig te onderzoeken. 

Door naar de context te kijken zijn er wel andere invloeden vast te stellen. Bij dit onderzoek 

wordt wel gekeken naar de context, o.a. wie iets zegt (wat zijn de karakteristieken van die 

persoon) en wat zijn of haar motivaties zijn om te reageren cq een vraag te stellen.  

Uit het onderzoek van Lamerichs (2003) blijkt dat het voor de deelnemers belangrijk is 

zichzelf als depressief maar competent te presenteren. De voornaamste conclusie van 

Lamerichs (2003) is dat deze deelnemers door deze lotgenotengroep de gelegenheid krijgen 

zichzelf te presenteren en te verklaren wie ze zijn en hoe ze in deze positie (depressie) terecht 

zijn gekomen. Deze groep biedt dus ruimte om diverse identiteiten vorm te geven. Omdat het 

hier een gesloten forum betreft waarbij er sprake is van een kleine groep mensen die 

regelmatig contact met elkaar onderhouden, is het mogelijk dat de bevindingen van Lamerichs 

(2003) niet van toepassing zullen zijn op de situatie van een open forum. Dit omdat bij een 

open forum de drempel voor deelname een stuk lager is. Iedereen kan deelnemen, het 

contact verloopt niet via een specifieke hulpverlenende instantie of andersoortige organisatie. 

Het contact op zich zal naar verwachting vooral kort en vaak eenmalig zijn. Wellicht kan naar 

aanleiding van dit onderzoek hier meer over worden gezegd. 

3.3 Accounting 

In de Conversatieanalyse worden accounts beschouwd als een onderdeel van een dispreferred 

answer. Door behalve de afwijzing of weigering ook een account te geven verzacht men het 

meningsverschil en geeft men aan niet onverschillig of egoïstisch te zijn. Bij dispreferred 

answers vinden we vaak: aarzeling of pauze, een positieve boodschap (heel aardig van je) en 

dan een account. Op deze manier kan B een dispreferred answer geven zonder A te beledigen. 

(Elbers, 2005). Accounting is kort gezegd datgene wat men doet wanneer men iets doet of 

zegt waar een nadere verklaring voor noodzakelijk is om de sociale relatie in stand te houden. 

Degene die toeschouwer of toehoorder is van onduidelijke verbale of non-verbale 

communicatie kan deze direct zelf interpreteren en dan wellicht niet zoals de spreker het 

bedoelde of verzoeken om een verklaring die de onduidelijkheid oplost. Ook kan degene die 

een account geeft deze verklaring spontaan geven omdat de spreker zelf al het idee heeft dat 

een aanvullende verklaring gepast is.  
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Door te kijken wanneer gespreksdeelnemers zichzelf nader verklaren is vast te stellen 

wanneer gespreksdeelnemers zelf denken afwijkend gedrag te vertonen of wanneer hun 

gesprekspartners dat vinden. Kortom uit deze verklaringen valt op te maken wat de spreker 

zelf als afwijkend aan zijn gedrag ervaart of waar hij of zij op wordt gewezen door de 

gesprekspartner(s). Datgene zal hij of zij nader gaan toelichten. En daaruit valt weer op te 

maken wat men als ‘normaal’ of ‘standaard’ gedrag ziet. Met andere woorden door te kijken 

naar de afwijkende situaties valt te beoordelen wat als ‘gewoon’ wordt gezien (Potter en 

Wetherell, 1987).  

Een situatie waarvoor men een verklaring geeft wordt door onderzoekers een ‘failure 

event’ (Buttny & Morris, 2001) genoemd. Bijvoorbeeld, een situatie waarbij je ergens later 

komt dan afgesproken. De reactie op een ‘failure event’ wordt een account genoemd. Met een 

account leg je dus uit waarom de situatie zo is verlopen en niet zoals verwacht. In de eerder 

genoemde situatie van het te laat komen kan dat dus zijn ‘De brug stond open’ of ‘Mijn band 

was lek’. Maar ook; ‘Ik heb me verslapen en ben daardoor te laat van huis gegaan.’ Een 

account kan spontaan door de actor (diegene die de handeling uitvoert of uitspreekt) gegeven 

worden maar kan ook volgen naar aanleiding van een verwijt wat door een betrokkene wordt 

geuit. Accounting betreft dus de manier waarop mensen gebeurtenissen verklaren of 

rekenschap afleggen van handelingen (Elbers, 2005). Volgens Buttny en Morris (2001; pag. 

286) zijn accounts;  

 

‘verbale reacties die men aan een ander, of anderen, geeft om de bestaande sociale 

interactie te beschermen tegen de verstorende consequenties van problematische 

voorvallen’.  

 

Buttny en Morris (2001) menen dat accounts bedoeld zijn om situaties begrijpelijk te maken 

en om de verantwoordelijkheid van de actor te beperken. De verklaringen die men geeft of de 

manier waarop men wel of juist niet rekenschap aflegt geeft weer hoe men de wereld beziet. 

Met andere woorden, door de reacties die mensen geven wordt duidelijk wat voor normen en 

waarden ze hanteren. Het geven van accounts toont ook aan hoe men zichzelf in relatie tot de 

persoon of personen waarmee men in contact is ziet. Accounts kunnen zelfs al gegeven 

worden voordat zich een ‘failure event’ voordoet omdat men op voorhand verwacht dat een 

verklaring voor een mogelijke situatie noodzakelijk zal zijn (bijvoorbeeld bij voorbaat jezelf 

verontschuldigen voor het mogelijk te laat komen op een afspraak vanwege jouw ervaring 

met vertragingen op het traject dat je reist). Bij dit onderzoek is het failure event of het 

standpunt cq. dilemma waarvoor men accounts geeft, de behoefte met zekerheid te willen 

weten of men niet zwanger is van een kindje met het Downsyndroom en de daaruit 

voortvloeiende overweging over te gaan tot prenatale screening.  
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3.3.1  Typen accounts 

Er zijn twee groepen van accounts, excuses en rechtvaardigingen. Een excuus is een account 

waarin wordt toegegeven dat de actie in zekere zin slecht was, maar waarbij de schuld deels 

of geheel gelegd wordt bij een externe factor. Bij een rechtvaardiging wordt echter de 

verantwoordelijkheid voor de daad of beslissing niet ontkend, maar wordt de actie gezien als 

goed, verstandig of in ieder geval toelaatbaar gezien de omstandigheden.  

Anders gezegd de uitkomst van de situatie wordt omgedraaid. Het was niet slecht of 

verwerpelijk want in dit geval was het de beste oplossing of handeling. (Potter & Wetherell, 

1987) Excuses en rechtvaardigingen zijn verder nog onder te verdelen in een aantal 

subklassen. Hieronder ziet u de typologie van Potter en Wetherell. Deze wordt bij dit 

onderzoek gebruikt om de accounts te classificeren.  

 

Categorieën excuses en rechtvaardigingen 

A. Excuses 

A1 Ontkenning van opzet (bijv. ‘Het was niet mijn bedoeling dit te veroorzaken’) 

 Ongeluk 

 Onvoorziene consequenties als gevolg van: 

 Een gebrek aan kennis, vaardigheden, motivatie of omgeving 

 Vergist in de identiteit van bedoelde persoon   

A2 Ontkenning van wilsbesluit (bijv. ‘Ik wilde dit niet doen’) 

 Fysieke oorzaak 

 Tijdelijk (bijv. vermoeidheid) 

 Semi-permanent (bijv. verlamming) 

 Psychische oorzaken voortkomend uit 

 Het zelf (bijv. gekte) 

 Anderen (bijv. overhaling) 

Gebrek aan autoriteit (‘Ik wil graag helpen maar ik heb er niet de bevoegdheid toe’)  

A3 Ontkenning van agency 

 Verwisseling van identiteit (bijv. ‘Ik was het echt niet’) 

 Geheugenverlies (bijv. ‘Ik kan me er niks meer van herinneren) 

 Gezamenlijke productie (bijv. ‘Ik deed het niet alleen’) 

A4 Beroep op verzachtende omstandigheden (bijv. ‘Ik ben niet geheel verantwoordelijk’) 

 Zondebok zoeken – gedrag was een reactie op anderen 

 Zielige verhalen – arrangeren van feiten die een somber verleden weergeven 

 

B Rechtvaardigingen 

B1 Claimen dat het effect verkeerd is voorgesteld 

 Ontkennen van schade (bijv. er is geen schade aangebracht) 

 Minimalisering van schade (bijv. consequenties waren onbetekenend qua schade) 

B2 Beroep op het principe van vergelding 

 Wederkerigheid (het slachtoffer verdiende de schade vanwege zijn of haar gedrag) 

 Aantasting van reputatie (het slachtoffer verdiende de schade vanwege zijn of haar kwaliteiten) 
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B3 Sociaal vergelijk 

(Anderen doen het zelfde en worden niet opgemerkt, niet gestraft of zelfs geprezen ervoor) 

B4 Beroep op een hogere autoriteit 

 Een invloedrijk persoon (personen) gaf opdracht ertoe 

 Een persoon (personen) met hogere status gaf opdracht ertoe 

 Institutionele regels bepalen het 

B5 Zelfverwezenlijking  

 Zelfbehoud (afreageren, psychische of fysieke gezondheid) 

 Zelfontwikkeling (persoonlijke groei, verruiming van de geest) 

  Geweten (gehandeld in overeenstemming met geweten)  

B6 Beroep op het nuttigheidsbeginsel 

 Wetgeving en orde 

 Zelfvertrouwen 

 Voordelen wegen zwaarder dan nadelen 

B7 Beroep op waarden 

 Politieke waarden (bijv. democratie, socialisme, nationalisme) 

 Morele waarden (bijv. loyaliteit, vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid) 

 Religieuze waarden (bijv. liefdadigheid, liefde, geloof in god) 

B8 Beroep op de noodzaak van gezichtbehoud 

 Gezichtsbehoud (‘Als ik niet zo had gereageerd dan zou ik mijn geloofwaardigheid hebben verloren)  

Reputatie opbouwen (‘Ik deed dat omdat ik over wilde komen als sterk persoon’) 

 

Uit: Disourse and social psychology, Potter en Wetherell ( 1987).  

 

Bij dit onderzoek is niet zoals bij de hiervoor besproken onderzoeken gekeken naar accounts 

in face-to-face communicatie maar naar schriftelijk geuite accounts (welke als ondersteuning 

van een bepaalde emotie gegeven worden). Met andere woorden; wanneer iemand schrijft dat 

hij of zij boos is, is de verwachting dat men ook in een schriftelijke situatie geneigd zal zijn 

hiervoor een motivatie te geven. Deze motivatie zal dan naar verwachting in de vorm van een 

account aan te treffen zijn in de postings.  

Naast de ondersteuning van emoties door accounts is ook gekeken naar een 

onderverdeling van de door Potter en Wetherell (1987) genoemde typen accounts. De 

verwachting is dat er bepaalde typen accounts meer zullen voorkomen maar de motivatie voor 

de gekozen accounts kan variëren. Zo kan men een account geven dat een excuus is op basis 

van ‘Ontkenning van wilsbesluit’ waaronder ‘Anderen’ valt. Dat betekent dat degene die het 

account geeft, het excuus gebruikt dat hij of zij door ‘anderen’ tot dit besluit is overgehaald.  

Interessant daarbij is te achterhalen wat de relatie van de accountgever tot degene die 

haar heeft beïnvloed is. Het is goed voor te stellen dat dit van situatie tot situatie enorm kan 

verschillen en dat daardoor de mate van de invloed ook sterk kan variëren. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om invloed uitgeoefend door de ‘partner’, ‘ouder(s)’ of ‘behandelend arts’ 

van de accountgever. Deze personen hebben door hun verschillende invalshoek en verschil in 

relatie een andere invloed.  
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Waardoor een verdere onderverdeling, na indeling volgens de typen van Potter en Wetherell 

(1987), waardevol is omdat zodoende meer over de totstandkoming van het gegeven account 

te zeggen valt.  

 Bij dit onderzoek is deels op basis van conversatieanalyse naar de voorkomende 

accounts gekeken met behulp van de typologie van Potter en Wetherell maar er is ook 

gekeken van uit de discoursanalyse. De discoursanalyse is toegepast omdat er ook gekeken is 

wie vanuit welke persoonlijke situatie een advies geeft en welk advies men geeft. Verder 

wordt er ook gekeken wie mogelijk de deelnemers bij hun keuze hebben beïnvloed, hoe sterk 

deze invloed op de deelnemers was en welke motieven de deelnemers zelf hebben voor hun 

standpunten. Dit alles is onder andere gebaseerd op de invloed van de context (Bos, 2001). 

3.4 Online onderzoek naar kennisconstructie 

In de volgende paragrafen worden diverse onderzoeken op het gebied van kennisconstructie 

via Internetfora besproken. De behandelde theorie van deze onderzoeken wordt in deze 

masterthesis gebruikt om na te gaan of de vragen van de vraagsteller in het forum door de 

andere deelnemers beantwoord worden. Waarbij er vooral wordt gekeken naar het proces van 

kennisoverdracht en het gezamenlijk tot een oplossing voor het gestelde dilemma komen.  

3.4.1  Content analysis on online discussion in an applied educational 

psychology course (Hara e.a., 2000) 

In het artikel ‘Content analysis of online discussion in an applied educational psychology 

course’ (Hara e.a., 2000) wordt een onderzoek naar kennisconstructie via een digitale 

leeromgeving besproken. In deze digitale leeromgeving werd het leerlingen mogelijk gemaakt 

te discussiëren over onderwerpen die in de klas en in de leerstof behandeld werden. Het gaat 

hier om een a-synchrone situatie dus een digitaal contact met enige vertraging tussen 

verzending en ontvangst van de posting (zoals bij e-mail).  

Anders dan bij eerdere analysemodellen wordt bij het model van Henri (In: ‘Content 

analysis on online discussion in an applied educational psychology course’, Hara e.a., 2000) 

niet slechts naar de typen vaardigheden en interacties die zich voordoen gekeken maar ook 

naar de oorsprong en inhoud van de online interacties en wat kwalitatief is vast te stellen als 

kennisontwikkeling en betekenisvol leren. Bij de discursieve benadering van onderzoekster 

Henri (2000) worden vijf dimensies van analyse van online discussies in kaart gebracht.  
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Deze vijf dimensies zijn;  

1. De deelname van de gebruikers (aantal postings en lengte van postings enz.), 

2. Het type van interactie (een directe reactie of indirecte reactie), 

3. Het voorkomen van sociale kenmerken (het aanwezig zijn van mededelingen als ‘het is 

vandaag mijn verjaardag’), 

4. Tekenen van cognitieve vaardigheden (opmerkingen of opdrachten beoordelen enz.) en 

de diepte van verwerking, 

5. Metacognitieve vaardigheden en kennis (het in kaart brengen van en het overzien van 

het gehele proces). 

 

Henri (2000) omschrijft sociale kenmerken als opmerkingen die een mededeling of een deel 

van een mededeling betreffen die niet gerelateerd is aan de inhoud of het onderwerp. Sociale 

kenmerken kunnen een zelfintroductie, uiting van een gevoel, begroeting, afsluiting, 

complimenten aan anderen, grappen of het gebruik van emoticons zijn. De sociale kenmerken 

kunnen dus wellicht een indicatie van de gemoedstoestand van de schrijvers geven. Door te 

kijken naar sociale kenmerken is het mogelijk om op te kunnen maken wat de behoeftes zijn 

die men in de postings kenbaar maakt. 

3.4.2  Content analysis of online discussion forums: a comparative 

analysis of protocols (Marra e.a., 2004) 

Een ander onderzoek dat een analyse van kritische verwerking in een digitale leeromgeving 

betreft is het onderzoek van Marra (2004). In het artikel ‘Content analysis of online discussion 

forums: a comparative analysis of protocols (Marra, 2004) worden twee methoden van 

analyse tegen elkaar afgezet. Het betreffen twee Conversatieanalytische methoden; het 

Newmanprotocol en de methode IAM (Interaction Analysis Model).  

Bij dit artikel gaat het ook over interactief leren via een forum. Waarbij het gaat om de 

mogelijkheid tot discussie over de lesstof waardoor er een soort gesprek plaatsvindt. De 

digitale omgeving wordt gebruikt om vragen te stellen (als vraagbaak) en functioneert als een 

plaats waar studenten ervaringen en kennis kunnen construeren door middel van het 

analyseren van het onderwerp, het stellen van vragen en het doen van aannames.  

In het artikel wordt aangehaald dat er is aangetoond dat mondelinge communicatie de 

ontwikkeling van kritisch denken ondersteunt. Echter volgens de onderzoekers is het medium 

Internet niet minder rijk of magerder te noemen als het gaat om het gebruik als middel om 

tot kritisch denken te komen omdat er in een digitale omgeving juist de noodzaak is tot het 

kort en exact formuleren, het organiseren van gedachten en het helder uitdrukken van jezelf. 

Hieronder een korte beschrijving van het Newmanprotocol. Het in dit onderzoek gehanteerde 

Scholtenprotocol is gebaseerd op het Newmanprotocol. Daarover later meer in hoofdstuk 5. 
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Het Newmanprotocol, ook ontwikkeld om kritisch denken te meten, is weer gebaseerd op 

Garrisons protocol (In: Marra, 2004) bestaande uit vijf stadia van kritisch denken: 

1. identificatie, 

2. definitie, 

3. exploratie, 

4. evaluatie, 

5. integratie 

 

Onder kritische verwerking wordt verstaan het leggen van verbindingen tussen de boodschap 

van de zender en andere kennis zoals persoonlijke ervaringen. Een teken van kritische 

verwerking is dat men relaties legt tussen resultaten van de discussie en andere kennis 

waarna men het gestelde probleem opnieuw in een nieuw daglicht kan beschouwen en wellicht 

dan wel op een bevredigende wijze kan oplossen. Belangrijk daarbij is dus de samenwerking 

en het inbrengen en voortborduren op kennis en een kritische beschouwing van het gehele 

proces van probleemoplossing. 

De onderzoekers die het Newmanprotocol hebben gemaakt stelden indicatoren van 

kritisch denken vast die via ongeveer veertig codes in categorieën zoals relevantie, 

rechtvaardiging, dubbelzinnigheden enzovoort gewaardeerd worden. Waarna er een compleet 

oordeel over het proces te berekenen valt. Elk met een plus of min gewaardeerde indicator 

geeft aan of de gecodeerde uitspraak (zinnen) iets toevoegt (+) of iets vermindert (-) aan de 

ontwikkeling van kritisch denken in het bestudeerde proces. 

  Als een passage eenmaal is gecodeerd berekent men de kritisch denken ratio als volgt;  

CT=(x+ - x-)/(x+ + x-) waarbij de x+ staat voor het totaal aan opmerkingen die bijdragen 

aan het kritisch denken voor de gecodeerde categorie en x- staat voor de opmerkingen die de 

ontwikkeling van kritisch denken in die specifieke categorie belemmeren. Positieve getallen die 

1 benaderen geven het hoogst mogelijke niveau van kritisch denken aan. Conclusies van deze 

onderzoekers zijn dat het Newmanprotocol een gerichte en gesegmenteerde codering biedt 

van bepaalde mogelijke indicatoren van kritisch denken. Bij dit onderzoek wordt een 

aangepaste versie van het Newmanprotocol gebruikt, het Scholtenprotocol (zie hoofdstuk 5). 

3.5 Inhoudsanalyse  

Inhoudsanalyse is het coderen van woorden of delen van een zin uit teksten, de codering deelt 

een bepaald woord of bepaalde zin in, in een specifieke rubriek. Deze methode van coderen 

wijkt af van het Newmanprotocol omdat bij het Newmanprotocol gekeken wordt naar het 

gezamenlijke product, het resultaat van de discussie, op basis van codering van gehele 

zinnen.  
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Volgens Holsti (1969) staan bij Inhoudsanalyse drie termen centraal; objectiviteit (elke stap 

in het onderzoeksproces moet worden uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde regels), 

systematiek (consistent omgaan met de inhoud en datgene wat wel of niet wordt 

geanalyseerd), generaliteit (bevindingen van het onderzoek moeten theoretische relevatie 

hebben). Bij de theorie van Holsti is het noodzakelijk de Inhoudsanalyse te laten bestaan uit 

een kwalitatief en een kwantitatief onderdeel zodat deze elkaar kunnen aanvullen en daarmee 

versterken. Verder kan er sprake zijn van manifeste en latente inhoud; manifeste inhoud zijn 

de kenmerken die aan de oppervlakte liggen en waarneembaar zijn en de latente inhoud 

betreft de kenmerken die niet expliciet vermeld zijn, maar wel waarneembaar zijn. 

De kwalitatieve analyse bestaat uit de beoordeling van de corpora op het gebied van de 

gestelde vraag en het antwoord daarop, accounts, emoties en de kenmerken van de schijfster. 

Hierbij wordt in eerste instantie het corpus kwalitatief beoordeeld en daarna worden de 

gegevens kwantitatief uitgewerkt. Bij de kwantitatieve analyse worden alle rubrieken die 

kwantitatief gescoord zijn opgeteld per rubriek. Op basis van de frequentie dat een rubriek 

voorkomt in het totale aantal postings kan een gegeneraliseerde uitspraak gedaan worden op 

een aantal van de onderzoeksvragen.  

De rubrieken zijn bepaald aan de hand van de onderzoeken die besproken worden in het 

theoretisch kader. In het hoofdstuk Analyse (paragraaf 5.1) wordt de rubricering uiteengezet. 
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4 De geselecteerde corpora 

In volgende paragrafen wordt uiteengezet hoe de keuze voor de gekozen fora is ontstaan. 

Verder worden er diverse kenmerken van de geselecteerde corpora besproken en wordt 

omschreven welke definities gehanteerd zijn bij dit onderzoek.  

4.1 Beschrijving corpora 

De corpora die geselecteerd zijn, zijn gezocht via de zoekmachine Google op de zoekwoorden: 

• Tripletest (en op Triple test)  

• Vruchtwaterpunctie  

• Nekplooimeting  

• Prenataal onderzoek  

• Vlokkentest  

• Combinatietest (en op Combitest) 

 

Van de verkregen zoekresultaten is alleen gekeken naar de eerste pagina (de meest 

toepasselijke ‘hits’ ook wel ‘matches’ met het zoekonderwerp). Op de eerste pagina staan de 

tien op het moment van zoeken meest toepasselijke websites volgens de zoekmachine 

Google. Omdat er bij de zoekresultaten op basis van de verschillende zoekcriteria een grote 

overlap is zijn er in totaal circa veertig sites beoordeeld op de toepasbaarheid voor dit 

onderzoek.  

Op de medische termen, voor vruchtwaterpunctie bijvoorbeeld amniocentese is niet 

gezocht omdat mensen waarschijnlijk de meest toegankelijke naam zullen gebruiken voor 

communicatie via een forum. Maar ook omdat de hier bovengenoemde meer toegankelijke 

benamingen ook door medici in het contact met de patiënt gebruikt worden. Wel is er gezocht 

op tripletest, nekplooimeting, combi- of combinatietest omdat deze onderzoeken allemaal een 

vorm van prenatale screening zijn. De namen tripletest en nekplooimeting staan voor 

verschillende onderzoeken die los van elkaar kunnen worden uitgevoerd ook al is dat meestal 

niet het geval. Meestal worden ze op hetzelfde moment uitgevoerd en wordt het een 

combinatietest of combitest genoemd. Ook bij het zoeken bleek dat al deze benamingen 

regelmatig in combinatie met elkaar en los van elkaar gebruikt worden.  

4.2 Selectie van sites 

Van de gevonden websites zijn alle fora uitgesloten die een inleidend artikel, nieuwsbrief of 

andersoortig algemeen stuk tekst hadden geplaatst waarop bezoekers van het forum 

reageerden. Dit omdat de reacties van de bezoekers dan ongetwijfeld beïnvloed zijn door de 

inhoud van die voorafgaande tekst.  
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Verder zijn gesloten fora, zoals fora van specifieke groepen ook uitgesloten. Denk bij 

specifieke groepen bijvoorbeeld aan websites met fora voor zwangere vrouwen die 

onderverdeeld worden naar groepjes van vrouwen die in dezelfde maand zijn uitgerekend. 

Bijvoorbeeld ‘Februari 2007 zwangeren’. In deze groep tref je alleen de vrouwen die zich 

hebben aangemeld bij een groep van zwangeren die uitgerekend zijn in de maand februari 

2007. Dit zijn dus kleine groepjes die het over allerlei zaken tijdens de zwangerschap hebben 

en hierdoor elkaar al wat beter kennen en mogelijk ook wat intiemer met elkaar zijn. Gezien 

deze onderlinge relatie zijn deze fora uitgesloten. Dit omdat ze hierdoor niet gelijk te stellen 

zijn aan openbare fora waarbij er niet van een bestaande relatie of eerder contact tussen de 

bezoekers sprake is.  

Ook buitenlandse fora zijn uitgesloten. Denk aan www.zappybaby.be of 

www.9maand.com. Dit zijn fora die gericht zijn op Belgische vrouwen. Deze fora zijn 

uitgesloten omdat de onderzoekster niet bekend is met de mogelijkheden en wetgeving in 

België op het gebied van prenataal onderzoek. Het is voor de onderzoekster onbekend vanaf 

welke leeftijd er prenataal onderzoek in België wordt aanbevolen en/of wordt vergoed en 

welke rol de overheid daar in speelt enzovoort. Ook mogelijke andere culturele verschillen die 

van invloed zouden kunnen zijn zouden hiervoor helder in kaart moeten worden gebracht en 

dit valt buiten de scope van dit onderzoek.  

Een tripletest of combinatietest vindt rond de 14de week van de zwangerschap plaats en 

als die reden geeft tot verder onderzoek dan kan vervolgens een vruchtwaterpunctie echt 

zekerheid geven. Er is dan ook duidelijk op het Internet terug te vinden dat er meer vrouwen 

steun zoeken nadat een tripletest heeft uitgewezen dat er een verhoogde kans op aangeboren 

afwijkingen bestaat. Er zijn waarschijnlijk hierdoor ook meer openbare fora over de 

vruchtwaterpunctie dan over de tripletest. Soms wordt er ook gecombineerd naar gevraagd. 

Dit omdat de ene test mogelijk de andere tot gevolg heeft. Onder andere daarom maar ook 

omdat het aanbod van sites beperkt is, is er bij dit onderzoek voor gekozen deze twee 

onderzoeken qua verzameling van corpora niet te scheiden. Dus discussiedraden waar ook 

over een vruchtwaterpunctie en over de combinatietest gesproken wordt zijn beide 

geselecteerd. Ondanks dat er een groot verschil is tussen een niet-invasief of een invasief 

prenataal onderzoek. Invasief onderzoek heeft als nadeel dat hierbij een kans op een 

miskraam bestaat waardoor hiermee een veel emotionelere en moeilijkere beslissing gemoeid 

is. Door het verschil in risico bij beide type onderzoek zullen de postings over de beide 

onderzoeken vermoedelijk een andere inhoud, formulering en emotie bevatten. 
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4.3 Geselecteerde fora 

Op basis van de bovenstaande criteria komen er vier discussiedraden (threads) in aanmerking 

voor verder onderzoek.  

Deze vier zijn, met tussen haakjes vermelding van het onderwerp cq. de gestelde vraag en 

het aantal postings (inclusief openingsposting):  

Thread 1. Ouders online (Tripletest! Wie heeft hier ervaring mee?) – 6 postings. Datum 

van plaatsing eerste bericht is 4 november 1997. Omvang in woorden is 1188 woorden 

(6820 tekens inclusief spaties). 

Thread 2. Ouders online (Vlokkentest/vruchtwaterpunctie?) – 10 postings. Datum van 

plaatsing eerste bericht is 11 maart 1998. Omvang in woorden is 1489 woorden (8677 

tekens inclusief spaties).  

Thread 3. Ouders online (Vruchtwaterpunctie) – 11 postings. Datum van plaatsing eerste 

bericht is 12 april 1998. Omvang in woorden is 2265 (13.022 tekens inclusief spaties).  

Thread 4. Zwangerschapspagina (Nekplooimeting wel of niet) – 15 postings. Datum van 

plaatsing eerste bericht is 9 november 2005. Omvang in woorden is 949 (5170 tekens 

inclusief spaties). 

 

In bijlage 2 treft u de corpora van de geselecteerde threads aan. Deze threads bestaan uit 

diverse postings geplaatst door bezoekers (berichten) over het onderwerp prenatale 

screening. Wellicht ten overvloede; de gebruikte postings zijn een kopie van de originele 

postings. De gemaakte taalfouten, opmaak enzovoort zijn dus origineel en bewust ongewijzigd 

overgenomen.  

4.4 Definitie gesloten fora 

Onder een gesloten forum wordt verstaan een forum dat regelmatig gebruikt wordt door een 

kleine groep vaste leden. Deze leden zijn geregistreerd bij het forum. Men heeft met het 

bezoeken van een gesloten forum een duidelijk gezamenlijk doel. Dit doel kan uiteenlopen van 

een professioneel doel zoals uitwisseling van kennis in een academische omgeving (onderzoek 

van Bos, 2001) tot en met een medisch doel zoals het lotgenotencontact voor depressieve 

mensen (onderzoek van Lamerichs, 2003). De bezoekers hebben zelf besloten deel te nemen 

aan het forum met de bedoeling een langere termijn relatie met de andere gebruikers van het 

forum aan te gaan. Deze kenmerken (registratie, gezamenlijk doel en lange termijnrelatie) 

zijn ook mogelijk bij een open forum echter niet vereist om deel te kunnen nemen. Door de 

grotere toegankelijkheid kan het aantal deelnemers dat een posting plaatst net als bij gesloten 

fora beperkt zijn. Echter de postings zijn wel, omdat men niet geregistreerd hoeft te zijn om 

de postings te lezen, toegankelijk voor een veel grotere groep bezoekers dan bij een gesloten 

forum het geval is. In het volgende hoofdstuk wordt besproken hoe het onderzoek van de 

geselecteerde threads is uitgevoerd.  
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4.5 Weergave corpora 

Bij de artikelen besproken in het theoretisch kader is het lastig de gehele thread voor te 

stellen (en dus eventuele cumulatieve effecten zelf te beoordelen) omdat de geanalyseerde 

corpora niet in het geheel bij de artikelen zijn bijgevoegd. Daardoor lijken bevindingen soms 

uit het verband gerukt te zijn. Het niet kunnen nagaan van de gehele thread roept de 

gedachte op in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van cumulatieve effecten in een thread. Bij 

de analyses van dit onderzoek wordt een dergelijke beoordeling wel mogelijk gemaakt omdat 

al de geselecteerde corpora als bijlage 2 zijn opgenomen.  

Voor wat betreft de uiterlijke kenmerken van de postings kan het volgende gezegd 

worden. De opmaak van de fora beïnvloedt de lengte en toonzetting van de postings. Bij het 

forum Zwangerschapspagina.nl wordt gebruik gemaakt van een opmaak die gelijkend is aan 

chatsessies. Echter de website werkt wel hetzelfde als de website van Ouders.nl. De opmaak 

is alleen afwijkend. Er wordt korter geantwoord door de schrijfsters en het taalgebruik is 

minder zakelijk. Voor beide fora is het verplicht je aan te melden om een posting te kunnen 

plaatsen. Na bestudering van de geselecteerde corpora blijft het onmogelijk om vast te stellen 

of de gebruikers van het ene forum elkaar beter of langer kennen dan bij het andere forum. 

Het taalgebruik en de kortere postings bij het forum Zwangerschapspagina.nl doet een 

langere relatie tussen de respondenten wel vermoeden maar dat kan ook aan de opmaak van 

het forum te wijten zijn. Er wordt namelijk getracht met grafische opties als het opnemen van 

afbeeldingen, foto’s en emoticons en een laagdrempelige aanmelding en plaatsing van 

postings modern over te komen. Deze opmaak werkt een beknopte en familiaire schrijfstijl in 

de hand en dus kan het zijn dat de schrijfstijl niet alleen door de gebruikers en hun eventuele 

relatie onderling wordt veroorzaakt maar mede door de context van het forum bepaald wordt. 

Echter vanwege de beperkte omvang en ongelijke verhouding tussen de opmaak van de 

corpora en het ontbreken van vergelijkingsmateriaal met threads over een ander onderwerp is 

deze observatie helaas niet wetenschappelijk te valideren en zal daarom buiten beschouwing 

van het onderzoek gehouden worden.  

Bij de postings van Ouders.nl is er sprake van een e-mailopmaak met een brief 

gelijkende schrijfstijl met een duidelijke opening en afsluiting van de posting. Van het forum 

Ouders.nl is bekend dat de meeste vrouwen 36 jaar of ouder zijn, de meeste respondenten 

geven dit zelf aan. De gebruikers van het forum Zwangerschapspagina.nl zijn beduidend 

jonger, dit blijkt uit de voorbeelden van vriendinnen met ervaring (zelf heeft men niet eigen 

ervaringen waarschijnlijk vanwege de leeftijd) of de respondenten geven zelf aan dat ze 20 tot 

23 jaar oud zijn. Emoticons worden over het algemeen meer bij chatten gebruikt dan in e-

mails en chatten wordt meer gedaan door jongere mensen (Androutsopoulos, 2006). Het is 

dus niet verwonderlijk dat bij het forum van Zwangerschapspagina.nl er wel sprake is van 

postings waarbij gebruik wordt gemaakt van emoticons ondanks dat dit forum ook a-

synchroon is. 
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4.6 Beknopte weergave van de postings 

In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van het onderzoeksmateriaal besproken om 

de lezer een goed beeld te geven van het geanalyseerde materiaal. 

4.6.1  Aantal postings 

Om een beeld te krijgen van de wijze waarop de communicatie over en weer plaatsvindt, is 

onderzocht hoeveel postings er per persoon in de threads zijn opgenomen. Dit om te kunnen 

beoordelen of er een discussie tussen één of meer personen ontstaat of dat men slechts 

éénmaal reageert. Hieronder treft u een uitsplitsing per thread aan. Het gaat in totaal om vier 

bruikbare threads over het onderwerp prenatale screening volgens de eerder aangegeven 

selectiemethode. Het aantal bruikbare postings uit de threads komt op veertig stuks. Waarbij 

38 verschillende schrijfsters betrokken waren.  

Thread 1. Bestaat uit 6 postings. Waarbij de vraagsteller 1 posting heeft geschreven en de 

overige postings reacties daarop zijn.  

Thread 2. Bestaat uit 10 postings. Hier heeft de vraagsteller 2 postings geschreven en de 

overige postings zijn reacties daarop.  

Thread 3. Bestaat uit 11 postings. Hier heeft de vraagsteller 2 postings geschreven. 2 

postings zijn geschrapt (het geanalyseerde aantal is 9 postings) omdat deze niet op de 

vraag ingaan maar met een nieuwe vraag komen en verder geen tekst bevatte die kon 

worden geanalyseerd. De overige postings zijn reacties op de vraagsteller.  

Thread 4. Bestaat uit 15 postings. Hier heeft de vraagsteller 1 posting geschreven en de 

overige postings zijn reacties daarop. Met uitzondering van een subthread van drie postings 

waarin één schrijfster tweemaal een posting heeft geplaatst. Deze subthread gaat 

inhoudelijk niet direct in op de vraag maar bevat wel tekst over het onderwerp en is 

daarom wel in de analyse meegenomen.  

4.6.2 Uiterlijke kenmerken 

Een forum staat qua techniek gelijk aan het a-synchrone e-mailen en is dus niet zo snel als 

het synchrone chatten waarbij, zoals bij face-to-face situaties, bijna direct gereageerd kan 

worden. Er is hierdoor geen sprake van een gesprek. Er wordt eenmaal gereageerd op één 

openingsposting met daarin een vraag. Eenmaal en in één richting (vrager stelt vraag aan 

meerdere personen en reactie is meestal ook weer eenmaal één richting van degene die 

antwoord geeft naar de vrager). Ook de vraagstellers komen meestal niet meer terug op hun 

posting. Er wordt niet meer gevraagd om aanvulling o.i.d. Soms reageren diegenen die 

antwoorden wel op elkaar. Opvallend is dat er nauwelijks sprake is van het uiten van 

gevoelens. De emoties blijven veelal impliciet en de adviezen ook. Er wordt vooral gereageerd 

met inhoudelijke informatie op een veelal zakelijke toon.  
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Bij sommige fora vertonen de postings de uiterlijke kenmerken van een e-mailbericht. Deze 

postings zijn dan opgemaakt als een e-mailbericht. Bovenin is de posting voorzien van een 

onderwerpregel, een datumregel en een regel met daarop de naam van de afzender. 

Interessant, omdat men bij het versturen van een e-mail alleen de gekozen ontvanger(s) een 

posting stuurt. In dit geval staat de posting echter op een openbaar forum en is daardoor dus 

beschikbaar voor iedereen die het forum bezoekt. Bij andere fora ontstaat er door de 

aangeboden opmaak (geen e-mailbericht maar meer chat opmaak) wel meer het uiterlijk van 

een geschreven gesprek echter in de bestudeerde gevallen resulteerde dit slechts een paar 

keer in een reactie op een reactie. Zie voor een dergelijke subthread bijlage 2 tot en met 5.  

4.6.3  Open en gesloten fora 

Een eventuele relatie die men in stand wil houden van groot belang bij het verschil tussen 

open en gesloten fora. Bij de lotgenotengroepen zoals bij het onderzoek van Lamerichs (2003) 

willen de gebruikers iets van elkaar, ze hebben de behoefte om steun of advies te geven en of 

te krijgen. Dit schept een wederzijdse afhankelijkheid die minder sterk is in de openbare fora. 

Daar wil men uiteraard ook gehoord worden maar daar kan het makkelijker voorkomen dat er 

niemand op de posting in gaat en dat is ongebruikelijk bij een gesloten forum als een 

lotgenotencontact. Dit omdat men dan het risico loopt zijn of haar eigen behoefte niet 

bevredigd te krijgen namelijk geen reacties meer te ontvangen omdat men zelf niet 

investeert.  

Aan het taalgebruik en de verwerking van de boodschappen is te zien dat postings van 

een openbaar forum verschillen door bijvoorbeeld afstandelijker maar niet ongevoelig over te 

komen dan waarschijnlijk het geval is bij postings van gesloten fora. Hier is niet met 

zekerheid iets over te zeggen aangezien bij dit onderzoek alleen naar één type fora gekeken is 

en de geanalyseerde corpora van Lamerichs (2003) niet voorhanden waren ter vergelijking. 

De schrijfsters van de postings uit de open fora die bestudeerd zijn, zijn duidelijk beperkt tot 

het moment van het schijven. De posting is een afgerond geheel. Als men er nooit meer iets 

over hoort dan is dat voor de schrijfster in kwestie prima. Men verwacht niet meer. Men spant 

zich ook nauwelijks in voor meer. Er wordt sterkte gewenst maar slechts een enkeling vraagt 

naar een posting waarin de vraagsteller nog eens vertelt hoe e.e.a. is afgelopen.  

4.7 Maatschappelijke invloed 

Er worden meerdere threads geselecteerd uit diverse jaren om zodoende mogelijke 

maatschappelijke invloed als gevolg van wetgeving op het gebied van prenatale screening of 

als gevolg van veranderende maatschappelijke inzichten te kunnen bestuderen. Zo wordt 

bijvoorbeeld sinds 1995 steeds vaker de nekplooimeting toegepast.  
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De bedoeling in dit onderzoek is te kijken naar postings die hetzelfde onderwerp bespreken 

waarbij er mogelijk zichtbaar wordt welke ontwikkelingen erop het gebied van prenatale 

screening of de onderzoeken afzonderlijk zijn geweest en hoe deze de kijk op prenatale 

screening heeft veranderd in de loop van de tijd. Is het zichtbaar dat men zich laat 

beïnvloeden door de maatschappelijke ontwikkelingen over het onderwerp? Het onderwerp 

prenatale screening is regelmatig in de media. Onlangs werd nog duidelijk dat de indruk 

bestaat dat foetussen vanwege een kleine afwijking als een hazenlip al worden geaborteerd. 

Het onderwerp leeft dus voldoende om een longitudinaal onderzoek te rechtvaardigen. 

4.7.1 Longitudinaal onderzoek 

Door het aantal threads en het beperkte aantal jaren dat deze threads beslaan, kon er helaas 

geen verantwoord longitudinaal onderzoek gedaan worden. Veel tijd is er besteed aan het 

zoeken naar relevante corpora om deze vraag te kunnen beantwoorden, maar voor het 

gekozen onderwerp waren er helaas geen geschikte corpora te vinden. Er waren onvoldoende 

corpora over verschillende jaren beschikbaar waardoor het niet mogelijk is een ontwikkeling of 

veranderend inzicht over prenatale screening vast te stellen aan de hand van de postings.   
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5 Methode van Analyse 

Aan de hand van de literatuur die besproken is in het theoretische kader is dit onderzoek 

uitgevoerd. Door allereerst met behulp van een Inhoudsanalyse te kijken naar de corpora, 

daarna met een Accountanalyse en vervolgens aan de hand van het Scholtenprotocol is de 

verwachting helder te krijgen hoe men met emoties en accounts omgaat in een digitale setting 

als een Internetforum.  

De volgorde van de diverse analyses is bewust gekozen. Door te starten met de 

Inhoudsanalyse worden de woorden of zinnen uit een thread ingedeeld in een bepaalde 

rubriek. Aan de hand van het overzicht van de gebruikte rubrieken ontstaat er een goed beeld 

van de geanalyseerde corpora. Omdat hiermee op inhoudelijk niveau duidelijk wordt waar de 

corpora over gaan is het ook mogelijk te kijken naar de sociale verhoudingen, verwachtingen, 

normen en waarden die spelen tussen de gebruikers van de fora. Hierdoor is het mogelijk de 

aanwezige accounts in kaart te brengen. Uiteindelijk zijn de threads zodanig bestudeerd dan 

niet alleen gekeken is naar de inhoud, formulering en sociale verhoudingen tussen de 

schrijvers van de thread maar ook naar de ingebrachte en gedeelde kennis binnen thread.  

De laatste analyse wordt gedaan aan de hand van het Scholtenprotocol. Hierbij wordt 

gekeken naar de gehele thread om zodoende het proces van gezamenlijk kennis delen en 

probleem oplossen te kunnen analysen. De analyses vullen elkaar aan en door deze specifieke 

volgorde te volgen is het mogelijk om steeds een stap dieper te gaan in het analyseren van de 

geselecteerde corpora. Hoe deze analyses zijn aangepakt wordt in de paragrafen hierna 

besproken. Vervolgens worden de resultaten van de analyse aan de beantwoording van de 

onderzoeksvragen gekoppeld. 

5.1 Inhoudsanalyse 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is allereerst een Inhoudsanalyse 

uitgevoerd Deze analyse is opgenomen als bijlage 3. Bij de Inhoudsanalyse zijn de postings 

geanalyseerd op basis van de volgende rubrieken: 

• De gestelde vraag (het verzoek of de behoefte van de initiële schrijver al dan niet 

impliciet weergegeven of beschreven in de eerste posting), 

• Het antwoord op de gestelde vraag (de reactie al dan niet echt antwoord op de 

gestelde vraag, al dan niet impliciet weergegeven in de posting), 

• Accounts: 

o Het standpunt en/of dilemma (datgene waar een verklaring voor wordt 

gegeven) 

o Een excuus (de actie is in zekere zin slecht maar schuld ligt deels of geheel bij 

externe factor) 
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o Een rechtvaardiging (de verantwoordelijkheid wordt niet ontkend, de actie 

wordt gezien als goed, verstandig of in ieder geval als toelaatbaar gezien door 

de respondent) 

• Emoties: 

o Expliciet beschreven (er wordt daadwerkelijk een emotie benoemd dus de 

respondent gebruikt woorden als verdrietig, boos, blij, angst enz.) 

o Impliciet weergegeven (er wordt geen specifieke emotie benoemd maar er is 

een emotionele lading tussen de regels te lezen waar bij het onduidelijk kan zijn 

om welke emotie het precies gaat, bijv. ‘ik heb het er moeilijk mee.’) Wanneer 

er sprake is van impliciet geuite emoties dan wordt daar wel een expliciete 

aanduiding van aangegeven. De impliciet aanwezige emoties worden door de 

onderzoekster expliciet gemaakt om deze verder te kunnen beoordelen. 

o Indien voor de emoties een account gegeven is, wordt dat ook bij deze rubriek 

aangegeven. 

• Informatie die wordt verstrekt: 

o Procedurele informatie (bijvoorbeeld medische informatie) 

o Persoonlijke/gevoelsmatige informatie (datgene wat de vraagsteller moet doen 

volgens degene die reageert of gevoelsmatige informatie zoals ‘het stelde mij 

gerust’).  

• Kenmerken van de respondent (informatie uit de posting op te maken die de schrijver 

van de posting bij formulering van haar posting zouden kunnen hebben beïnvloed) 

o De persoonlijke situatie van de schrijver (bijv. alleenstaand, zwanger, enz.) 

o De eigenschappen van degene die schrijft (geslacht, leeftijd, wel of niet ervaring 

met prenataal onderzoek) 

o Maatschappelijke invloeden (bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen zoals 

veranderingen in de procedures rondom prenataal onderzoek dus én prenatale 

screening én prenatale diagnostiek, veranderingen op het gebied van de 

wetgeving rondom prenataal onderzoek, veranderende mentaliteit van burgers 

over prenataal onderzoek en geboortes, opinie over voorlichting op het gebied 

van prenataal onderzoek).  

 

Alle postings zijn uitgesplitst naar deze rubrieken en vervolgens is per rubriek gekeken hoe 

vaak de respondenten gelijksoortige reacties hebben gegeven. De uitkomsten van deze 

tellingen zijn opgenomen in de diverse tabellen die te vinden zijn in het hoofdstuk Resultaten. 

In de paragraaf 5.4 staat de koppeling tussen de diverse rubrieken uit de Inhoudsanalyse en 

de onderzoeksvragen beschreven. 
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5.1.1 Definitie emoties 

Bij dit onderzoek wordt bij de Inhoudsanalyse ervan uitgegaan dat emoties worden geuit door 

gebruikmaking van één of meerdere woorden die de gemoedstoestand van de schrijfster 

aangeven. Bijvoorbeeld; ‘ik voel me zo ellendig’ of ik ben ‘depressief’. Een reactie daarop 

wordt gezien als reactie op de emotie wanneer er door de reagerende schrijfster duidelijk op 

in wordt gegaan. Door te refereren aan de formulering, of door zelf (alsnog of ook) emoties te 

benoemen. Met andere woorden wanneer iemand over deze emotionele uiting heen stapt en 

slechts inhaakt op de aangegeven behoefte wordt er niet op de emotie ingegaan. Daar waar er 

impliciet emoties voorkomen worden deze geëxpliciteerd en onderbouwt door middel van de 

woorden die de geëxpliciteerde emotie verdedigen. Anders dan Marra e.a. (2004) zullen bij dit 

onderzoek wel de eerste postings mee worden genomen in het onderzoek. Deze wijken 

uiteraard af van de reacties op de eerste posting. Echter om een beeld te krijgen van de 

emoties die worden geuit en of men op die emoties in gaat en de wijze waarop is het 

noodzakelijk om ook naar de initiële postings te kijken. 

5.2 Accountanalyse 

Als bijlage 4 is de Accountanalyse bijgevoegd. Bij deze analyse is gekeken of er op het gebied 

van emoties accounts voorkomen in de geselecteerde corpora. Met andere woorden, geeft 

men verklaringen voor emoties die al dan niet expliciet worden geuit of geeft men 

verklaringen voor beslissingen of gedragingen over de keuze voor het wel of niet uit laten 

voeren van prenataal onderzoek?  

Bij de Accountanalyse is de werkwijze als volgt, alle postings zijn grondig bestudeerd op 

alle voorkomende accounts. Vervolgens zijn daaruit de accounts welke van toepassing zijn op 

het standpunt of dilemma van de schrijver geselecteerd. Deze accounts zijn onderverdeeld in 

typen accounts, excuses of rechtvaardigingen waarbij is aangegeven waarop deze indeling 

gebaseerd is. Er is dan een deel van het corpus aangehaald waaruit blijkt dat het om een 

rechtvaardiging of een excuus gaat. Vervolgens zijn deze accounts verder ingedeeld aan de 

hand van het schema van Potter en Wetherell (1987). Waarbij ook weer is aangegeven op 

welk deel van het corpus deze indeling gebaseerd is. Deze categorieën zijn aangevuld met een 

categorie voor accounts gebaseerd op feitelijkheden (dus objectief vast te stellen informatie). 

Dit omdat na onderzoek van de corpora bleek dat deze categorie niet was opgenomen in de 

typologie van Potter en Wetherell (1987) maar in het geval van dit onderzoek er wel sprake 

was van accounts gebaseerd op feitelijkheden. Wederom is aangegeven op welke kenmerken 

de gekozen categorie en onderverdeling gebaseerd is. Dit gebeurt aan de hand van 

voorbeelden of citaten afkomstig uit de geselecteerde corpora. Aanvullend is gekeken of men 

voor de emoties die men kenbaar maakt een account geeft. Daarna is inhoudelijk kort 

samengevat wat de argumenten van de schrijver zijn waarop de accounts gebaseerd zijn.  



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 36 

 

Deze weergave heeft tot doel om de indeling in de laatste categorie, op basis van de 

argumentatie, te verdedigen. Op basis van deze categorie van argumentatie wordt uiteindelijk 

een oordeel gegeven over hoe de respondenten ten opzichte van prenataal onderzoek staan. 

Deze stap vormt een tussenstap tussen de Inhoudsanalyse en de Accountanalyse omdat deze 

meer inhoudelijk de accounts gegeven door de schrijfsters behandelt.  

5.3 Analyse a.d.h.v. het Scholtenprotocol 

Naast de twee bovenstaande analyses is er nog een derde analyse uitgevoerd namelijk een 

analyse aan de hand van het ‘Scholtenprotocol’. Dit protocol is gebaseerd op het 

Newmanprotocol welke door de onderzoekster aangepast is voor gebruik bij een discussie via 

een Internetforum over prenataal onderzoek. Het aangepaste protocol is vernoemd naar de 

schrijfster van deze masterthesis. Dit protocol is ontstaan omdat het Newmanprotocol zich 

specifiek richt op een situatie waarin studenten gezamenlijk kennis proberen te verwerven 

door middel van online discussies over lesmateriaal en het online uitvoeren van opdrachten.  

De wijze van communiceren binnen het onderzoek van Newman wijkt echter dusdanig 

af van de wijze van communiceren in de geselecteerde fora dat het noodzakelijk was het 

protocol aan te passen. Zo zijn een aantal categorieën inhoudelijk aangepast zodat ze meer 

van toepassing zijn op het onderwerp. Hierdoor kan er geanalyseerd worden hoe er omgegaan 

wordt met de behoefte van de vraagsteller. Ook zijn de categorieën meer toegespitst op 

analyse van emoties en accounts. Tevens zijn de categorieën zo aangepast dat ze van 

toepassing zijn op een situatie waarin een communicatie eenmalig plaatsvindt zonder 

onderlinge sociale verbanden en niet zoals bij het Newmannprotocol er sprake is van een 

langdurig proces van vraag en antwoord over verschillende onderwerpen. Naast de 

aanpassing van enkele categorieën zijn de niet van toepassing zijnde codes uit het 

oorspronkelijke protocol geschrapt. 

Bij de analyse aan de hand van het Scholtenprotocol wordt duidelijk of de schrijfsters 

die reageren op de boodschap van de vraagsteller de behoefte van de vraagsteller goed 

hebben begrepen. Met behulp van het protocol is vast te stellen op welke wijze en op welke 

aspecten men in gaat op het bericht van de vraagsteller. Hieruit valt op te maken of men het 

bericht heeft verwerkt en op welke wijze. Met andere woorden wat doet men met de inhoud 

van het bericht? Probeert men gezamenlijk tot een oplossing te komen voor het gestelde 

dilemma?, houdt men zich afzijdig?, houdt men de reactie puur zakelijk en gericht op 

procedures?, reageert men betrokken?, uit men zich vooral in eigen ervaringen?, haalt men 

vooral deskundigen aan?, reflecteert men op reacties enzovoort. Als bijlage 6 is het 

Scholtenprotocol toegevoegd. Daar kunt u alle categorieën waarop gescoord is terugvinden.  

Deze analyse is uitgevoerd op zinsniveau. Per zin is gekozen voor de meest van 

toepassing zijnde code.  
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De verwachting is dat er op deze manier aan het einde van de beoordeling sterke verschillen 

zijn waar te nemen waardoor een duidelijke interpretatie van de gehele thread en dus het 

gehele proces van probleemoplossing mogelijk wordt.  

Allereerst zijn alle corpora gekopieerd van de betreffende websites en vervolgens zijn 

alle opmaaktechnische instellingen naar een basisniveau teruggebracht. Zodoende blijven de 

corpora over zonder allerlei opmaaktechnische instellingen (zoals verschillende fonts, 

corpsformaat en diverse regelafstanden enz.) die invloed uitoefenen op de registratie en 

daarmee ook de ervaring van de corpora. Hierdoor worden de corpora onderling zo gelijk 

mogelijk (daar waar er uit een ander posting geciteerd wordt door een stuk corpus uit de 

posting aan te halen is het kader wat er op Internet dan omheen komt te staan behouden 

gebleven anders is de tekst onleesbaar, ook emoticons zijn intact gebleven). Het zo gelijk 

mogelijk maken van de corpora heeft als doel het oordeel waarop de codering gebaseerd is 

niet te laten verschillen per corpus door beïnvloeding als gevolg van de verschillende opmaak 

van de websites. Tussen de postings is een scheidingslijn aangebracht zodat nog wel duidelijk 

blijft waar een posting begint en waar deze eindigt. Wellicht ten overvloede, de gemaakte 

taalfouten in de teksten zijn ongewijzigd overgenomen van de websites.  

De eerste drie threads zijn afkomstig van de website Ouders.nl. Deze websites zijn 

voorzien van een automatisch briefhoofd met daarin een regel waarin duidelijk wordt gemaakt 

onder welk onderdeel van het forum deze thread valt en een titelregel waarin de titel die de 

schrijver aan zijn posting heeft meegegeven wordt weergegeven. Deze titelregel staat ook in 

het briefhoofd bij een reactie maar kan dan weer een andere titel betreffen. Het is een regel 

die vergelijkbaar is aan de onderwerpregel bij reguliere e-mailberichten. Men kan er dus ook 

voor kiezen deze regel leeg te laten. Verder is er nog een regel met een postingnummer, een 

datumregel en een afzenderregel die allen verder voor zich spreken. Overigens wordt de 

allereerste posting vooraf gegaan door de door de schrijver gekozen titel (gelijk aan datgene 

wat de schrijver heeft ingevuld op de titelregel van zijn of haar posting). Bij de beoordeling 

aan de hand van het Scholtenprotocol zijn deze regels buiten beschouwing gelaten omdat ze 

automatisch gegenereerd worden en omdat ze niet bij alle threads voorkomen. De codering is 

tussen haakjes geplaatst aan het begin van de beoordeelde zin.  

Om te kunnen beoordelen of er door de aanpassingen aan het protocol nog wel sprake 

zou zijn van een betrouwbaar instrument is er tot tweemaal toe een betrouwbaarheidsanalyse 

uitgevoerd. De betrouwbaarheid staat (van de Sande, 1986; van der Bergh, 2003) voor de 

stabiliteit van de meting en heeft niets te maken met de juistheid ervan. De 

interobservatorbetrouwbaarheid (tussen observatoren) geeft aan hoe goed verschillende 

observatoren overeenstemmen. Met andere woorden hoe stabiel is de meting bij gebruik van 

meerdere observatoren? Meerdere observatoren zorgen er ook voor dat er meer problemen 

mogelijk zijn want iedere observator heeft zijn eigen observatorbias (subjectiviteit). Wanneer 

deze op te lossen is wordt geclaimd, intersubjectiviteit bereikt te hebben.  
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Om dit te kunnen bereiken adviseert men de observatoren vooraf te trainen (van der Sande, 

1986; van der Bergh 2003). Bij dit onderzoek wordt de proportieovereenstemming, dat wil 

zeggen het aantal gevallen waarin overeenstemming bestaat, gedeeld door het totale aantal 

gevallen gebruikt. Als de proportie met 100 (%) wordt vermenigvuldigd krijgen we het 

percentage overeenstemming. Een overeenstemmingsmaat die corrigeert voor kans die bij dit 

onderzoek zou kunnen worden gebruikt is Cohen’s Kappa. Deze varieert van 1.0 (perfecte 

overeenstemming), via 0 (overeenstemming gelijk aan kansniveau) tot -1.0 

(overeenstemming geheel afwezig). Kans is 50 procent en waarden boven de 60 % worden als 

voldoende gezien.  

De overeenstemmingsanalyse om de betrouwbaarheid van het instrument vast te 

stellen is allereerst uitgevoerd voor thread één en vervolgens voor thread twee. Deze analyses 

waren mogelijk omdat Simone Wismans, afgestudeerd student Communicatiestudies aan de 

Universiteit Utrecht, het protocol heeft toegepast, waarna vergeleken kon worden of het 

protocol bij toepassing betrouwbaar was. De bespreking van de uitkomsten van deze 

betrouwbaarheidsanalyses treft u aan in paragraaf 6.3.1. in het hoofdstuk ‘Resultaten’. 

Wanneer meerdere beoordelaars het protocol toepassen en dat in de meeste gevallen 

een overeenkomst in de resultaten van zeventig procent of meer oplevert kan er gesproken 

worden over een betrouwbaar instrument. De analyse gebaseerd op het Scholtenprotocol is 

bijgevoegd als bijlage 5. Als bijlage 6 is het Scholtenprotocol zelf opgenomen.  

Bij de tweede betrouwbaarheidsanalyse (analyse uitgevoerd door Simone van thread 2, 

zie bijlage 8) zijn niet de categorieën aangescherpt maar is de onderstaande tekst 

voorafgaand aan de te beoordelen threads geplaatst. Ook is Simone attent gemaakt op deze 

wijziging. De hierna volgende tekst is bij de tweede betrouwbaarheidsanalyse van het protocol 

toegevoegd als aanvullende training van de observator; 

 

‘Ter verduidelijking van de toepassing van de codering nog een voorbeeld: bij de 

volgende zin is gekozen voor de code KE+ (voegt iets toe aan de kijk op het probleem 

door te praten over eigen ervaringen) ‘Ik moest twee weken wachten op de uitslag.’ 

Omdat uit deze zin niet naar voren komt dat het altijd het geval is dat er twee weken 

wachttijd is, is gekozen voor deze code. Zou de zin duidelijk maken dat dit altijd het 

geval is en daarmee iets over de standaardprocedure aangeven dan zou de code KP+ 

van toepassing zijn. Wanneer er daadwerkelijk een bepaalde emotie wordt benoemd, 

dus de respondent gebruikt woorden als verdrietig, boos enz. Dan is bijvoorbeeld de 

code EE+ van toepassing. Emoties worden als impliciet (EI+) gezien wanneer er geen 

specifieke emotie benoemd wordt maar er wel een emotionele lading tussen de regels 

te lezen valt waar bij het onduidelijk kan zijn om welke emotie het precies gaat, 

bijvoorbeeld de uitspraak ‘ik heb het er moeilijk mee.’)’ 
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5.3.1 Kritische verwerking van een boodschap 

Onder kritische verwerking (onderzoeken van Marra e.a. (2004) en Hara e.a. (2000))wordt 

verstaan het leggen van verbindingen tussen de boodschap van de zender en andere kennis 

zoals persoonlijke ervaringen. Een teken van kritische verwerking is dat men relaties legt 

tussen resultaten van de discussie en andere kennis waarna men het gestelde probleem in 

een nieuw daglicht kan beschouwen en wellicht dan wel op een bevredigende wijze kan 

oplossen. De mate van kritische verwerking binnen het onderzoek van deze masterthesis is 

vertaald naar de mate waarin op de (eigenlijke) behoefte van de schrijver wordt ingegaan en 

wanneer iemand niet (alleen) zijn eigen ervaring(en) weergeeft en daardoor mogelijk voorbij 

gaat aan de behoefte van de vraagsteller. Dit zou zich kunnen vertalen in een reactie die qua 

tekst en formulering langer is dan gemiddeld waarbij de reactie direct ingaat op de 

vraagstelling maar daarbij refereert aan de twijfel. Aan de hand van een aantal indicatoren uit 

het Scholtenprotocol is de verwachting te kunnen scoren of en in welke mate er sprake is van 

dit kritisch verwerken van de boodschap.  

5.4 Analyses in relatie tot de onderzoeksvragen 

Hieronder wordt er kort per onderzoeksvraag behandeld met welke analyse deze beantwoord 

zullen worden en hoe. De reden dat deze verbinding tussen de theorie en analysemethoden 

apart staat is omdat de meeste vragen aan de hand van meerdere theorieën en analysen 

beantwoord kunnen worden. 

- Uit men emoties in een dergelijke digitale setting als een Internetforum? Is 

vast te stellen welke emoties? Welke behoefte wil men bevredigd zien door 

het plaatsen van een posting op een Internetforum (bijvoorbeeld advies 

geven of steun zoeken)? 

• Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit de Inhoudsanalyse. In de 

Inhoudsanalyse wordt onderzocht of er sprake is van expliciete of impliciete 

emoties in een posting.  

- Worden er accounts (verklaringen) gegeven voor ingenomen standpunten of 

gegeven adviezen? Welk type accounts wordt er gegeven?  

• Deze vraag wordt beantwoord door de rubriek Accounts van de Inhoudsanalyse. 

Hierbij wordt besproken welke accounts zich op het gebied van het dilemma of 

standpunt voordoen. Daar wordt ook aangegeven van welk type accounts 

(rechtvaardiging of excuus) er sprake is. 

- Worden er accounts (verklaringen) gegeven voor emoties die impliciet of 

expliciet in de posting aanwezig zijn? 

• Deze vraag wordt beantwoord door de Inhoudsanalyse en de Accountanalyse. Bij de 

Inhoudsanalyse wordt eerst geconstateerd of er een account gegeven wordt en 

waarvoor en welk type account er wordt gegeven.  
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Allereerst voor het dilemma of ingenomen standpunt en vervolgens bij de rubriek 

Emoties voor de door de schrijfster zelf aangegeven emoties. Zo ook bij de 

Accountanalyse. Vervolgens wordt onder de rubriek emoties bij de Inhoudsanalyse 

nog expliciet ingegaan op het voorkomen van emoties en ook daarbij wordt 

aangegeven waarop de aangetroffen emotie gebaseerd is. Daarbij is ook gekeken of 

men een account heeft gegeven voor de emotie indien men zelf de emotie 

expliciteert. Bij de Accountanalyse worden alle voorkomende accounts besproken 

en uitgesplitst naar het standpunt, dilemma of de emotie waar ze bij horen. 

- Zijn er externe factoren op te merken in de gesprekken die invloed hebben op 

de gegeven accounts? (bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen) 

• Bij de Inhoudsanalyse is een rubriek ‘Omstandigheden’ opgenomen. Het antwoord 

op de hier bovenstaande onderzoeksvraag is te vinden door te kijken naar de 

persoonlijke situatie, de eigenschappen van de schrijfster en naar de 

maatschappelijke invloed die bij deze rubriek is onderzocht.  

- Wordt er door de andere deelnemers op de emotie en/of behoefte van de 

vraagsteller gereageerd? Waaruit blijkt dit? 

• Het antwoord op deze vraag is te vinden in de Inhoudsanalyse en bij de analyse 

aan de hand van het Scholtenprotocol. Bij de Inhoudsanalyse is onderzocht bij de 

rubrieken vraag en antwoord of er een passend antwoord is gegeven. Ook is 

onderzocht welke emoties er impliciet of expliciet aanwezig zijn in de posting. 

Hierdoor wordt zichtbaar of en op welke wijze de schrijfster in gaat op de 

vraagsteller. Bij de analyse aan de hand van het Scholtenprotocol wordt duidelijk of 

de schrijfsters die reageren de boodschap van de vraagsteller goed hebben 

begrepen. Met behulp van het protocol is vast te stellen op welke wijze men in gaat 

op het bericht van de vraagsteller en op welke aspecten van het bericht van de 

vraagsteller. Hieruit valt op te maken of men het bericht heeft verwerkt en op 

welke wijze. 

 

De uitkomsten van de analyses zijn terug te vinden in het hiernavolgende hoofdstuk 

‘Resultaten’.  
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6 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de diverse analyses. De analyses zijn 

daar waar mogelijk op kwantitatief en kwalitatief gebied uitgevoerd. In bijlagen 3 tot en met 7 

zijn de geanalyseerde corpora en de analyses die zijn uitgevoerd terug te vinden. Hoewel niet 

noodzakelijk is het wellicht handig om de bijlagen eerst te bestuderen alvorens de resultaten 

die hierna volgen door te nemen. Zodoende krijgt men een goed beeld van hoe de analyses 

zijn uitgevoerd en hoe de geanalyseerde corpora eruit zien. Om een en ander overzichtelijk te 

houden is de volgorde van bespreking hierna weergegeven.  

• Resultaten Inhoudsanalyse 

• Resultaten Accountanalyse 

• Resultaten analyse a.d.h.v. het Scholtenprotocol 

• Onderzoeksvragen 

 

Aan het einde van dit hoofdstuk worden ook de onderzoeksvragen besproken om helder te 

krijgen welke vragen beantwoord zijn. 

6.1 Inhoudsanalyse 

Uit de Inhoudsanalyse valt op te maken dat men over diverse prenatale onderzoeken 

discussieert. Vooral het wel of niet laten uitvoeren van een nekplooimeting is iets dat 

besproken wordt en waarvoor men via deze fora steun bij ervaringsdeskundigen zoekt. 

Opvallend is, voor zover dit bij dit met zekerheid is vast te stellen, dat er alleen maar vrouwen 

deelnemen aan het forum. Ongeveer de helft van die vrouwen zijn zelf zwanger op het 

moment van schrijven. In de tabel hieronder is per thread precies te zien hoeveel van de 

schrijfsters zwanger zijn op het moment van schrijven. Alle schrijfsters zijn slechts éénmaal 

meegeteld. Twee schrijfsters hebben per persoon twee postings geschreven waardoor het 

aantal schrijfsters verschilt van het aantal postings. 

 

Thread 
1 

(Ouders.nl) 

2 

(Ouders.nl) 

3 

(Ouders.nl) 

4 

(Zwangerschapspagina.

nl) 

Totaal 

Zwanger 5 4 6 3 18 

Onbekend of niet 

zwanger 
1 5 3 11 20 

Totaal aantal 

respondenten 
6 9 9 14 38 

Tabel 1, Tabel van de rubriek ‘Situatie’ afkomstig uit de Inhoudsanalyse. 
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Het valt op dat degenen die de vragen stellen zelf niet komen met argumenten waarom ze wel 

of niet prenataal onderzoek zouden laten uitvoeren. Wel verdedigen ze zichzelf al op 

voorhand. Ze geven bijvoorbeeld al aan dat ze zich bewust zijn dat het een kansberekening 

betreft. De indruk ontstaat hierdoor dat de vrouwen in kwestie al besloten hebben dat ze een 

dergelijk onderzoek willen om zichzelf gerust te laten stellen en eigenlijk op zoek zijn naar 

bijval en positieve ervaringen en argumenten om het onderzoek uit te laten voeren. Ook 

omdat ze expliciet vragen naar ervaringen en niet naar de argumenten die mensen gebruiken 

om hun keuze te verdedigen.  

Gezien het voornoemde feit dat er gevraagd wordt naar ervaringen is het des te 

opmerkelijker dat er ook aardig wat vrouwen reageren die geen ervaringen hebben maar die 

wel een beslissing hierover hebben genomen of die refereren aan anderen in hun omgeving 

die voor dit dilemma hebben gestaan.  

Van de vier vragen die gesteld zijn in de vier threads is er één die echt op het 

gevoelsmatige vlak ligt en echt alleen beantwoord zou kunnen worden door iemand die 

gevoelsmatig ervaring heeft opgedaan met het proces van prenataal onderzoek. De overige 

vragen zijn vragen die wel specifiek naar ervaringen van ervaringsdeskundigen vragen maar 

wel meer op het technisch inhoudelijke of procedurele vlak liggen. De vrouwen die reageren 

op de vragen uit de vier threads reageren wel op wat de oorspronkelijke vraagsteller gevraagd 

heeft. Zo krijgen de vraagstellers wel waar ze naar op zoek zijn. Als ze procedurele vragen 

hadden dan krijgen ze daar antwoord op. Al is het daarbij opvallend dat vrouwen vooral 

reageren op een zakelijke manier en technisch inhoudelijke of procedurele informatie 

opsommen in de plaats van over hun eigen ervaringen, emoties en afwegingen te praten. 

Medische informatie en informatie over de procedures op zich krijgen de patiënten vooral via 

schriftelijke documentatie via hun gynaecoloog of verloskundige. Die feitelijke informatie is 

dus voorhanden of het zou logisch zijn bij vragen of onduidelijkheid navraag te doen bij 

specialisten. Toch voelt men de behoefte om het ook via een Internetforum met vreemden te 

bespreken.  

Het onderwerp prenataal onderzoek is kennelijk een beladen onderwerp want er 

worden over het algemeen weinig korte heldere antwoorden gegeven. De antwoorden zijn 

bijna altijd voorzien van allerlei argumenten en accounts. Dit ligt op zich in lijn met wat 

Herring (2003) in haar artikel al aangaf over het taalgebruik van vrouwen. Dat ze in hun 

taalgebruik voorzichtig zijn en meer hun steun uiten en de neiging hebben niet af te wijken 

maar juist op één lijn willen liggen met andere vrouwen.  
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In de volgende tabel zijn een aantal resultaten van de Inhoudsanalyse weergegeven. 

 

Antwoord op vraag/ Advies 

keuze niet invasief prenataal 

onderzoek 

Ervaring met 

prenataal 

onderzoek? 

Leeftijd*** 

Thread 

Wel doen Niet doen ? Ja Nee ? <36 jr >36jr ? 

1 Ouders.nl 
4 1 - 5 1 - 2** 1 3 

2 Ouders.nl 
5 2 2 3 4 3 1 3 6 

3 Ouders.nl 
2 5* - 3 5 - -** 4 4 

4 Zwangerschapspagina.nl 
1 7 5 4 9 1 3 2 9 

Totaal 
12 15 7 15 19 4 6 10 22 

Tabel 2, Tabel van de rubrieken ‘Eigenschappen’, ‘Maatschappelijke invloed’ en ‘Antwoord/Advies’ afkomstig uit de 

Inhoudsanalyse. 

 

De totalen in tabel 2 zijn voor de eerste kolom (advies wel of geen invasief prenataal 

onderzoek) lager (vier adviezen) dan de overige twee kolommen, dit omdat de vier 

vraagstellers zichzelf geen advies kunnen geven en dus buiten deze specifieke vraag zijn 

gehouden. In tabel 2 staat het vraagteken symbool voor onbekend of niet uit de beschikbare 

gegevens te herleiden. De aantallen uit de tabel komen niet overeen met het aantal postings 

aangezien er bij sommige threads door één respondent meerdere keren gereageerd is. Deze 

personen zijn in dat geval slechts éénmaal meegerekend.  

De enkele asterisk (*) staat voor drie van de vijf respondenten die adviseren niet eerst 

een tripletest of combinatietest te laten doen maar direct een vruchtwaterpunctie vanwege de 

betrouwbaarheid van de uitslag (de zekerheid). Op de vraag die werd gesteld, combitest laten 

uitvoeren (prenatale screening), werd dus ‘niet doen’ gezegd maar men was wel voorstander 

van prenatale diagnostiek, in het bijzonder van een vruchtwaterpunctie. Er wordt vooral 

aangeraden prenataal onderzoek (screening en diagnostiek) wel te laten doen. Zo wordt er 15 

keer wel doen geadviseerd wanneer de 3 die direct de vruchtwaterpunctie adviseerden worden 

opgeteld bij de 12 keer die wel doen antwoorden op de tripletest tegen 12 die prenataal 

onderzoek in zijn geheel afraden.  

Wat verder opvalt, is dat er twee redenen zijn voor de schrijfsters die reageren om een 

nekplooimeting of tripletest af te raden. Namelijk men is zelf ouder dan 36 jaar of de 

vraagsteller is ouder dan 36 jaar. Waardoor men in aanmerking komt voor een gratis 

vruchtwaterpunctie of de respondenten hebben eerder zelf een combitest, tripletest of 

nekplooimeting ondergaan en vinden de onzekerheid te groot. De uitslag van een combitest is 

namelijk slechts een kansberekening.  
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De dubbele asterisk (**) bij thread 1 geeft aan dat er ondanks zeer zorgvuldige selectie van 

de threads één posting van een Belgische respondente tussen de verder Nederlandse thread is 

gevonden die aangeeft dat in België standaard een tripletest wordt uitgevoerd ongeacht de 

leeftijd. Bij thread 3 is een posting die gaat over de situatie in Israël. Deze postings zijn hier 

toch opgeteld bij de overige postings omdat de postings voor de overige categorieën wel zijn 

meegeteld. Dit omdat gezien het beperkte aantal threads het zonde zou zijn deze threads te 

moeten schrappen uit alle analyses terwijl deze threads toch overwegend door Nederlandse 

schrijfsters zijn ontstaan en de website ook Nederlands is. Bovendien zou vanwege de 

cumulatieve effecten op de navolgende postings bij het schrappen van deze postings de hele 

thread onbruikbaar worden. 

In de categorie ‘Leeftijd’ in de tabel (***) is ook de leeftijd van de vraagsteller 

opgenomen. Haar ervaringen, mocht ze aan het einde van de thread een reactie geven hoe 

e.e.a. uiteindelijk verlopen is, is niet opgeteld bij de adviezen. Dit omdat de overige 

schrijfsters een reactie gaven op haar vraag en anders niet helder blijft hoeveel reacties en 

met welke inhoud de vraagsteller heeft gekregen. Echter de leeftijd van de vraagsteller is wel 

meegenomen omdat dit iets zegt over het moment waarop men met de overweging wel of 

niet prenataal onderzoek uit te laten voeren worstelt. Uit de corpora blijkt dat de vraagstellers 

op of rond de leeftijdsgrens van 36 jaar oud zijn. Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de 

schrijfsters die reageert hun leeftijd niet hebben aangegeven in hun reactie.  

 

Threads Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 

Impliciet 

Angst/onzekerheid 3 3 3 3 

Medeleven 3 4 3 4 

Verontwaardiging - 3 3 3 

Laconiek/nuchter - 1 - 2 

Opluchting/blij - - 1 - 

Geïrriteerd/boos - - - 1 

Verbazing - - - 2 

Afkeuring - - - 1 

Expliciet 

Angst - 1 - - 

Totaal 6 12 10 16 

Tabel 3, Expliciete en impliciete emoties in de threads. 

 

In tabel 3 zijn alleen de initiële postings van de vraagstellers meegerekend. Eventuele latere 

reacties van hen waarin ze vertellen wat ze uiteindelijk hebben gedaan en/of bedanken voor 

de reacties zijn niet meegerekend.  
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De telling is gebaseerd op woorden of zinnen die voorkomen in de postings waardoor het 

mogelijk is dat er per posting meerdere emoties geconstateerd zijn. Er wordt vooral 

medelevend gereageerd. Ook is duidelijk dat men vooral worstelt met onzekerheid (cq angst). 

Onzekerheid die veroorzaakt wordt door prenataal onderzoek en de risico’s op een kindje met 

het Downsyndroom. Veel schrijfsters zijn ook enigszins verontwaardigd te noemen. Ze voelen 

zich veelal geforceerd over het onderwerp na te denken vanwege hun leeftijd en de gestelde 

leeftijdsgrens.  

 

Komt in aanmerking voor 

kosteloos prenataal 

onderzoek op basis van de 

gestelde leeftijdsgrens***   

Heeft ervaring met 

prenataal onderzoek 

 

Advies**** 

 

Persoonlijke 

situatie 

 

>36jr <36jr ? Ja Nee ? Doen Niet doen ? 

Zwanger 8 6 5 10 8 - 8 4 3 

Niet zwanger/ 

Onbekend 2 0 17 4 8 4 4 11* 4 

Totaal 10 6 22 15 19 4 12 15 7 

Tabel 4, Kenmerken respondent  

 

In de tabel hierboven is aangegeven wat de respondenten kenbaar maken over hun eigen 

situatie. Uit tabel 4 valt op te maken dat van de vrouwen die aangeven zwanger te zijn er 8 

vrouwen op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor prenatale screening. Vooral 

zwangere vrouwen zijn voor prenataal onderzoek (8). Het aantal respondenten dat heeft 

aangegeven zwanger te zijn en geen ervaring te hebben met prenataal onderzoek is ook 8. 

Van de respondenten die niet aangeven zwanger te zijn komen de meeste negatieve adviezen 

voor prenatale screening (12).  

Qua ervaringen met prenataal onderzoek zijn er meer zwangere vrouwen dan niet 

zwangere vrouwen die hebben gereageerd op het bericht van de vraagsteller. Respondenten 

die meerdere berichten hebben geschreven zijn eenmaal meegeteld (***) en de vraagstellers 

zijn uiteraard bij de advieskolom (****) niet meegeteld. Van de respondenten die prenatale 

screening afraadt, raden drie respondenten aan om direct een vruchtwaterpunctie te laten 

uitvoeren (*). Deze personen zijn dus voor prenatale diagnostiek ondanks de risico’s die 

dergelijk onderzoek met zich meebrengt. Met deze personen opgeteld bij degenen die 

prenatale screening aanraden, zijn er 15 personen voor prenataal onderzoek en 12 personen 

tegen.  
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Het enige punt van kritiek is dat een enkeling (subthread van thread 4) de ervaring heeft dat 

er zonder erom verzocht te hebben prenatale screening is uitgevoerd. Maar dit betreft slechts 

één geval en uit de reacties die vervolgens geuit worden (vol verbazing) blijkt wel hoe 

ongewoon dit wordt gevonden. 

 

Ervaring prenataal onderzoek ingedeeld 

naar leeftijd i.v.m. vergoeding voor 

onderzoek volgens wetgeving 

Ouder dan 36 jaar Jonger dan 36 jaar Leeftijd onbekend 

Heeft ervaring met prenataal onderzoek 3 2 10 

Heeft geen ervaring met prenataal onderzoek  7 4 8 

Onbekend of respondent ervaring heeft 0 0 4 

Totaal  
10 6 22 

Tabel 5, Respondenten met ervaring met prenataal onderzoek ingedeeld naar leeftijd i.v.m. de gestelde 

leeftijdsgrens.  

 

Van de respondenten met ervaring met prenataal onderzoek zijn de meeste leeftijden 

onbekend. De groep met geen ervaring komt vooral uit de leeftijdscategorie waarin prenataal 

onderzoek vergoedt wordt. Er is ook een flinke groep personen waarvan de leeftijd onbekend 

is en men aangeeft geen ervaring te hebben met prenataal onderzoek.  

 

Ervaring prenataal onderzoek ingedeeld 

naar gegeven advies 

Advies prenatale 

screening, 

doen 

Advies prenatale 

screening, 

niet doen 

Advies prenatale 

screening, 

onbekend 

Heeft ervaring met prenataal onderzoek 7 4* 2 

Heeft geen ervaring met prentaal onderzoek 3 10* 2 

Onbekend of respondent ervaring heeft 2 1 3 

Totaal 12 15 7 

Tabel 6, Respondenten met ervaring met prenataal onderzoek ingedeeld naar het advies dat ze de vraagsteller geven. 

 

Van de respondenten die ervaring hebben met prenataal onderzoek geven er 7 het advies het 

onderzoek wel uit te laten voeren. De grootste groep die het advies geeft geen prenataal 

onderzoek uit te laten voeren is afkomstig uit een groep personen die zelf geen ervaring heeft 

met prenataal onderzoek. Dit kan zijn omdat ze zelf niet in aanmerking komen vanwege hun 

eigen leeftijd maar er bevinden zich in deze groep ook personen die qua leeftijd wel in 

aanmerking komen maar besloten hebben geen onderzoek te willen.  

Argumenten hiervoor zijn dat de prenatale screening alleen maar onzekerheid oplevert 

omdat dit een kansberekening is en de vruchtwaterpunctie en vlokkentest die wel zekerheid 

bieden mogelijk een miskraam tot gevolg kunnen hebben.  
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In tabel 6 zijn weer de vraagstellers niet meegerekend omdat zij om advies vragen. * Van de 

respondenten die direct een vruchtwaterpunctie aanraden in de plaats van eerst nog prenatale 

screening te laten uitvoeren zijn er twee respondenten die zelf ervaring hebben met prenataal 

onderzoek en één respondent die zelf geen ervaring heeft met prenataal onderzoek.  

 

Leeftijd i.v.m. leeftijdsgrens voor 

vergoeding voor prenataal 

onderzoek. 

Advies prenatale 

screening,  

doen 

Advies prenatale 

screening; 

niet doen 

Advies prenatale 

screening,  

onbekend 

Ouder dan 36 1 5* 2 

Jonger dan 36 2 1 1 

Onbekend 9 9* 4 

Totaal 12 15 7 

Tabel 7, Respondenten ingedeeld naar leeftijd en het advies dat ze geven aan de vraagsteller.  

 

Uit de tabel hierboven blijkt dat van de respondenten die op basis van hun eigen leeftijd in 

aanmerking komen voor een vergoeding voor prenataal onderzoek er meer personen (5) 

prenataal onderzoek afraden dan dat er personen zijn die het aanraden (1). Over alle 

leeftijden genomen raadt men überhaupt prenataal onderzoek meer aan dan af. *Drie 

respondenten waarvan 2 die 36 jaar of ouder zijn en 1 waarvan de leeftijd onbekend is raden 

direct een vruchtwaterpunctie aan. Hun adviezen worden opgeteld bij degenen die prenatale 

screening adviseren en zo komt het aantal positieve adviezen voor prenataal onderzoek op 

een totaal van 15 in de plaats van 12. 

6.2 Accountanalyse 

De Accountanalyse is bedoeld om te kijken of er überhaupt accounts voorkomen en welk type 

accounts er dan worden gegeven. Maar ook om inzicht te krijgen in hoe men reageert op 

elkaar. Welke typen accounts komen vooral voor? Welke indruk (rubriek Accountanalyse) 

heeft men van prenataal onderzoek?  

In tabel 8 kunt u zien hoe vaak er een uitspraak is geweest die als rechtvaardiging of 

excuus (account, in de vorm van één zin) werd gegeven ter onderbouwing van een dilemma 

of standpunt. De indeling naar typen account volgens de typologie van Potter en Wetherell 

(1987) treft u aan in tabel 10. Per posting wordt er wel één account gegeven om het dilemma 

of standpunt te onderbouwen. Men voelt de noodzaak zichzelf nader ter verklaren, 

waarschijnlijk vanwege de gevoeligheid van het onderwerp.  
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Thread Thread 1 Thread 2 Thread 3 Thread 4 Totaal 

Zinnen met daarin 

rechtvaardiging(en) 
7 10 9 11 37 

Zinnen met daarin 

een excuus 
0 0 0 2 2 

Aantal postings 

per thread 
6 10 9 15 40 

Tabel 8, Aantal accounts verdeeld over het aantal postings per thread weergegeven 

 

Bijna alle schrijfsters hanteren rechtvaardigingen om hun standpunt, dilemma of keuze mee te 

verklaren. Alleen bij het forum van Zwangerschapspagina.nl komen excuses als accounttypen 

voor. Hier wordt de discussie op een gegeven moment ook afgeleid van de oorspronkelijke 

vraag doordat er een subthread ontstaat over een respondent die vertelt dat zij ondanks haar 

jonge leeftijd een vruchtwaterpunctie heeft ondergaan die het gevolg was van een prenatale 

screening waar zij zelf niet om had verzocht. Alleen in deze subthread komen excuses voor.  

 

Rubrieken Aantal 

Prenataal onderzoek willen voor je 36ste 1 

Prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 12 

Prenataal onderzoek is goed want het geeft vertrouwen 3 

Prenataal onderzoek is een recht 2 

Prenataal onderzoek stelt je voor moeilijke beslissingen 6 

Prenataal onderzoek is verstandig mits nuttig en wel doordacht ingezet 5 

Prenataal onderzoek is onzinnig/verwerpelijk 5 

Medici begeleiden je niet goed bij prenataal onderzoek 4 

Geen rubriek toegewezen (geen account of inhoudelijke argumentatie gegeven)  2 

Totaal 40 

Tabel 9, Rubrieken van accounts t.b.v. het verkrijgen van inzicht in de denkwijze van respondenten over prenataal 

onderzoek. 

 

Tabel 9 vertegenwoordigt een tussenstap tussen de Inhoudsanalyse en Accountanalyse. Het 

betreft hier geen typologie gebaseerd op de eerder besproken theorieën. In deze tabel zijn 

diverse rubrieken terug te vinden die door de onderzoekster zijn aangemaakt om zodoende 

helder te krijgen hoe de deelnemers aan het forum inhoudelijk over prenataal onderzoek 

denken. De respondenten zijn hierbij ingedeeld op basis van hun eigen argumentatie.  
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Zoals valt af te leiden uit tabel 9 vinden de meeste deelnemers dat prenataal onderzoek 

gewoon en verstandig is om te doen maar ook een aanzienlijk aantal respondenten vindt dat 

het je voor moeilijke beslissingen stelt.  

Uit tabel 10 valt op te maken hoeveel accounts er over alle threads zijn voorgekomen, 

hoeveel daarvan rechtvaardigingen waren en hoeveel excuses maar ook welk type 

rechtvaardiging of excuus er is aangetroffen. Verder is er naast de onderverdeling volgens de 

typologie van Potter en Wetherell (1987) ook een kolom motivatie in de tabel (de laatste) 

waarin wordt verklaard waarop het account is ingedeeld. Uit diezelfde kolom wordt duidelijk 

wie of wat degene of datgene was dat meestal aanleiding gaf tot het account (in de kolom 

staan de meest voorkomende motieven, een enkele afwijkende motivatie die wel hetzelfde 

type motivatie betreft is wel opgeteld bij het totaal maar niet apart besproken). Sommige 

accounts waren in twee of meer typen rechtvaardiging onder te verdelen. Tevens zijn er 

zinnen die meerdere accounts bevatten. Het aantal accounts (dus soms één zin met daarin 

meerdere accounts) zijn verklaard en onderverdeeld te vinden in de tabel hieronder. 
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Type accounts 

Rechtvaardiging Categorie Subcategorie Aantal Motivatie 

Een invloedrijke persoon 

(personen) gaf opdracht ertoe 
4 Gynaecoloog of verloskundige 

Institutionele regels bepalen het 9 

Wetgeving dwingt me met de leeftijdsgrens 

onderzoek te overwegen. 

Wetgeving zorgt ervoor dat alleen niet-

invasief onderzoek voor mij beschikbaar is. 

B4 
Beroep op een hogere 

autoriteit 

Beroep op feiten* 2 

Het kind is zichtbaar niet normaal. 

In de familie komt het Downsyndroom niet 

voor. 

Zelfbehoud (afreageren, 

psychische of fysieke gezondheid) 
12 

Angst voor leven met ziek kind (gezien het 

verhoogde risico m.b.t. mijn leeftijd). 

B5 Zelfverwezenlijking 
Geweten (gehandeld in 

overeenstemming met geweten) 
3 

Zou niet met mezelf kunnen leven (als ik 

een kind kreeg met Downsyndroom of door 

mijn keuze de abortus van een gezond kind 

had veroorzaakt). 

Zelfvertrouwen 14 Voor gekozen om gerustgesteld te worden. 

B6 
Beroep op het 

nuttigheidsbeginsel 
Voordelen wegen zwaarder dan 

nadelen 
6 

Je krijgt toch een indicatie ook al krijg je 

geen zekerheid. 

Politieke (bv democratie, 

socialisme, nationalisme) 
1 Vragen om informatie is een recht. 

Morele waarden (bv loyaliteit, 

vrijheid, rechtvaardigheid, 

gelijkheid) 

4 
Wilde geen abortus riskeren door het laten 

doen van (verder) onderzoek. 
B7 Beroep op waarden 

Onbekend/onduidelijk 1 
Wordt uit de tekst niet duidelijk welke 

waarde hier wordt gebruikt ter motivatie. 

Excuus     

A2 

Ontkenning van 

wilsbesluit (bv ‘Het was 

niet mijn bedoeling…’) 

Anderen (bv overhaling) 2 

Behandelaar heeft ongevraagd het eerste 

onderzoek uitgevoerd waardoor ik wel 

moest kiezen voor vervolgonderzoek. 

Totaal aantal Accounts van alle threads tezamen 58  

Tabel 10, diverse typen accounts (alle threads bij elkaar)  

 

De asterisk (*) in de tabel 10 staat voor de subcategorie ‘Beroep op feiten’ die niet bestaat in 

de typologie van Potter en Wetherell (1987). Deze categorie is aangemaakt omdat het 

bewuste account niet in te delen was in de bestaande subcategorieën. De subcategorie betreft 

accounts die gebaseerd worden op werkelijke objectief vast te stellen situaties, dus feiten.  

De kolom ‘Motivatie’ staat voor de omschrijving van datgene of diegene die bij deze 

accounts wordt aangevoerd als motief of beslissende invloed. Degenen die worden aangehaald 

door de schrijfsters als beïnvloeder voor het maken van hun keuzes zijn allemaal medische 

professionals.  
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Men geeft niet aan dat onder druk van ouders of partners men worstelt of heeft geworsteld 

met de overweging. Het lijkt dus vooral een beslissing van de vrouw in kwestie zelf te zijn. 

Alleen gebaseerd op de informatie of op aanraden van medische professionals, veelal 

aangeduid als de gynaecoloog of verloskundige.  

Wanneer men tabel 10 verder bestudeert dan valt op dat de gegeven accounts vooral 

rechtvaardigingen zijn en vooral van het type B5, Zelfverwezenlijking en B6, 

Nuttigheidsbeginsel. Daarnaast valt op dat in die categorieën de meeste accounts het type 

betreffen van een account gebaseerd op Zelfbehoud of Zelfvertrouwen. Verder wordt er ook 

regelmatig verwezen naar de hogere autoriteit (B4) en dan wel de Institutionele regels 

(wetgeving) die ervoor zorgen dat de vrouwen in kwestie voor het vraagstuk prenataal 

onderzoek komen te staan.  

Opvallend is dat er geen accounts gegeven worden voor de emoties die impliciet 

aanwezig zijn in de postings (voor het overzicht van emoties in de postings zie tabel 3). De 

standpunten en adviezen worden wel met accounts onderbouwd maar emoties niet. Uit de 

postings blijkt dat men niet reageert op de impliciet of expliciet aanwezige emoties die door de 

vraagsteller of anderen worden geuit. Men reageert niet direct of letterlijk op de (impliciete) 

emoties van de vraagsteller. Men reageert wel men het uiten van de eigen emoties. Dit kan 

wel geïnterpreteerd worden als in gaan op de emoties van de vraagsteller echter er is geen 

bewijs voor deze koppeling te vinden. De lezer kan zelf wel een koppeling maken tussen de 

argumenten en de impliciet aanwezige emoties maar de respondenten zelf laten zich hier dus 

niet letterlijk over uit. Slechts eenmaal komt het voor dat iemand expliciet een emotie 

benoemt en dat is bij een schrijfster die letterlijk haar emotie uit en het woord ‘angst’ 

gebruikt. Zij spreekt even daarvoor over datgene wat haar angst inboezemt, ze geeft als 

account voor het in ‘angst’ zitten dat ze liever geen kindje met het Downsyndroom wil krijgen 

omdat ze van mening is dat het krijgen van een kind met dit syndroom je leven verpest en de 

reden dat ze nu in ‘angst’ moet zitten is omdat ze vanwege haar leeftijd, ze is nog te jong, 

geen onderzoek naar het Downsyndroom kan laten doen. Dit omdat dit voor haar vanwege 

haar leeftijd niet vanzelfsprekend is en daarom ook niet vergoed wordt. Op dit punt verschillen 

emoties en de failure events, waaraan accounts normaliter gekoppeld zijn, van elkaar.  

Kennelijk voelen mensen minder de neiging emoties te verklaren of ervaart men de 

aanwezige emoties meer als passend in de situatie waarin ze voorkomen waardoor men geen 

aanleiding ziet om ze met accounts te verklaren of te verdedigen. Dit zou in overeenstemming 

zijn met de bevindingen van Herring (2003) en Androutsopoulos (2006) die geven aan dat het 

publiek en het onderwerp het taalgebruik beïnvloeden. Er wordt in ieder geval door geen van 

de schrijfsters gevraagd naar een verklaring voor mogelijke emoties die de vraagsteller 

ervaart. Waardoor de indruk wordt gewekt dat de schrijfsters zich goed kunnen voorstellen 

welke emoties men in een dergelijke situatie ervaart of dat men de emoties, omdat men 

elkaar toch niet persoonlijk kent, in deze situatie van ondergeschikt belang vindt.  
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Het laat de schrijfsters niet koud want ze reageren wel op de vragen waarmee de diverse 

vraagstellers worstelen en daarbij wensen ze de vraagsteller meestal ook sterkte met de 

beslissing waaruit blijkt dat ze zich voor kunnen stellen dat het een moeilijke overweging 

betreft. Van het geven van vooral sociaal wenselijke antwoorden is overigens geen sprake.  

Er wordt er juist heel steunend gereageerd op het overwegen van prenataal onderzoek. 

Een enkele (zie thread 2) die daar belerend op reageert wordt zelfs door andere schrijfsters 

gecorrigeerd. Men hoeft zich voor wat dit onderwerp betreft dus geen zorgen te maken voor 

wat betreft de ruimte die men online heeft om aan uiting te geven aan de twijfels en 

moeilijkheden die komen kijken bij het overwegen van prenataal onderzoek.  

6.3 Analyse a.d.h.v. het Scholtenprotocol 

Wat noodzakelijk is op te merken, is dat bij de interpretatie van de resultaten men zich dient 

te realiseren dat bij de geanalyseerde corpora er, anders dan bij het digitaal leren, sprake is 

van één vraagsteller met een probleemsituatie en diverse ‘adviseurs’ die reageren op die 

gestelde vraag. Er is dus geen sprake van gelijkwaardigheid zoals bij de situatie van het 

digitale leren. Bij de postings die zijn geanalyseerd is er duidelijk iemand afhankelijker, 

namelijk de vraagsteller, dan de overige deelnemers. Er wordt niet gezamenlijk gewerkt aan 

een probleem door deze afhankelijke relatie, er wordt niet zoals in de digitale leersituatie 

gezamenlijk gespard om tot een oplossing voor een gezamenlijk probleem te komen (Hara 

e.a., 2000 en Marra e.a. 2004). Men levert vooral zijn eigen afgeronde bijdrage en daar kan 

iedereen mee doen wat hij of zij wil.  

Diegenen die reageren kunnen dat doen om zich onafhankelijk, deskundig, hulpvaardig 

of gewoon weg goed over zichzelf te voelen. Dit beïnvloedt uiteraard hoe men reageert. Onder 

andere daarom is het Newmanprotocol aangepast zodat deze beter hanteerbaar zou zijn voor 

vraagstukken over prenatale screening en geschikt voor de analyse van een enkele thread.  

Na het toepassen van het Newmanprotocol bleek dat veel codes uit het protocol niet 

konden worden toegepast op een enkele thread. Zodoende is een nieuw protocol gemaakt, het 

Scholtenprotocol, waarin de genoemde indicatoren zijn aangepast en enige nieuwe indicatoren 

zijn toegevoegd. Dit Scholtenprotocol is beoordelen in welke mate de verwerking van de 

initiële boodschap plaatsvindt. Echter, deze analyse had ook tot doel om de bevindingen aan 

de hand van de Inhouds- en Accountanalyse te ondersteunen. Immers wanneer al de analyses 

dezelfde richting uit wijzen kan er met vertrouwen van worden uitgegaan dat de bevindingen 

kloppen. Dit Scholtenprotocol is opgenomen als bijlage 6.  

6.3.1 Betrouwbaarheidsanalyses Scholtenprotocol 

Om vast te kunnen stellen of het protocol een betrouwbaar instrument is, is er tot tweemaal 

toe een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd.  
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Simone Wismans, een afgestudeerde communicatiekundige, heeft het protocol toegepast op 

twee verschillende threads (de eerste en later de tweede thread). De resultaten hiervan 

uitgesplitst naar coderingen op basis van de rubriek, de categorie en het plus/minniveau 

kwamen op het volgende neer; 

1. Op plus/minniveau (de gehele codering inclusief plus/min waardering) 

a. Eerste thread: 34 coderingen van de 70 gecodeerde zinnen komen overeen (49%) 

b. Tweede thread: 34 coderingen van de 74 gecodeerde zinnen komen overeen (46%) 

2. Op categorieniveau (gehele codering exclusief plus/min waardering) 

a. Eerste thread: 35 coderingen die overeenkomen (50%) 

b. Tweede thread: 35 coderingen die overeenkomen (47%) 

3. Op rubriekniveau (alleen één letter ter aanduiding van rubriek) 

a. Eerste thread: 45 coderingen die overeenkomen (64%) 

b. Tweede thread: 36 coderingen die overeenkomen (49%) 

De coderingen op rubrieksniveau waarbij Simone afweek van de overige coderingen vielen bij 

de eerste betrouwbaarheidsanalyse in de categorieën A (accounts), E (emoties) en K 

(inbrengen van kennis van buitenaf of ervaring om tegen het probleem aan te houden). Om 

dit op te lossen is een beschrijving toegevoegd waarbij gebruik gemaakt is van voorbeelden. 

Zie voor deze toevoeging paragraaf 5.3. Uiteraard is er ook kritisch naar het protocol 

gekeken. Het protocol is echter ongewijzigd gelaten omdat er geen duidelijke verbeteringen 

aangebracht konden worden.  

Helaas bleek bij de tweede betrouwbaarheidsanalyse de slecht overeenstemmende 

categorieën weer andere categorieën te zijn dan bij de eerste analyse. Deze keer betrof het de 

categorieën W (Wijdte van begrip), N (Nieuwe informatie), C (Critical assessment). Simone 

heeft deze categorieën gebruikt terwijl die bij het oorspronkelijke onderzoek nauwelijks waren 

toegepast. Alleen bij de eerste thread is er een mate van overeenkomst gevonden op 

rubrieksniveau (eerste letter van codering). Deze mate betrof 64 procent overeenstemming en 

is daarom voldoende betrouwbaar te noemen voor wat betreft de toepassing bij deze thread. 

Het gaat dan om de volgende categorieën; A (7 van de 45), E (7 van de 45), en K (23 van de 

45). Waarbij de categorieën A en E duidelijk de minderheid vormen. De overige 8 

overeenkomende codes betroffen verschillende categorieën. Zie hieronder een fragment van 

het Scholtenprotocol (bijlage 6) betreffende de categorie K. 
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K+/- Inbrengen van kennis van 

buitenaf of ervaring om tegen 

het probleem aan te houden. 

KE+ Spreken uit eigen 

ervaring 

KE- Verzetten tegen ingebrachte 

kennis van buitenaf  

 KM+ Refereren aan relevant 

materiaal van buitenaf of 

deskundigen. Bijvoorbeeld 

Internet of objectieve 

informatiebronnen (zoals wwn 

verloskundige of het NVOG 

bijv.) Of ervaringen van 

naasten. 

K- Vasthouden aan vooroordelen of 

aannames. 

 KB+ Gebruik maken van bestaande kennis (datgene dat besproken is 

hergebruiken om op voort te borduren, refereren aan wat besproken 

is). 

 KP+ Probleemgerelateerde aanpak bespreken. Procedures. (bijv. hoe 

de situatie aan te pakken, welke stappen te nemen, hoe procedure 

verloopt enz.)  

 KV+ Verwelkomen kennis van buitenaf (positief op elkaars input 

reageren) 

Fragment Scholtenprotocol (bijlage 6) 

Voorbeelden coderingen afkomstig uit thread 1: 

Codeur: Simone Wismans  

(W+)Ik woon, als Nederlandse, in België en daar wordt de tripletest standaard toegepast. 
(KE+)Bij mijn eerste zwangerschap was ik 32. (NP+)Te jong dus voor de andere tests.  
(EE+)Ik vond het op dat moment wel prettig om zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. 
(AJ+)Natuurlijk weet je niets zeker, maar je kunt jezelf wel beter voorhouden dat de kans op 
een Down- of spina bifida kindje niet groot is. (PS+)Achteraf vraag ik me weleens af of je 
door de mogelijkheid van dit soort onderzoeken niet veel te onnodig onzeker wordt. 
(DH+)Toch laat ik de test nu in mijn tweede zwangerschap weer doen.  

 
Codeur: onderzoekster Joyce Scholten 

(KE+, KM+)Ik woon, als Nederlandse, in België en daar wordt de tripletest standaard 
toegepast. (KE+)Bij mijn eerste zwangerschap was ik 32. (KM+)Te jong dus voor de andere 
tests. (AJ+, EE+)Ik vond het op dat moment wel prettig om zoveel mogelijk uit te kunnen 
sluiten. (LI-, EI+, AJ+)Natuurlijk weet je niets zeker, maar je kunt jezelf wel beter 
voorhouden dat de kans op een Down- of spina bifida kindje niet groot is. (LI+, EI+)Achteraf 
vraag ik me weleens af of je door de mogelijkheid van dit soort onderzoeken niet veel te 
onnodig onzeker wordt. (AJ-)Toch laat ik de test nu in mijn tweede zwangerschap weer doen.  

Fragment analyse aan de hand van het Scholtenprotocol thread 1 (bijlage 5 en 7) 

Uit het fragment hierboven waarin uit thread 1 de codering van de onderzoeker vergeleken 

wordt met de codering van de tweede codeur valt al direct op hoe uiteenlopend de codes en 

het corpus geïnterpreteerd zijn. Dit fragment is representatief voor de afwijkende coderingen.  
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Er is gebleken dat er geen categorieën te vinden zijn die én bij de eerste 

betrouwbaarheidsanalyse én bij de tweede analyse genoeg overeenkwamen om betrouwbaar 

te noemen. Waar dit aan ligt is onbekend. Sommige categorieën worden nauwelijks gebruikt 

en de gebruikte categorieën wisselen per thread waardoor een oordeel over de 

betrouwbaarheid van het hele protocol niet mogelijk is gebaseerd op het onderzoek dat er 

naar gedaan is. Meer voorbeelden van deze afwijkende beoordeling kunt u vinden door bijlage 

5 en 7 te vergelijken met elkaar.  

Gezien de beperkte tijd was het niet mogelijk hier verder onderzoek naar te doen. Voor 

verder onderzoek zou allereerst het protocol nog door andere beoordelaars gehanteerd 

moeten worden om te kijken of er dan toch meer over te zeggen valt (meer beoordelaars, 

uitgebreidere training, meer corpora om te beoordelen en meer discussie om tot gelijke 

beoordelingen te komen). Wellicht blijkt dan dat het protocol ondanks alle aanpassingen toch 

niet eenduidig genoeg is en ontstaan er door de meerdere betrouwbaarheidsanalyses en 

discussies over de beoordelingen voldoende ideeën hoe deze verbeterd zou kunnen worden. 

Ook Marra e.a. (2004) worstelden met de betrouwbaarheid vanwege verschillen van mening 

tussen de diverse beoordelaars. Ook bij hun onderzoek bleven er zelfs na diverse discussies 

over de geanalyseerde corpora nog steeds verschillen bestaan. Het is dus zelfs voor ervaren 

onderzoekers erg lastig een kwalitatieve interpretatie van geanalyseerde corpora te vormen.  

6.4 Onderzoeksvragen: 

- Uit men emoties en is vast te stellen welke emoties? Welke behoefte (advies, 

steun enz.) wil men bevredigd zien door het deelnemen aan het forum? 

Emoties zijn impliciet aanwezig in de berichten. Onzekerheid cq. angst speelt een grote rol. De 

behoefte van de vraagsteller is duidelijk zichtbaar en die behoefte komt erop neer dat men op 

zoek is naar advies. Advies gebaseerd op de ervaringen van anderen. Praktische informatie en 

informatie over hoe anderen tot hun beslissing zijn gekomen. De schrijfsters die reageren 

hebben vooral de behoefte steun te geven door hun ervaringen te delen. Dit steun bieden en 

delen van ervaring zal hen helpen hun gemaakte keuzes op dit gebeid te rechtvaardigen en 

emotioneel te verwerken. Zodoende kunnen ze hun mogelijke eigen ervaren cognitieve 

dissonantie bestrijden. 

Men krijgt waar men om vraagt. Wanneer men vraagt naar ervaringen en daarmee 

impliciet doelt op de emotionele kant van het dilemma dan zijn de antwoorden die daarop 

volgen ook in lijn daarmee. Wanneer men vraagt naar ervaringen en daarbij meer vraagt naar 

de procedurele kant van de onderzoeken dan wordt daarop antwoord gegeven. In beide 

situaties geeft men op een medelevende wijze antwoord. Al is het daarbij opvallend dat de 

reagerende vrouwen vooral reageren met een wat zakelijke benadering en op die wijze 

technisch inhoudelijke of procedurele informatie gaan opsommen in de plaats van vooral over 

hun eigen ervaringen op het gebied van de bijkomende emoties en afwegingen te praten.  



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 56 

 

Medische informatie en informatie over de procedures op zich krijgen de patiënten vooral via 

schriftelijke documentatie via hun gynaecoloog of verloskundige. Die feitelijke informatie is 

voorhanden en het zou bij vragen daarover logischer zijn om navraag te doen bij de 

specialisten. Uiteraard betekent de deelname aan het forum niet dat degenen die met het 

dilemma worstelen hun vragen niet ook voorleggen aan de specialisten. Het is echter niet uit 

de corpora op te maken of en in hoeverre dit het geval is.  

 

- Worden er accounts (verklaringen) gegeven voor ingenomen standpunten of 

gegeven adviezen? Welk type accounts wordt er gegeven?  

Er worden voornamelijk rechtvaardigingen gegeven voor de standpunten, dilemma’s en 

gemaakte keuzes. De accounts die vooral worden gegeven zijn vooral rechtvaardigingen die 

gebaseerd zijn op de leeftijdsgrens waarbij prenatale screening wordt vergoed en 

rechtvaardigingen op het gebied van zelfbescherming (zelfbehoud) en zelfvertrouwen. 

  

- Worden er accounts (verklaringen) gegeven voor emoties die impliciet of 

expliciet in de posting aanwezig zijn? 

Nee, op één schrijfster na die expliciet een emotie benoemt wordt er geen verklaring of uitleg 

voor emoties gegeven. 

 

- Zijn er externe factoren aan te wijzen die invloed hebben op de gegeven 

accounts? (bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen). 

Helaas is er over dit onderwerp maar beperkt corpora gevonden dat geschikt was voor 

analyse. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat een beoordeling over diverse jaren 

onmogelijk werd. Letterlijk wordt de maatschappelijke invloed ook maar beperkt zichtbaar. 

Een enkele opmerking over wat er wel of niet vergoed wordt of wat artsen wel of niet doen 

komt wel voor. Het is helaas niet mogelijk om daaraan mogelijke maatschappelijke 

ontwikkelingen te koppelen omdat daarvoor onvoldoende bewijs te vinden is in de tekst.  

Wat wel opvalt, is dat vrouwen van 36 jaar en ouder elkaar op basis van eigen ervaringen 

aanraden direct een vruchtwaterpunctie te laten doen omdat deze weliswaar risicovol is maar 

wel zekerheid biedt. Gaandeweg heeft men dus wel geleerd dat het op hogere leeftijd toch 

uitdraait op een vruchtwaterpunctie en dan vindt men het kennelijk prettiger om direct voor 

de uitslag met zekerheid te gaan in de plaats van eerst nog de kansberekening te laten doen.  

 

- Wordt er door de andere deelnemers op de emotie en/of behoefte 

gereageerd? Waaruit blijkt dit? 

Er worden bijna alleen maar impliciet emoties kenbaar gemaakt. Aan die onderliggende 

emoties die tussen de regels door te lezen zijn wordt niet direct gerefereerd maar men 

reageert wel empathisch.  



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 57 

 

Het is niet duidelijk of men dat niet toch had gedaan uit zichzelf of dat dit gerelateerd is aan 

de impliciet aanwezige emoties in het bericht van de vraagsteller. Men gaat in ieder geval wel 

in op de behoefte van de vraagsteller. Vraagt deze technisch inhoudelijke informatie dan krijgt 

ze die en wanneer men meer naar de gevoelsmatige kant vraagt dan volgen reacties die daar 

meer op in gaan.  
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7 Conclusies 

Gebaseerd op de voorgaande hoofdstukken zullen in dit hoofdstuk conclusies worden 

getrokken op basis van de gevonden resultaten die de beantwoording van de gestelde 

hoofdvraag tot doel hebben; 

 

‘Hoe communiceren mensen in een Internetforum over gevoelige kwesties, 

zoals de overweging en keuze prenataal onderzoek te laten uitvoeren, en de 

voor hen bijbehorende emoties?’  

 

Uit de voorgaande resultaten en antwoorden op de onderzoeksvragen kan het volgende 

geconcludeerd worden;  

 

Allereerst verloopt de communicatie bij de geanalyseerde fora in één richting. Op een enkele 

terugkoppeling van de vraagsteller of een subthread na bestaan de threads uit een posting 

met daarin een vraag en diverse postings met reacties daarop. Dat de schrijfsters reageren, 

kan op zich als empathisch beschouwd worden. Echter de schrijfsters zijn vooral bezig hun 

eigen verhaal te vertellen, hierdoor wordt veel informatie verstrekt waarvan de lezer niet kan 

beoordelen hoe standaard deze gebeurtenissen zijn. Dit maakt het lastig om deze 

gebeurtenissen in het juiste perspectief te plaatsen en daarop zo een moeilijke beslissing te 

baseren. Door opmerkingen als ‘je hebt recht op informatie’, ‘het is jouw keuze’, ‘op jouw 

leeftijd doen’ enzovoort steken de schrijfsters die reageren de vraagsteller een hart onder de 

riem. Dit is gezien het feit ze geen relatie met de vraagsteller hebben en er sprake is van een 

kortdurend digitaal contact medelevend te noemen. Er wordt niet letterlijk ingegaan op de 

emoties die impliciet aanwezig zijn of die men zou kunnen verwachten bij een dergelijke 

moeilijke overweging.  

Vooral vrouwen rond en boven de leeftijdsgrens van 36 jaar nemen deel aan de fora. 

Kennelijk is de prenatale screening die wordt vergoed vanaf 36 jaar vooral een aanleiding tot 

het nadenken en informatie zoeken over prenataal onderzoek. Daaruit kan men concluderen 

dat de informatie die via de medische begeleiders wordt verstrekt niet voor iedereen 

voldoende is om de beslissing voor prenataal onderzoek op te baseren. Sommige vrouwen 

hebben toch behoefte aan meer informatie over het emotionele proces dat erbij komt kijken 

en verwachten daar kennelijk bij de specialisten geen of onvoldoende antwoord op en andere 

hebben wel procedurele vragen en een onbekend motief om die niet of niet alleen aan de 

specialist voor te leggen maar aan volslagen vreemden in een Internetforum.  

In ieder geval krijgen de vraagstellers wel waar ze om vragen al is het soms lastig voor 

de respondenten om exact op de vraag van de vraagsteller terug te komen wanneer er 

tussenliggende reacties zijn die van die oorspronkelijke vraag afwijken.  
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Vooral vrouwen die aangeven zwanger te zijn, zijn voor het laten uitvoeren van prenataal 

onderzoek. Van de respondenten die of aangeven niet zwanger te zijn of waarvan het 

onbekend is komen de meeste negatieve adviezen voor prenatale screening. Wellicht is dit 

zonder onder invloed te zijn van zwangerschapshormonen gemakkelijker te besluiten omdat 

het dan over een hypothetische situatie gaat? 

Qua ervaringen met prenataal onderzoek zijn er meer zwangere vrouwen dan niet 

zwangere vrouwen die hebben gereageerd op het bericht van de vraagsteller. Kortom het is 

waarschijnlijk dat er vooral zwangere vrouwen de gebruikte fora bezoeken wellicht vanwege 

hun eigen onzekerheid. Een aantal daarvan heeft al ervaring met prenatale screening. 

Degenen zonder ervaring zijn opmerkelijk genoeg ook de grootste groep die een negatief 

advies uitbrengt ten opzichte van prenatale screening. Nogmaals, misschien komt dit omdat 

dit gemakkelijker lijkt te beoordelen wanneer je niet zwanger bent en het dus niet over je 

eigen situatie cq. je eigen kind gaat. Alle adviezen bij elkaar genomen (dus inclusief de 

adviezen direct prenatale diagnostiek uit te laten voeren) is men meer voor het uitvoeren van 

prenataal onderzoek dan tegen.  
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8 Discussie 

Geen enkel onderzoek is vrij van kritiek. Op de toegepaste methoden, op de gebruikte theorie, 

de omvang enzovoort. Zo ook dit onderzoek. Hieronder een aantal punten van kritiek en 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Maar allereerst een bespreking van de resultaten aan 

de hand van eerder besproken onderzoeken.  

Dit onderzoek behandelt vier threads bestaande uit tweeënveertig postings waarvan 

veertig stuks uiteindelijk konden worden geanalyseerd. Hoewel het aantal postings beperkt te 

noemen is maakt dat volgens ervaren onderzoekers als Potter en Wetherell (1987) niet uit. Zij 

zijn van mening dat dezelfde mechanismen zich blijven herhalen en dat meer postings geen 

nieuwe inzichten zullen opleveren. Bos (2001) sluit zich hierbij aan, maar heeft als 

kanttekening dat er door de beperkte omvang op het inhoudelijke vlak geen grote 

generalisaties van resultaten mogelijk zijn. Voor wat betreft dit onderzoek is dit natuurlijk ook 

het geval. Als je echter wilt onderzoeken wat een onderwerp en de contextuele invloed voor 

een uitwerking op elkaar hebben en op de manier waarop deelnemers zich uitten dan is het 

erg lastig om grote aantallen fora, threads en postings die kunnen worden vergeleken te 

vinden. Gebaseerd op de meningen van de vooraanstaande onderzoekers op dit gebied en 

rekening houdend met de beperkingen aan de geanalyseerde corpora kan ik niet anders dan 

toch concluderen dat het aantal geanalyseerde threads en postings voldoende moet zijn 

geweest om een gedegen verkennend onderzoek uit te voeren.  

Terugkijkend op het onderzoek vraag ik me af of het onderzoek ook iets kan zeggen 

over het communiceren over andere precaire kwesties via het Internet. En dat doet direct aan 

Antaki e.a. (2005) denken die van mening zijn dat het Internet het uiten van een 

liefdesverklaring of andere gevoelige zaken gemakkelijker maakt. Het communiceren over 

emoties gaat ook volgens hen via het Internet gemakkelijker. Het klopt dat het medium zo 

laagdrempelig wordt ervaren dat men gemakkelijk ervoor uit komt dat men geen kind met 

aangeboren afwijking wil. Wat niet door iedereen als een sociaal wenselijk standpunt wordt 

gezien. Soms wordt dit uiteraard wel wat ingekleed of afgezwakt maar het is duidelijk geen 

probleem hier openlijk vooruit te komen.  

Bij dit onderzoek is er gebruik gemaakt van corpora afkomstig van open fora en is er 

geen analyse geweest van gesloten fora. Daarom is het onmogelijk hier uitspraken over de 

verschillen tussen beide type fora te doen. Als er alleen gekeken wordt naar de bevindingen 

van Lamerichs (2003) dan kan worden opgemerkt dat uit de geanalyseerde corpora de indruk 

ontstaat dat men wel bezig is een identiteit te creëren maar dat dit waarschijnlijk veel minder 

sterk is dan bij een situatie waarbij er een langere termijnrelatie wordt opgebouwd en dient te 

worden onderhouden.  
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De onderliggende normen die ervoor zorgen dat men accounts geeft liggen bij dit onderzoek 

vooral op het vlak van de eigen identiteit. Hoe ziet men zichzelf en hoe wil men graag gezien 

worden door anderen? Hoe gaat men om met eigen beslissingen en verantwoordelijkheden? 

De behoefte van de forumbezoekers is vooral steun zoeken om de onzekerheid van de 

zwangerschap te delen en te horen hoe anderen met hun onzekerheid op dit vlak omgaan of 

om zijn gegaan. Of om de gemaakte keuzes op het gebied van prenataal onderzoek te 

rechtvaardigen en de mogelijke cognitieve dissonantie daarover te bedwingen. De schrijfsters 

die reageren, profileren zichzelf als competent omdat men verklaart waarom men vindt dat 

men de juiste beslissing heeft genomen. Men profileert zichzelf ook als medelevend door steun 

te wensen of aan te geven dat men beseft dat het een moeilijke beslissing betreft. Dit is dus 

niet anders dan hoe er wordt gehandeld in de situaties besproken door Lamerichs (2003) 

echter er is geen langdurige symbiotische relatie die men in stand wil houden voor het 

bevredigen van de eigen behoefte. Aan het taalgebruik en de verwerking van de 

boodschappen is te zien dat postings van een openbaar forum afstandelijk maar niet 

ongevoelig over te komen. Ondanks dat er niet expliciet over emoties gesproken wordt. 

Wellicht heeft dit te maken met het voorzichtige taalgebruik waar Herring (2003) het ook al 

over had. De vrouwen willen graag op één lijn liggen en elkaar niet voor het hoofd stoten, 

wellicht resulteert dit in het wat afstandelijkere taalgebruik. Waarschijnlijk is het taalgebruik 

afstandelijker dan het geval is bij postings van gesloten fora vanwege het ontbreken van een 

wederzijdse behoefte en de (intentie van een) langdurige relatie. Hier is niet met zekerheid 

iets over te zeggen aangezien bij dit onderzoek alleen naar één type fora gekeken is en de 

geanalyseerde corpora van Lamerichs (2003) niet voorhanden waren ter vergelijking.  

‘Wordt er door de directheid en anonimiteit van het medium juist minder of juist meer 

uitleg gegeven?’ Kijkend naar deze deelonderzoeksvraag of refererend aan de 

discoursanalytische benadering die bij veel onderzoeken in het theoretische kader wordt 

besproken kan worden geantwoord dat beide mogelijk is door de opmaak van de webpagina’s. 

Men kan een lang antwoord formuleren of juist heel beknopt blijven. Daaruit valt geen invloed 

van de context, als in de webpagina’s en de opmaak daarvan, op te maken. Dit geheel in lijn 

met het onderzoek van Herring (2003). De bevindingen van Herring gaven al aan dat niet het 

medium als wel de gebruiker en het genre waarvoor men schrijft van invloed zijn op het 

taalgebruik. Daarbij was de verwachting van Herring (2003) en Androutsopoulos (2006) dat 

het onderwerp en het publiek hierbij ook van invloed zouden kunnen zijn. Uit dit onderzoek 

kan dat ook wel geconcludeerd worden. Het specifieke publiek van de websites over 

zwangerschap en ouderschap worden vooral door vrouwen met ervaringen op deze gebieden 

bezocht. Deze vrouwen voelen zich aangesproken door de problematiek van de vraagstelster 

vanwege hun eigen positie en ervaringen met deze problematiek.  
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Op de deelonderzoeksvraag afgeleid van het onderzoek van Lamerichs en Te Molder (2003), 

‘Wat bewerkstelligen de gebruikers van het forum met de formulering van hun boodschap?’ 

kan worden geantwoord dat men de gelegenheid krijgt zichzelf als competent en deskundig te 

profileren waardoor men mogelijk zelf tot verwerking kan komen van eigen ervaringen door 

deze te beschrijven naar anderen. Maar in ieder geval zichzelf kan profileren als aardig en 

behulpzaam persoon. Dat eigen ervaringen en onzekerheden een ander verder kunnen helpen 

geeft naast troost en steun ook een goed gevoel over de eigen persoon. Je kunt redelijk 

eenvoudig een identiteit creëren die je passend vindt voor jezelf. Je krijgt de gelegenheid 

jezelf als een aardig en geinformeerde persoon te profileren en je helpt er nog iemand mee 

ook. De vraagsteller krijgt de gelegenheid zijn onzekerheid en niet sociaal wenselijke wensen 

in een veilige omgeving snel met anderen te delen. Zonder gezichtsverlies kan iemand er 

openlijk vooruitkomen niet te zitten wachten op een ziek kind en bereidt te zijn veel te doen 

om niet in die situatie komen.  

Verder is opvallend dat de vraagstellers krijgen waar ze om vragen. Wanneer er 

gevraagd wordt om inhoudelijke, procedurele ervaringen dan reageert men op het eerste 

bericht door hierop in te haken (zie ook Antaki, 1987 en Bos, 2001). Wanneer men naar 

gevoelsmatige ervaringen vraagt dan wordt daarop ingehaakt. De wijze waarop de vrouwen 

dat doen onderbouwt de bevindingen van Herring (2003). Ze zijn beleefder, uiten hun steun 

meer en proberen duidelijk op één lijn te liggen met hun gesprekspartners. Daarbij zijn ze 

voorzichtig met hun bewoordingen en kleden hun boodschappen zo in dat ze niet snel iemand 

voor het hoofd zullen stoten. 

Wat verder opvalt, is dat men (zie ook tabel 4 van de resultaten) prenataal onderzoek 

gewoon en verstandig vindt maar het een moeilijk onderwerp vindt om een mening over te 

geven. De moeilijkheid van het onderwerp wordt veroorzaakt door de mogelijke gevolgen van 

een keuze op het leven van de ongeborene en de ouders. Door de gevoeligheid van het 

onderwerp geeft men vooral rechtvaardigingen voor de standpunten en dilemma’s. Mensen 

zien het als hun persoonlijke keuze en dus hun verantwoordelijkheid waardoor ze de noodzaak 

voelen er goed over na te denken. Deze weloverwogen keuze over dergelijke beslissingen 

verwachten de vrouwen die reageren ook van andere vrouwen. Men verwacht een verklaring 

voor de keuze die iemand maakt. Uit mijn onderzoek blijkt dat geen sprake is van sociaal 

wenselijke standpunten ondanks dat men wel voorzichtig de boodschap formuleert. Uit de 

geanalyseerde corpora is af te leiden dat men geen schroom heeft ervoor uit te komen 

prenatale onderzoek, in ieder geval prenatale screening, serieus te overwegen. Zelfs het 

(willen) laten uitvoeren van de screening, wanneer men jonger is dan de leeftijdsgrens 

waarboven een verhoogd risico bestaat op een kind met het Downsyndroom, wordt zonder 

terughoudendheid of een nadere verklaring (accounts) verkondigd.  
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Wat bij de Inhoudsanalyse is opgevallen is dat de beoordeling van de postings groeit. 

Gaandeweg leer je beter lezen wat er precies in de posting staat maar ook wat de categorieën 

waarop geanalyseerd wordt inhouden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat een andere 

observator een zelfde proces zou doormaken. Alle postings zijn meerdere malen door de 

onderzoekster beoordeeld zodat de eerder genoemde groei in inzicht is toegepast op alle 

postings. Uiteraard is dit afwijkend van de manier waarop een dergelijke posting normaal 

gesproken zou worden gelezen en beoordeeld waardoor het risico bestaat dat er door de wijze 

waarop het onderzoek is uitgevoerd meer in wordt gelezen dan dat de schrijfster eigenlijk 

heeft bedoeld. Om dit te voorkomen is overal nauwkeurig aangegeven waarop de 

beoordelingen zijn gebaseerd. Gezien de meerdere analyses was het onmogelijk de analyses 

op een andere minder diepgaande wijze uit te voeren. Om zorgvuldig, objectief en 

systematisch te categoriseren is er heel scherp gekeken naar de wijze waarop bepaalde 

uitdrukkingen zijn gedaan. En voor elke interpretatie is aangegeven waarop deze interpretatie 

gebaseerd is. Dit om zodoende de beoordeling zo zuiver mogelijk te houden en zo begrijpelijk 

mogelijk voor derden. En natuurlijk om daarmee te voldoen aan de eisen van een gedegen 

Inhoudsanalyse en de eis van repliceerbaarheid van de analyses.  

Omdat de analyse aan de hand van het Scholtenprotocol niet betrouwbaar te noemen 

is kan er over kennisontwikkeling (zie onderzoeken Hara e.a., 2000 en Marra e.a., 2004) of in 

het geval van dit onderzoek de ontwikkeling naar een gezamenlijk begrip van het ervaren 

dilemma en een gezamenlijke oplossing maar beperkt een uitspraak worden gedaan. Men 

brengt allemaal een eigen verhaal in en borduurt niet voort op elkaars opmerkingen. Een 

enkeling valt de voorganger bij maar voegt dan weer niets toe. Er is dus geen sprake van een 

discussie en dus niet van een gezamenlijke oplossing voor het probleem. In de plaats van een 

proces waarin men op elkaar voortborduurt, elkaar aanvult, elkaar bekritiseert en een 

overkoepelende conclusie cq. oplossing voor het probleem probeert te formuleren blijft men 

beperkt tot het plaatsen van een posting met daarin sec het eigen verhaal.  

Wat interessant is, is dat als er iemand afwijkt van de oorspronkelijke vraag degenen die 

daarna reageren op het bericht vooral doorgaan op het onderwerp dat is aangegeven in het 

afwijkende bericht. Het blijkt dan lastig voor de respondenten om de oorspronkelijke vraag in 

gedachten te houden.  

Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek dat het Scholtenprotocol niet betrouwbaar kan 

worden genoemd maar waar dit precies aan ligt is niet duidelijk geworden. Hiervoor is 

aanvullend onderzoek noodzakelijk. Meer corpora om te analyseren, meer codeurs, meer 

training van de codeurs en eventueel meer wijzigingen in het protocol. Het blijft vooralsnog 

onduidelijk wat het antwoord op het betrouwbaarheidsprobleem is. In ieder geval zouden de 

hiervoor genoemde suggesties stuk voor stuk onderzocht moeten worden om dit helder te 

krijgen.  
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Mijn indruk is vooralsnog dat met meerdere codeurs en nog scherpere omschrijvingen van de 

codes in het protocol de analyse al een stuk verbeterd kan worden. Helaas ontbrak de tijd om 

dit verder te onderzoeken.  

Een heel ander punt dat nog erg interessant is op te merken is dat er tegen mijn 

verwachting in geen sterk emotionele postings zijn aangetroffen. Geen op religie of op 

feministische grondslag gebaseerde boodschappen of andere extreme benaderingen van het 

onderwerp. Terwijl dit onderwerp zich daar toch goed voor leent. Aan het onderwerp van de 

fora kan het niet liggen. Mensen zijn zwanger of zwanger geweest wanneer ze deze fora 

bezoeken. De uitgelezen plaats lijkt me om mensen te overtuigen van je religieuze, 

feministische of andere benadering van prenataal onderzoek. Dat er slechts één iemand in de 

threads op dit aspect in gaat is verwonderlijk. En zelfs die persoon doet dit niet extreem en 

geeft niet eens een duidelijke grondslag aan voor haar reactie. 

Hoewel er geen klachten worden geuit over de voorlichting die vrouwen krijgen over 

prenataal onderzoek stellen ze toch veel inhoudelijke vragen via het Internet aan volslagen 

vreemden. Ook vragen waarvan je het idee krijgt dat die wellicht beter aan de specialisten 

zouden kunnen worden gesteld. Men moet zich ook in korte tijd verdiepen in een onderwerp 

waarover men over het algemeen weinig kennis heeft en geen eigen ervaring. Dit alles 

gebaseerd op een brochure die kort en bondig de procedures van prenatale screening uitlegt 

maar niet ingaat op de mogelijke emotionele gevolgen. Dit ondanks dat men een beslissing 

moet nemen die invloed op de rest van het leven kan hebben en de zwangere door de 

veranderingen en de bijbehorende hormonen die door haar lijf gieren veelal erg emotioneel is. 

Wellicht dat de vrouwen daarom zodra dit alles voor hen gaat spelen via het Internet en 

wellicht ook hun directe omgeving allerlei informatie gaan inwinnen.  

Een advies gebaseerd op dit onderzoek zou kunnen zijn, ‘geef vrouwen meer 

gelegenheid om goed over prenataal onderzoek na te denken’. Informeer vrouwen voordat ze 

zwanger worden bijvoorbeeld via scholen of combineer het geven van deze informatie met het 

moment dat de vrouwen voor de eerste maal worden opgeroepen voor het landelijke 

baarmoederhalskankeronderzoek. Dan zijn de vrouwen rond de 30 jaar oud en omdat de 

gemiddelde leeftijd waarop een vrouw van haar eerste kind zwanger raakt tegenwoordig zo 

rond die leeftijd valt is dit misschien een goed moment. Uiteraard zou een combinatie van 

informatieverstrekking op meer dan één moment ideaal zijn. Bijvoorbeeld én via scholen én 

later via de huisarts of het bevolkingsonderzoek nog eens. Zo ontstaat de gelegenheid goed 

en tijdig over een mogelijke kinderwens en de eventuele planning daarvan na te denken. 

Gebaseerd op de mogelijke implicaties van de keuze voor het uitstellen van de kinderwens.  

Omdat ik zelf achtereenvolgens de diverse analyses heb uitgevoerd heb ik de corpora 

veel vaker onder ogen gekregen en daardoor dieper verwerkt dan bij een normaal gebruik van 

dergelijke teksten het geval is.  
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De situaties zijn hierdoor sprekender geworden en ondanks dat ik als onderzoeker mijn 

objectiviteit heb geprobeerd te bewaken is dat ongetwijfeld niet helemaal gelukt. Ook mijn 

eigen zwangerschappen hebben hierbij ongetwijfeld hun invloed gehad. Wellicht dat dit ook 

het Scholtenprotocol en de betrouwbaarheidsanalyses heeft beïnvloed en het protocol daarom 

niet als betrouwbaar kan worden aangemerkt. 

De dilemma’s waarover in de teksten gesproken werd raakten ook aan mijn 

onzekerheid over de gezondheid van onze kinderen. Maar dit heeft ook zijn voordelen gehad. 

De materie die toch wat ingewikkeld ligt is mij bekend maar vooral de bijkomende emoties 

zijn voor mij heel goed te begrijpen. Het is erg lastig je hierin in te leven wanneer dit nog 

helemaal niet in je leven speelt. Hierdoor zou het uitvoeren van dit onderzoek door iemand die 

op dit gebied geheel onervaren is een stuk moeilijker worden en wellicht heel andere 

resultaten opleveren omdat men ook zelf een geheel andere beleving heeft van alles dat komt 

kijken bij een zwangerschap en prenataal onderzoek. 

In de loop van het onderzoek heb ik enorm veel geleerd. Veel informatie verzameld en 

deze bron is nog lang niet uitgeput. Er is nog zoveel meer te zeggen over de geanalyseerde 

corpora. Steeds meer werd er zichtbaar en ik had de behoefte steeds meer te willen 

meenemen in het onderzoek. Waardoor ik moeite kreeg met het goed afbakenen van het 

onderzoek. En op een gegeven moment had ik als gevolg daarvan ook moeite overzicht te 

houden wat ik nou wel en niet aan het onderzoeken was. Dat heb ik als heel lastig, maar ook 

als erg leerzaam ervaren.  

Interessante onderzoeken die bijvoorbeeld nog uit dit onderzoek voort zouden kunnen 

vloeien zijn onderzoeken die specifiek kijken naar het taalgebruik in fora maar dan 

verschillende onderwerpen en de invloed daarvan op het uitten van emoties en accounts 

vergelijkt. Ook interessant is een onderzoek naar de communicatie via het Internet met 

specialisten die online vragen beantwoorden. Stelt men aan hen dezelfde vragen en op 

dezelfde wijze? Krijgen ze van hen ook een voor hen bevredigend antwoord?  



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 66 

 

9 Bibliografie 

 

9.1 Literatuur op het gebied van communicatie 

Antaki, C., Explaining and Arguing: The Social Organization of Accounts. London: Sage, 1994. 

Buttny & G.H. Morris, R., Accounting. In W.P. Robinson en H. Giles (Eds.), The new handbook 

of language and social psychology. Chichester, Wiley, 2001, pag. 285-301.  

Elbers, E., Hand-out Accountanalyse behorende bij de Cursus Moraliteit van de Universiteit 

Utrecht, 7 december 2005. 

Harvey J.H., Weber A.L. & Orbuch T.L., Interpersonal accounts: a social psychological 

perspective. Oxford: Basil Blackwell (1990).  

Potter & M. Wetherell, J., Discourse and social psychology, London, Beverly Hills, Sage, 1987. 

Shadid, W.A., Grondslagen van interculturele communicatie. Studie en werkterrein. Houten: 

Bohn, Stafleu, Van Loghum, 1998. 

 

9.2 Literatuur op het gebied van digitale communicatie 

 

Androutsopoulos J. (2006). Introduction: Sociolinguistics and computer-mediated 

communication. Journal of Sociolinguistics, Volume 10 Issue 4 Pages 419-439. 

 

Antaki, C., Ardévol, E., Núnez, F., and Vayreda, A. (2005). For she who knows who she is: 

Managing Acountability in Online Forum Messages. Journal of Computer-Mediated 

Communication, 11(1), article 6.  

 

Donabedian, B. (1998). Task Characteristics, Managerial Socialization and Media Selection. 

Management Communication Quarterly. 1998; 11, pp. 372-400.  

 

Hara, N. Bonk, C.J. & Angeli, C. (2000). Content analysis of online discussion in an applied 

educational psychology course. Instructional Science, 28:2, pp. 115-152. 

 



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 67 

 

Herring S.C. & Paolillo, J.C. (2006). Gender and genre variation in weblogs. Journal of 

Sociolinguistics, Volume 10 Issue 4 Pages 439-460.  

 

Herring S.C. (2003). Gender and Power in On-line Communication. In J. Holmes & M. 

Meyenhoff (eds.) The handbook of language and Gender. Oxford: Blackwell 202-228. 

 

Hill, K. & Monk, A.F. (2000). Electronic mail versus printed text: the effects on recipients. In: 

Interacting with Computers 13, pp. 253-263.  

 

Lamerichs, J. (2003). Discourse of Support: Exploring Online Discussions on Depression. 

Thesis Wageningen University. 

 

Lamerichs, J. & te Molder, H. (2003). Computer-mediated communication: From a cognitive to 

a discursive model. New Media & Society, 5(4), pp. 451-473.  

 

Marra, R.M., Moore, J.L. & Klimczak, A.K. (2004). Content analysis of online discussion 

forums: a comparative analysis of protocols. ETR&D, Vol. 52, No. 2, 2004, pp. 23-40 ISSN 

1042-1629. 

 

Panteli, N. (2001). Richness, power cues and email text. In: Information & Management 40, 

pp. 75-86. 

 

Pufahl Bax, I. (1986). How to assign work in an office In: Journal of Pragmatics 10, pp. 673-

692. 

 

Barron, G., Yechiam, E. & (2002). Private e-mail requests and the diffusion of responsibility 

In: Computers in Human Behavior 19 pp. 507-520.  

 

9.3 Methodieken voor analyse van communicatie 

Bergh, H. van der, Methoden en Technieken voor Communicatiekundig Onderzoek: Een 

inleiding. Utrecht: Universiteit Utrecht 2003. 

Bos, J., Constructivistische perspectieven in de communicatiewetenschap. In: H. Bouwman 

(ed). Communicatie in de informatiesamenleving. Utrecht: Lemma, 2001; p. 91-115. 



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 68 

 

Holsti, O.R. (1969). Content analysis for the social sciences and humanities, Reading, 

Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co..  

Houtkoop & T. Koole, H. (2000). Taal in actie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.   

Mazeland, H. (2003). Inleiding in de conversatieanalyse. Bussum: Uitgeverij Coutinho.  

Potter & M. Wetherell, J., Discourse and social psychology, London, Beverly Hills, Sage, 1987. 

Sande, J.P. van de. Gedragsobservatie, Een inleiding tot systematisch observeren. Wolters 

Noordhoff, 1986. 

 

9.4 Websites 

www.ouders.nl (geraadpleegd 11 augustus 2007). 

www.zwangerschapspagina.nl (geraadpleegd: 11 augustus 2007). 

www.prenatalescreening.nl (geraadpleegd: 11 augustus 2007). 

www.knov.nl (geraadpleegd: 11 augustus 2007). 

www.nvog.nl (geraadpleegd: 11 augustus 2007). 

www.erfelijkheid.nl/documentatie/pdf_zwangerschap/Prenatale%20screening.pdf 

(geraadpleegd: 11 augustus 2007). 

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/783 (geraadpleegd: 23 augustus 2008). 

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=sparren (geraadpleegd: 

23 augustus 2008). 

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=analyse (geraadpleegd: 

23 augustus 2008).  

http://woordenlijst.org/zoek/ (geraadpleegd: 23 augustus 2008). 



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 69 

 

10 Bijlagen 

 

Bijlage 1: algemeen beschikbare uitleg van het Internet over prenatale screening 

Bijlage 2: geselecteerde corpora 

Bijlage 3: Inhoudsanalyse 

Bijlage 4: Accountanalyse 

Bijlage 5: analyse aan de hand van het Scholtenprotocol 

Bijlage 6: het Scholtenprotocol 

Bijlage 7: analyse eerste thread door Simone Wismans t.b.v. betrouwbaarheidsanalyse 

Bijlage 8: analyse tweede thread door Simone Wismans t.b.v. betrouwbaarheidsanalyse  

 



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 70 

 

Bijlage 1 

 

Wat is prenatale screening? 

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een 

verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Prenatale screening is dus een vorm van 

kansbepaling. Alle screeningstesten berekenen de kans dat uw kind een aangeboren aandoening zou 

kunnen hebben. De screeningstest kan niet met zekerheid vaststellen of uw kind een aandoening wel 

of niet heeft, maar geeft wel een indruk of er voor uw kind een verhoogde kans op een bepaalde 

aandoening is. Als uit de test blijkt dat deze kans inderdaad verhoogd is, komt u in aanmerking voor 

verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd en bestaat uit 

vruchtwateronderzoek, vlokkentest of echo-onderzoek bij 20 weken. 

 

Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 

Voor prenatale screening bestaan er verschillende testen: 

• echoscopisch onderzoek waarbij de dikte van het vocht in de huidplooi van de nek van de 

baby wordt gemeten: de nekplooimeting (NT-meting, nuchal translucency meting) 

• een vroege bloedtest (serumscreening) 

• een combinatie van de nekplooimeting en de vroege bloedtest: de combinatietest 

• een late bloedtest (tripeltest) 

• standaard echoscopisch onderzoek 

 

Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 

meting van de nekplooi zwangerschapsduur van 11 tot 14 weken 

vroege bloedtest zwangerschapsduur van 9 tot 14 weken 

late bloedtest zwangerschapsduur van 15 tot 19 weken 

standaard echoscopisch onderzoek zwangerschapsduur van 18 tot 22 weken 

 

Wie komt in aanmerking voor prenatale screening? 

Alle zwangere vrouwen kunnen vragen om een prenatale screening. Zo’n screening staat los van uw 

leeftijd, uw gezondheid en de vraag of er erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in uw eigen familie 

of die van uw partner voorkomen. 

 

Wie komt in aanmerking voor prenatale diagnostiek? 

Bent u 36 jaar of ouder en 18 weken of langer zwanger, of hebt u een bepaalde ziekte waarbij een 

verhoogde kans bestaat op aangeboren afwijkingen zoals bijvoorbeeld suikerziekte, of komt er in uw 

familie of in die van uw partner een erfelijke en/of aangeboren aandoening voor, dan kunt u ook in 

aanmerking komen voor prenatale diagnostiek als dat tenminste voor die aandoening mogelijk is 

(prenatale diagnostiek). Als het gaat om aandoeningen waarvoor ook de screeningstest de kans nader 

bepaalt, kunt u eerst de screeningstest laten doen. 

 

Welke aandoeningen kunnen bij prenatale screening onderzocht worden? 

Er zijn verschillende aandoeningen waarvoor de kans nader bepaald kan worden: aandoeningen die 

zijn veroorzaakt door afwijkingen in de chromosomen (o.a. Down-syndroom), en aandoeningen 

waarbij lichamelijke afwijkingen op de voorgrond staan (o.a. open rug, open schedel). 

 

 



 
 ‘Emoties en accounts in een digitale setting’  pagina 71 

 

Chromosoomafwijkingen: Down-syndroom 

Chromosomen bevatten onze erfelijke informatie. Elke cel in ons lichaam heeft 23 paar chromosomen. 

Bij het Down-syndroom is er een extra chromosoom, chromosoom nummer 21. Het Downsyndroom 

gaat gepaard met een verstandelijke handicap, een grotere kans op lichamelijke aandoeningen en 

karakteristieke uiterlijke kenmerken (een kind met het Down-syndroom werd vroeger ook wel een 

mongooltje genoemd). Als bij prenatale screening blijkt dat uw kind een verhoogde kans op het Down-syndroom 

heeft, komt u in aanmerking voor prenatale diagnostiek. De kans op het Down-syndroom neemt toe met uw leeftijd 

(figuur1). 

 

Figuur 1. Aantal kinderen met Down syndroom geboren per leeftijdsgroep 

20 jaar < 1 per 1000 

25 jaar < 1 per 1000 

30 jaar 1 per 1000 

35 jaar 2-3 per 1000 

40 jaar 8-9 per 1000 

45 jaar > 35 per 1000 

Van website: www.erfelijkheid.nl 
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Bijlage 2 

Corpora (de geselecteerde threads) 

 

Triple test! Wie heeft hier ervaring mee? 
 

Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Triple test! Wie heeft hier ervaring mee? 
Berichtnummer: F00977 
Datum: 4 november 1997 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Ik ben 34 jaar en pril pril zwanger van ons 2e kindje. Ik twijfel of ik een Triple test zal doen omdat 

een punctie of vlokkentest pas vanaf 36 jaar gedaan wordt.  

Wie heeft deze test laten doen en in hoeverre wordt je onzekerheid weggenomen of je kindje wel 

gezond zal zijn?  

Ik weet dat deze test geen duidelijk uitsluitsel zal geven maar dat het een kansberekening is.  

Graag hoor ik jullie ervaringen.  

Bedankt, 

Margareth 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: 2x niet, 2x wel. 
Berichtnummer: F00977-1 
Datum: 5 november 1997 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hoi Margareth,  

Ik ben 31 jaar en momenteel 10 weken zwanger van ons 4de kindje. Bij de eerste twee 

zwangerschappen het ik de test NIET laten doen. Toen was dat namelijk nog helemaal niet de 

gewoonte. Bij mijn 3de kindje liet ik het wel doen. Daar ik de week dat de bloedafname normaal 

moest gebeuren op ski-verlof zou zijn, werd het iets vroeger gedaan. Toen bleek dus echter dat het 

resultaat NIET goed was. De artsen dachten toen al wel dat het aan het verkeerde tijdstip lag en 

lieten me de ochtend van mijn vertrek nog opnieuw langskomen voor een nieuwe bloedafname.  

Dit bloed werd dan ingevroren tot de volgende week maandag (de enige dag van de week waarop 

het labo het bloed nakijkt). Die tweede test was WEL goed.  

Na veel vergaderen kwamen de artsen er zelf niet uit en lieten ze de beslissing aan mijzelf of ik een 

vruchtwaterpunctie zou laten doen of niet.  

Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb de punctie ook laten doen en (na drie lange weken 

wachten) bleek ook daar alles goed!  
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Ondertussen is mijn dochtertje (gezond en wel) al anderhalf en ben ik trouwens opnieuw van plan 

om bij deze zwangerschap de Triple test te laten doen. Maar dan wel van den eerste keer op het 

juiste moment!  

Ik weet niet of je hier iets aan hebt, want het is en blijft een heel persoonlijke beslissing.  

Groetjes, 

Martine. 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: 3 zwangerschappen met test 
Berichtnummer: F00977-2 
Datum: 14 november 1997 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Beste Margareth,  

Nadat ik 2 miskramen heb gehad heb ik bij mijn derde zwangerschap een triple test laten afnemen. 

Deze gaf een kans van 1:40 op een kindje met Downs-syndroom. Ik heb toen een 

vruchtwaterpunctie laten verrichten en bij de echo die men daarbij deed bleek het kindje veel vocht 

vast te houden over zijn hele lijfje. Men dacht dat het inderdaad een mongoloïde kindje zou zijn. 

Na 2 lange weken wachten op de uitslag bleek het kindje genetisch toch wel normaal. We hebben 

toen weer een echo laten doen en daarbij bleek dat de problemen zich alleen maar verergerd hadden 

en dat het kindje zeker niet levensvatbaar was. Met 20 weken is de bevalling opgewekt: het kindje 

bleek enige dagen eerder te zijn overleden. Ondanks het feit dat het kindje geen (zichtbare) 

genetische afwijking had associeerde men de triple-testuitslag wel degelijk met zijn ziekte 

(hydrops).  

Bij mijn vierde zwangerschap -met angst en beven- weer een test laten doen: deze was volkomen 

normaal. Ik heb een gezonde zoon van bijna 2 jaar en ben 4 maanden zwanger van zijn broertje of 

zusje! Ook deze keer heb ik een triple test laten uitvoeren die normaal bleek te zijn.  

Alhoewel het inderdaad niet meer is dan een kans om een afwijking wel of niet te hebben heeft de 

goede uitslag mij de laatste twee keer toch wel veel vertrouwen gegeven Voor mij is dat reden 

genoeg geweest om de test wel te laten uitvoeren!  

Veel sterkte met je keuze!  

Groetjes, Karin 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: alle beetjes helpen? 
Berichtnummer: F00977-3 
Datum: 23 november 1997 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Ik woon, als Nederlandse, in België en daar wordt de tripletest standaard toegepast. Bij mijn eerste 

zwangerschap was ik 32. Te jong dus voor de andere tests.  

Ik vond het op dat moment wel prettig om zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Natuurlijk weet je 

niets zeker, maar je kunt jezelf wel beter voorhouden dat de kans op een Down- of spina bifida 

kindje niet groot is. Achteraf vraag ik me weleens af of je door de mogelijkheid van dit soort 
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onderzoeken niet veel te onnodig onzeker wordt. Toch laat ik de test nu in mijn tweede 

zwangerschap weer doen.  

manon van essen  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Ook ervaring met triple-test 
Berichtnummer: F00977-4 
Datum: 8 december 1997 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Beste Margareth,  

Ook ik heb de triple-test gedaan. Na twee miskramen en ook gezien mijn leeftijd, ik was toen 39, 

wilde ik in ieder geval een punctie laten doen. Op aanraden van de verloskundige kon ik misschien 

beter de triple-test doen. Vanwege geen risico op een miskraam. Dus bloed laten afnemen.  

Enkele dagen later kwam er een telefoontje dat de baby een grote kans had op een open ruggetje. Ik 

moest me geen zorgen maken, maar wel de volgende dag langskomen!  

Er werd een zeer uitgebreide echo gemaakt, waarop niets bijzonders te zien was. Maar men raadde 

mij aan om een punctie te laten doen (was ik dus al van plan). De week erop dus een 

vruchtwaterpunctie. Ik moet zeggen dat dit reuze meeviel. Nu had ik er ook niet echt tegen op 

gezien. Wel tegen het wachten op de uitslag. Van de hele behandeling voel je bijna niets. Iedereen 

was bijzonder aardig en ik voelde me in goede handen. Ik mocht drie dagen later bellen voor de 

uitslag naar wel of geen open ruggetje. Daarna twee en een halve week wachten op de andere 

uitslag van het chromosomen onderzoek. Natuurlijk kun je er niet van uit gaan, maar ikzelf had 

steeds het gevoel dat het allemaal wel goed zat. En inderdaad, we hebben nu een gezonde dochter 

van alweer 14 maanden.  

Maar ik zou dus nooit meer de triple-test aanraden. Zo'n test is alleen maar een kansberekening en 

ook al is de uitslag van de test goed, dan kun je toch wel een kind met een chromosoomafwijking 

krijgen. Wil je daar echt zeker van zijn dan moet je een punctie laten doen. Ik heb nu ook onnodig 

in spanning gezeten (vanwege dat telefoontje ) en dat kun je, zeker tijdens een zwangerschap, niet 

gebruiken.  

Succes,  

Iris.  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Pas laten doen! 
Berichtnummer: F00977-5 
Datum: 11 december 1997 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Nou ja pas.....  

Ik ben alweer 33 weken zwanger, dus het is al weer even geleden dat ik me liet testen, maar voor 

ons was het een enorme geruststelling om te horen dat er geen verhoogde kansen waren op down 

syndroom of open ruggetje!  
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Garantie krijg je natuurlijk nooit, maar het gaat hier dan ook om een kansberekening. Gelukkig 

weet je niet alles van te voren, maar de test was toch een soort van kalmeringsmidddel voor ons.  

Veel succes,  

Tineke.  

Vlokkentest/vruchtwaterpunctie? 
 

Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: vlokkentest/vruchtwaterpunctie? 
Berichtnummer: F01530 
Datum: 11 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hi,  

Ik ben 36 (word 37 in juni) en ben nu 7 weken zwanger van mijn tweede kindje. Gezien mijn 

leeftijd wil ik graag een test laten doen om te zien of onze baby geen Down-syndroom heeft.  

Nu hebben we gehoord dat het mogelijk is met 11 weken (?) via een echo de dikte van de nekplooi 

te laten bepalen, wat een indicatie zou geven voor het al dan niet voorkomen van het Down-

syndroom. Daarna zou ik eventueel nog met 4 maanden een vlokkentest/punctie kunnen laten doen 

(ik vergeet steeds welke er eerst komt). Dat doe ik liever dan de eerdere test, die meer risico geeft 

op een miskraam.  

Wie heeft hier ervaring mee? Hoe betrouwbaar is het meten van de nekplooi? En hoeveel kans heb 

je nu werkelijk op een miskraam bij een vlokkentest en punctie?  

Vast bedankt!  

Silva.  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: hou van je kind! 
Berichtnummer: F01530-1 
Datum: 12 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hallo,  

Waarom ben je bang voor een kind met Down syndroom, heeft zo iemand geen recht van leven en 

recht op liefde van zijn moeder? Zie mijn reaktie bij 'punctie voor je 33e'. Ik vind het zo erg zo 

makkelijk als mensen tegenwoordig beslissen wiens leven waardevol is en wiens leven niet, 

verschrikkelijk! 

Hou alsjeblieft van je kindje zoals het is, ieder menselijk leven is uniek en de moeite waard en jij 

als moeder moet ervoor zorgen en liefde geven!  

Emmy.  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: hoezo bang? 
Berichtnummer: F01530-2 
Datum: 13 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 
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Ook hallo  

Ik begrijp je reactie niet zo goed. Ik kan me heel goed voorstellen dat Silva met haar (risico-

)leeftijd na een 'goede' uitslag veel meer van haar zwangerschap zal kunnen genieten dan als ze in 

het ongewisse is of haar baby ja of nee gezond is. De medische kennis is er toch voor om gebruikt 

te worden? Ik denk niet dat het iets met het wel of niet van je kind houden te maken heeft..  

Fren.  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Emmy, dat vraagt ze niet 
Berichtnummer: F01530-3 
Datum: 13 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hoi Emmy,  

Silva stelt een hele concrete vraag om informatie, en dat lijkt me haar goed recht. Moet ze haar 

levensfilosofie en haar emoties rondom haar ongeboren kind er ook bij zetten? Dat lijkt mij niet. 

Om meteen te suggereren dat zij niet van haar kind houdt vind ik een beetje ver gaan. Niet iedereen 

is dezelfde mening toegedaan als jij.  

En verder: jij vindt dat niemand mag beslissen welk leven waardevol is en welk leven niet. Maar 

mag jij dan Silva voorschrijven hoe zij zich moet voelen en hoe zij met haar ongeboren kindje om 

moet gaan? Dan ben je net zo 'oordelend' bezig.  

Ze wil gewoon antwoord op haar vraag. Hoe zij daar vervolgens mee omgaat is heel persoonlijk, en 

waarschijnlijk ook heel erg moeilijk, en dat hoeft ze niet voor de hele wereld op het forum te 

zetten.  

Groeten, Sjoukje.  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: reactie naar Emmy 
Berichtnummer: F01530-4 
Datum: 13 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Wacht maar tot het je zelf overkomt, dan snap je pas waar je het over hebt. 

Tuurlijk moet je van je kind houden, maar als je kunt kiezen, dan kies je toch voor een gezond 

kind. 

Een mongooltje is nu eenmaal een foutje van de natuur . Je wil toch ook niet de rest van je leven 

laten vergallen. Een mongooltje kan namelijk niet voor zichzelf zorgen. Ik wou dat ik een punctie 

had kunnen laten doen, maar daar ben ik te jong voor. 

Dus nu maar in de angst zitten. 

M. van Dijk.  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: van Silva - na nadenken 
Berichtnummer: F01530-5 
Datum: 14 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 
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Beste Emmy, en de anderen die hebben gereageerd,  

Dat was heel confronterend en eerlijk antwoord. Maar zoals de anderen al hebben gezegd, het blijft 

een persoonlijke afweging, gebaseerd op je eigen overtuiging en situatie. Ikzelf realiseer me dat je 

nooit alle risico kunt uitsluiten, maar besef tevens wat het moet betekenen om een kindje met 

Down te krijgen. Alle respect voor de ouders die deze moeilijke opgave vervullen!  

Ik heb inmiddels wel heel wat info gevonden op een Amerikaanse website: http://www.fetal.com/. 

Het blijkt dat de kans op een miskraam gedeeltelijk afhangt van de ervarenheid van degene die de 

test doet, dus ik zal me vantevoren goed informeren.  

Mocht iemand verder nog een reactie hebben, dan houd ik me zeker aanbevolen!  

Silva  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: dikke nekplooi 
Berichtnummer: F01530-6 
Datum: 14 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Beste allemaal,  

Wij hebben een kindje gehad met een ernstige hartafwijking en bij een volgende zwangerschap 

komen we onder gyn. controle.  

De gyn. vertelde toen dat inderdaad die dikke nekplooi (alleen zichtbaar tussen de 12e en de 14e 

week) kan duiden op een afwijking. Dat hoeft niet alleen het syndroom van Down te zijn, maar dit 

kunnen ook andere afwijkingen zijn. En niet al deze afwijkingen zijn zichtbaar via een echo of een 

punctie  

Ellen 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: vruchtwaterpunctie 
Berichtnummer: F01530-7 
Datum: 16 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Beste Silva,  

Ook ik ben zwanger van mijn tweede en ben inmiddels 37 jaar. Ik heb een paar weken geleden een 

vruchtwaterpunctie laten doen om te laten onderzoeken of ons kindje "gezond" is. Gelukkig is alles 

goed. Bij mij werd gezegd dat de kans op een miskraam door de punctie 1 op de 350 was. 

Lichamelijk valt zo'n punctie mee alleen emotioneel vond ik het enorm zwaar (drie weken wachten 

op de uitslag!). Ik heb gehoord dat ze inderdaad in een vroeger stadium dan een punctie de 

nekplooien kunnen meten. Je kan het VU ziekenhuis in Amsterdam eens bellen die zijn erg ver in 

dat soort onderzoeken. Heel veel succes met het nemen van jouw beslissing en mail me gerust als 

je nog iets wil weten. Geniet als je het kan van je zwangerschap en laat je door niemand iets 

wijsmaken, het is jullie gezin en toekomst.  

Groeten van Tanja.  
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Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: doen! 
Berichtnummer: F01530-8 
Datum: 17 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hoi silva, 

Ik kan je maar 1 ding adviseren 'op jouw leeftijd': doen! 

groetjes Elaine.  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Eerst nek(oedeem)echo, dan eventueel punctie. 
Berichtnummer: F01530-9 
Datum: 24 maart 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Beste Silva,  

Ik heb bij 12 weken zwangerschap een nekoedeemecho gehad.  

Dit is niet de nekplooiecho waar jij het over hebt, en die samen met bijv. de lengte van bepaalde 

vingerkootjes, het dijbeen en de verhouding tussen andere afmetingen een indicatie voor het risico 

op bepaalde chromosonale afwijkingen, zoals het Down syndroom, geeft.  

Een nekoedeemecho schijnt een hogere voorspellingswaarde te hebben dan een nekplooiecho. Hoe 

hoog precies kon men mij niet vertellen, want ze zijn er hier (Medisch Spectrum Twente) pas in 

1996 mee begonnen en het onderzoek is nog gaande. Wel werd er iets tegen mij gezegd van "meer 

dan 90%". Ook zeiden ze tegen mij dat er nog maar weinig ziekenhuizen in Nederland zijn waar ze 

dit doen.  

Bij een nekoedeemecho meten ze de de doorsnede hoeveelheid vocht in een bepaald gebied in de 

nek. Dan komen ze tot een bepaalde afmeting, bijv. bij mij 0,7 mm. Dit is een goede, lage waarde; 

bij een leeftijd van 30 en een zwangerschapsduur van 12 weken mag het (dacht ik) 3 mm zijn voor 

je je zorgen hoeft te gaan maken.  

Mocht de waarde van de nekoedeemecho daar aanleiding toe geven, dan kan je in overleg met de 

gynaecoloog tot een vruchtwaterpunctie besluiten. Het blijft wel zo dat de echo geen 100% 

zekerheid biedt voor de uitslag en de punctie wel, althans voor die afwijkingen waar specifiek op 

gezocht wordt. Het nadeel is natuurlijk de verhoogde kans op een miskraam die een punctie met 

zich meebrengt, o.a. door "misprikken" en infectiegevaar. Ik heb getallen gelezen van 0,5 tot 1,5% 

en gezien de uitslag van mijn echo vind ik dat te veel.  

En tsja, het is aan ieder voor zich om de risico/rendementsafweging te maken: de beslissing om een 

test al dan niet te doen en de consequenties die je al dan niet daaraan koppelt zijn de jouwe. Een 

kleine hinderpaal is natuurlijk dat je een test niet zomaar krijgt en in het geval van deze echo zou ik 

zeggen: de aanhouder wint, probeer het eventueel via de huisarts of een andere omweg. Bied aan 

om het eventueel zelf te betalen, dat is misschien wel zo redelijk als je geen indicatie hebt...  

Succes met je beslissing en laat horen hoe het afgelopen is!  

Deirdre  
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Vruchtwaterpunctie 
 

Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: vruchtwaterpunctie 
Berichtnummer: F01735 
Datum: 12 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Ik ben nu 13 weken zwanger, voor het eerst in mijn 36-jarige bestaan. Als je 36 of ouder bent kom 

je automatisch in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie. DAt is nogal wat om over te moeten 

beslissen vind ik, want als het niet goed zou zijn dan moet je ook nog beslissen of je een evt 

mongooltje wilt houden of niet. nu krijg ik, omdat ik een enorme weerstand heb tegen een 

onderzoek waar ze een naald in mijn buik steken, een zogenaamde triple test, een bloedonderzoek. 

wie heeft hier ervaring mee, met dit soort dilemma's en keuzes die je moet maken omdat je wat 

ouder bent? graag reacties, bij voorbaat dank,  

Fieke Vreeburg 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: mijn ervaring 
Berichtnummer: F01735-1 
Datum: 14 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Beste Fieke,  

Toen ik voor de eerste keer zwanger was, was ik 34 jaar en kreeg een trippel-test. Het nadeel van 

deze test is dat het niet 100% zekerheid geeft en dat doet een vruchtwaterpunctie wel. Alles was 

goed. Nu ben ik 37 jaar en voor de tweede keer zwanger (26 weken). Toen ik 14 weken zwanger 

was heb ik bewust (i.v.m. de 100% zekerheid) een vruchtwaterpunctie laten doen. Gelukkig (zwak 

uitgedrukt) was alles goed. Ook ik heb erg getwijfeld wat ik moest doen. Dat ik al een kind had 

maakte de beslissing iets makkelijker. Haar jeugd zou er anders uitzien met een broer/zus waar iets 

mee aan de hand zou zijn (al kan je natuurlijk nooit in de toekomst kijken). De weken van spanning 

voor het wachten van de uitkomst vond ik erg zwaar, want wat doe je als...? Wel denk ik te weten, 

mocht de uitslag niet goed zijn geweest dan had ik de zwangerschap af laten breken. Heel veel 

sterkte met je beslissen en mocht je willen mailen, ga gerust je gang.  

Tanja 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: RE.:vruchtwaterpunctie 
Berichtnummer: F01735-2 
Datum: 15 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hallo Fieke,  

Jouw oproep zou die van mij kunnen zijn. Ik ben 39 jaar en voor het eerst waanzinnig gewenst 

zwanger. En dan moet je keuzes maken. Ik zit nu in de 10e week en moet binnenkort naar het 

ziekenhuis om te praten over mogelijke onderzoeken. Moeilijke beslissing hoor. Ik dacht ook eerst 

ik doe alleen de triple test. Maar daar kunnen ze alleen maar mee aantonen of er een verhoogde 

kans is op een bepaalde afwijking. Wil je het zeker weten dan is er ALTIJD aanvullend onderzoek 

vlokkentest/vruchtwaterpunctie) nodig. "Wij oudere a.s. moeders" hebben helaas een verhoogde 
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kans op afwijkingen van ons kindje. Of je wel of niet de testen ondergaat is afhankelijk van je 

gedachten over de toekomst. Zou je het aan kunnen om met een gehandicapt kindje te leven? En 

nog belangrijker is natuurlijk, je bent al op leeftijd en dan is een kind opvoeden toch al zwaarder. 

Ik heb het er ook moeilijk mee. En eigenlijk is er geen antwoord te geven. Doe wat je hart je 

ingeeft. 

Wil je trouwens meer weten over de triple test en de andere testen, het AZU of de VSOP geven 

handige brochures uit die heel duidelijk alle voor- en tegens van de onderzoeken bespreken. Het 

VSOP vind je via de AZL op internet.  

Veel sterkte met je beslissingen.  

Anita  

Internetadressen: 

http://www.vsop.nl/ 

http://www.azl.nl/azl/home/infofolders/  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: geen eigen ervaring, maar wel van dichtbij 
Berichtnummer: F01735-3 
Datum: 16 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hallo, 

Ik woon in Israel en hier, in de kibbutz, doet bijna iedereen de vruchtwaterpunctie test. Zelfs op 21 

jarige leeftijd doen ze het hier. Ik ben op zich daar op tegen, want volgens mij de kans dat zij een 

ongelukkig kindje krijgen kleiner dan de kans op een miskraam na de vruchtwaterpunctie. Ik ga uit 

van het punt dat een op de 200 vruchtwaterpuncties uitdraait op een miskraam, zijn deze 

statistieken waar? In ieder geval, mijn schoonzusje heeft gisteren een vruchtwaterpunctie laten 

doen, ze is nu 18-19 weken zwanger, volgens haar stelde het niets voor, was over in 10 minuten, ze 

heeft de naald ook niet gevoeld, alleen toen ze wat vruchtwater uit haar zogen dat voelde ze. Zij is 

32 jaar en de kans op een mongooltje is op die leeftijd 1 op de 536. De triple test die ze had gedaan 

had op grond van het bloed en haar leeftijd een resultaat van 1 op 5550 opgeleverd en toch doet ze 

de vruchtwaterpunctie. Zoals ik zei doet bijna iedereen het hier. Ik heb het zelf niet gedaan, was 29 

toen ik zwanger was van mijn zoontje en ik geloof niet dat ik het bij de volgende zou doen, tenzij 

de triple test dus aangeeft dat de kans verhoogd is, maar zelfs dan, ik ken vrouwen die na de 

bloedtest een verhoogde kans hadden, het resultaat levert een getal lager op dan het getal van de 

leeftijd, toen kregen ze de vruchtwaterpunctie vergoed, (kosten zijn hier zo'n 1000 gulden) en 

daarna bleek alles toch goed te zijn. 

Wat je ook besluit te doen, ik denk wel dat je van te voren moet beslissen dat als het een 

mongooltje blijkt te zijn, of een andere ernstige afwijking dat je het "weg laat halen", want als je 

dat nog moet beslissen nadat je de uitslag krijgt, dat lijkt me moeilijker. 

Ook hoorde ik dat het in Nederland nogal moeilijk schijnt te zijn om een vruchtwaterpunctie te 

laten doen onder de leeftijd van 35 jaar als je verder geen ziektes etc. in je familie voorkomen, dat 

is dus hier absoluut niet het geval, hier doen ze ontzettend veel testen. 

Hier is het ook "in de mode" om met 15 weken een vaginale echo te doen, meestal kosten rond de 

1000 gulden, (ligt aan welke arts je heengaat en wat zijn ervaringen hier in zijn), niet vergoed, en 

het schijnt dat ze daar al zo ver mee gevorderd zijn dat ze kunnen zien of het mongooltje is of niet, 

vanwege gewrichten lengtes en andere dingen en andere zichtbare afwijkingen ook. Hier zit verder 

geen gevaar aan vast. Ik weet niet of dat in Nederland ook mogelijk is? 
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In ieder geval hoop ik dat je wat aan het bovenstaande hebt, succes. 

Ineke 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Punctie valt best mee. 
Berichtnummer: F01735-4 
Datum: 17 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Beste Fieke,  

Ik was 38 toen ik in verwachting was en heb ook een punctie laten doen. Het viel erg mee. Je voelt 

er zo goed als niets van. Alles bij elkaar duurt de ingreep 10 minuutjes en je moet je daarna nog een 

paar dagen rustig houden. De kans op een miskraam is erg klein.  

We hebben twee en een halve week op de uitslag gewacht, dat was wel spannend.  

De verloskundige raadde mij de Tripletest aan. Er wordt dan bloed bij je afgenomen en aan de hand 

van leeftijd, gewicht en een bepaald percentage aan bep. stoffen in je bloed bepalen ze een 

kansbereking of je een kindje met een afwijking krijgt.  

Ik heb dus eerst die bloedtest gedaan, ook al omdat ik al twee miskramen achter de rug had, en 

werd na twee dagen gebeld met de mededeling dat mijn kind waarschijnlijk een zeer grote kans op 

een open ruggetje had. Of ik de volgende dag langs wilde komen... 

Er is toen een uitgebreide echo gemaakt en een paar dagen later de punctie. 

De uitslag van de puncte was goed. Een paar dagen na de punctie mocht ik bellen of het inderdaad 

een open ruggetje was. Ze meten in het vruchtwater een eiwit dat als het ware uit de foetus lekt. 

Maar dat was allemaal goed.  

De gyneacoloog vertelde dat zo'n Tripletest dus alleen maar een hoop onnodige paniek en stresss 

meebrengt, en dat kun je in een zwangerschap al helemaal niet gebruiken! En het gaat echt alleen 

maar om een kansberekening.  

Ik had dus beter gewoon gelijk de punctie kunnen laten doen. Ik zou zo'n Tripletest dus nooit meer 

doen.  

NU ben ik zelf een nogal nuchter type en heb me ook niet al te druk gemaakt over de punctie en het 

wachten op de uitslag. Ik had ook zelf steeds het gevoel dat het allemaal wel goed zat. 

Maar dat zal wel niet voor iedereen gelden. 

Bij een eventueel volgende keer zou ik het weer laten doen.  

Veel sterkte, Iris,  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Nekplooimeting 
Berichtnummer: F01735-5 
Datum: 20 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Ik ben inmiddels bijna 40 weken zwanger van mijn tweede en ben 38 jaar oud. Mijn man is 50 jaar. 

Ook ik kreeg dus de mogelijkheid om een vruchtwaterpunctie te laten doen. Bij het AMC in 

Amsterdam is echter, behalve de triple-test ook nog een nieuwe test ontwikkeld: de 

nekplooimeting. Zo rond de twaalfde week heeft elke baby wat vochtophoping in de nek. Met een 
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echo kunnen ze de dikte van die 'nekplooi' meten. Bij elke dikte hoort een bepaald risico op een 

chromosomenafwijking. Met deze methode kunnen ze dus aangeven wat het risico is op een 

mongooltje. Ze kunnen het nooit uitsluiten, maar het is wel veel betrouwbaarder dan het resultaat 

van een triple-test. De kans was bij ons, zonder onderzoek, 1 op 111, maar de nekplooimeting wees 

een kans van 1 op 658 uit. Toen hebben wij besloten geen vruchtwaterpunctie te laten doen en het 

risico te accepteren. Ook omdat het mij een onmenselijke beslissing lijkt wat te doen als uit de 

punctie blijkt dat er iets niet in orde is. Een mongooltje kan er ernstig aan toe zijn, maar ook vrij 

normaal functioneren (dat kunnen ze je niet vertellen) en wat beslis je bij al die andere afwijkingen 

die aangetoond kunnen worden. Zekerheid over een gezond kind heb je nooit en wij hopen en 

vertrouwen erop dat met het kind dat nu toch wel gauw zal komen, alles in orde is. Veel sterkte met 

de beslissing. 

Saskia Roggeveen  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Wel of geen punctie 
Berichtnummer: F01735-6 
Datum: 21 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Volgens mij is er gewoon geen goed antwoord bij dit soort zaken. Je moet met zoveel dingen 

rekening houden: het risico in relatie tot je leeftijd, de risico's die verbonden zijn aan een 

vlokkentest of punctie, en dan nog afgezet tegen het risico op een afwijking bij jouw leeftijd, de 

betrouwbaarheid van een triple test of nekplooimeting, en dan nog wat je moet doen als er iets 

"fout" blijkt te zijn.  

Je zou kunnen overwegen om eerst de dikte van de nekplooi te laten meten (via een echo in het 

ziekenhuis) en dan afhankelijk van de uitslag, een vlokkentest te laten doen of een punctie. De 

vlokkentest geeft iets meer risico op een miskraam, maar als er na een punctie iets mis blijkt te zijn, 

is het afbreken van de zwangerschap veel vervelender omdat je dan veel verder bent en de geboorte 

opgewekt moet worden.  

Welk criterium je gebruikt om te beslissen tot een abortus is natuurlijk heel persoonlijk. Waar ligt 

voor jullie de grens? Een geestelijke afwijking, een ernstige lichamelijke afwijking (voor zover de 

ernst daarvan al kan worden ingeschat)? In ieder geval zou ik jullie aanraden van te voren al 

hierover na te denken. Probeer je voor te stellen hoe je leven er uit zou zien. Of bezoek eens wat 

websites van ouder- of patientenverenigingen. Daar kun je vaak ook verhalen van ouders vinden, 

die heel eerlijk vertellen over hun situatie.  

Sterkte met de beslissing,  

Silva 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: Vruchtwaterpunctie 
Berichtnummer: F01735-7 
Datum: 22 april 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Hallo Fieke, 

Ik ben zelf 9 weken zwanger van ons eerste kind en ik ben 37 jaar. Na drie inseminaties (geen 

IVF), ben ik uiteindelijk toch natuurlijk zwanger geworden tijdens een vakantie op Aruba. We zijn 

dolgelukkig!!! 

De eerste echo is met 71/2 week gemaakt en alles zag er prima uit, het hartje zien kloppen is iets 

heel bijzonders. 
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Je komt dan wel automatisch (gezien de leeftijd) in aanmerking voor zo'n test, maar dat wil 

absoluut niet zeggen dat je deze dan ook maar moet laten doen. Wij zijn er (bijna) zeker van dat we 

geen test laten doen, want wat moet je beslissen als het niet goed zou zijn. 

Daarbij het risico lopen dat er een miskraam op volgt, zouden wij niet kunnen verdragen.  

Veel wijsheid bij je beslissing en een fijne zwangerschap. 

Mirjam 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: dank allen voor reacties 
Berichtnummer: F01735-8 
Datum: 5 mei 1998 
Afzender: [naam en adres bekend bij de redactie] 

Iedereen ontzettend bedankt voor de reacties op mijn vraag. Inmiddels heb ik een triple-test gedaan 

en die uitslag was goed! ondanks het feit dat dat evt afwijkingen niet 100% uitsluit ben ik toch 

gerustgesteld en heb besloten geen verdere onderzoeken te laten doen.Nogmaals dank voor jullie 

steuntje in de rug!  

groetjes Fieke  

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: test op eigen verzoek mogelijk? 
Berichtnummer: F01735-9 
Datum: 5 mei 1998 
Afzender: (naam en e-adres bij redactie bekend)  

Wie weet of je een vlokkentest/tripple-test op eigen verzoek kan laten doen terwijl je de "risico-

leeftijd" nog niet hebt bereikt. 

 
Onderdeel: Voor de geboorte 
Titel: punctie/test mogelijk op eigen verzoek? 
Berichtnummer: F01735-A 
Datum: 6 mei 1998 
Afzender: (naam en e-adres bij redactie bekend)  

Wie kan mij vertellen of het mogelijk is een vlokkentest of tripple test (wat kan je dan precies 

zien?) te laten doen terwijl je de "risico-leeftijd" nog niet hebt bereikt.  

 

Nekplooimeting wel of niet? 
 

Graag zou ik van jullie willen weten waarom je wel of niet voor een nekplooimeting hebben 

gekozen.  

 

Ik moet morgen aan vk laten weten of wij dit willen. 

 

Wij hebben hier niet voor gekozen, omdat het uiteindelijk toch een kansberekening is en geen 

enkele garantie geeft.  
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Voor ons zou het ook geen reden zijn om het weg te laten halen. Kortom, wij vonden het niet 

noodzakelijk. 

 
 

 

Moeilijke beslissing...  

 

een kennisje van me heeft wel een nekplooimeting gedaan, ze is 36. De uitslag is met een kans van 

1 op 260 dat er iets met haar kindje is. Dat is ca 0,4% dat er iets met het kindje is.  

 

Om er nu achter te komen of ze een gezond kindje zal krijgen kan ze een vruchtwaterpunctie doen. 

Hierbij heb je 1% kans dat het in een miskraam eindigt.  

 

Haar dilemma: uit de plooimeting blijkt voor 99,6% dat het om een gezond kind gaat (want 0,4% 

niet) moet ze nu de punctie doen of niet, want alleen met een punctie krijg je 100% zekerheid of er 

geen afwijkende chromozomen zijn.  

 

???????  

 

Groetjes van Kiki 
 
 

bosengel schreef: 

Haar dilemma: uit de plooimeting blijkt voor 99,6% dat het om een gezond kind gaat 

(want 0,4% niet) moet ze nu de punctie doen of niet, want alleen met een punctie krijg je 

100% zekerheid of er geen afwijkende chromozomen zijn. 

 
 

Volgens mij heeft niemand ooit 100% zekerheid dat je kindje 'normaal' is. Onze buurvrouw heeft, 

toen ze in verwachting was van haar derde kindje, een vruchtwaterpunctie laten doen om twee 

redenen:  

- ze was ouder dan 36  

- haar eerste kind heeft het syndroom van Down  

 

Uit de vruchtwaterpunctie bleek dat het kindje niet het syndroom van Down zou hebben. Dat heeft 

het ook niet, maar het meisje is in ieder geval niet normaal. Ze is heel klein, bleek, heeft slechte 

ogen, is onder meer manisch-depressief, vroegrijp, en ga zo maar door.  

 

Dus het is een inschatting van de KANS die je hebt om een kindje met het syndroom van Down te 

krijgen, en zelfs een vruchtwaterpunctie zegt weinig over feit of jouw kindje het daadwerkelijk wel 

of niet heeft.  

 

Sterkte met de beslissing!  

 

 

Groetjes, Wendy 
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Iedereen krijgt die vraag tegenwoordig.  

Wij hebben het niet laten doen, het kost heel veel geld. En je hebt nog totaal geen zekerheid. Vind 

het echt een onderzoek van niets. Je hebt er niets aan. Want als ze zeggen dat het een kans heeft dat 

het niet goed zit, je even later toch weer kan horen dat het wel goed zit. Heel frustrerend lijkt me.  

Ik wil het gewoon laten komen en we zien het dan wel. In onze families is er niemand met het 

down syndroom en we hebben alle 2 nog de "goede" leeftijd om niet getest te hoeven worden. 

 

 

 

Wat wenniepennie al zegt: het blijft een kans en die is nooit zeker. Ik zou persoonlijk het risico van 

de punctie al niet willen.  

 

Bovendien ben ik aardig op de hoogte van statistieken en kansberekening (ik ben wiskunde docent) 

en als grapje hanteren wiskundigen vaak:  

Er zijn kleine leugens, er zijn grote leugens en daarboven is er nog statistiek!  

 

Groetjes van Karla 

 

 

 

 

risico van een punctie is relatief erg klein hoor 1 op de 300 dus dat valt reuze mee  

en de uitslag voor down is wel 100% want ze kijken de chromosomen na en daaraan zie je de 

afwijking van een kindje met down  

maar is ieder zijn eigen keus natuurlijk  

 

gr debbie ( heb punctie gehad zelf ) 

 

 

 

heb niet eens mogen kiezen ze hebben het gewoon gedaan en dat terwijl ik er maar 20 ben 

groetjes Talia 

 

 

 

Zo jong en dan toch een punctie? 

 

 

 

Dat verbaast mij ook??? ik ben 23 en bij ons deden ze niet eens een nekplooimeting, omdat de kans 

zo klein is, ivm onze leeftijd en goede gezondheid.. 

 

 

 

 

ja wij zijn ook jong en goed gezond toch hebben ze de nekplooimeting gedaan zonder het ons te 

vragen , ze zeiden dat er een kans was van 1 op 14 voor mongolisme dus heb ik zelf voor de 

vruchtwaterpunctie ingestemd. las daarna dat je zelf ook mag kiezen of je de nekplooimeting laat 

doen of niet, dat is mij dus nooit gevraagd geweest ze hebben het gewoon gedaan. 
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Als ik zwanger zou zijn en ze vragen het zou ik het wel willen als het geen risico met zich 

meebrengt,maar stel dat het niet goed is wat dan?  

 

Is natuurlijk helemaal geen leuk onderwerp,zelfs heel zwaar.  

Wanneer doen ze dat en moet/kan je dan de keus maken of je het verstandig vind om je kindje op 

de wereld te zetten?  

 

Het lijkt mij vreselijk allemaal als je voor een keus word gezet  

 

 

Ik ben het helemaal met de woorden van Maryloes eens dat is ook precies de rede waarom wij geen 

prenataalonderzoek hebben laten doen 

je kan natuurlijk zelf beslissen of je je zwangerschap verder zet of niet maar het is inderdaad een 

heel moeilijke en en zware keuze. ik zou bij mijn volgende zwangerschap er toch duidelijk bij 

vermelden dat ik geen tests meer wil. 

 

 

 

Hoi  

 

Ik heb zelf alleen een combi test laten doen.  

Hierbij nemen ze wat bloed af (1 buisje) en doen ze als je 12 weken bent een echo maken, waarbij 

ze op de een ofandere manier de plooi van het nekje meten. Aan de hand daar van kunnen ze je dan 

zeggen of je een risico hebt ja of nee.  

 

Dit is wel een Kansbepalende test. En geen doorslaggevende! Daar voor zal je een vlokkentest of 

een vruchtwaterpunctie moeten doen. Maar dat wilde ik zelf niet.  

 

Hoor wel dat ze het steeds vaker voor stellen en ook steeds jonger ?  

 

In elk geval succes met je keus 
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Bijlage 3 

Inhoudsanalyse 

 

Systematiek 

Per bericht is gekeken naar de volgende rubrieken: 

• Gestelde vraag (het verzoek of de behoefte van de eerste schrijver al dan niet impliciet weergegeven beschreven in het initiële 

bericht) 

• Antwoord op de gestelde vraag (de reactie al dan niet echt antwoord op de gestelde vraag, al dan niet impliciet) 

• Accounts 

o Standpunt en/of dilemma (waar wordt een verklaring voor gegeven) 

o Excuus (actie is in zekere zin slecht maar schuld ligt deels of geheel bij externe factor) 

o Rechtvaardiging (verantwoordelijkheid wordt niet ontkend, actie wordt gezien als goed, verstandig of in ieder geval als 

toelaatbaar gezien door de respondent) 

• Emoties 

o Expliciet (wordt daadwerkelijk emotie benoemd dus respondent gebruikt woorden als verdrietig, boos, blij, angst enz.) 

o Impliciet (wordt geen specifieke emotie benoemd maar er is een emotionele lading tussen de regels te lezen waar bij het 

onduidelijk kan zijn om welke emotie het precies gaat, bijv. ‘ik heb het er moeilijk mee.’) Wanneer er sprake is van 

impliciet geuite emoties dan geef ik daar zelf wel een expliciete aanduiding van aan. Met andere woorden, ik benoem 

voor alle duidelijkheid wel de emotie die ik impliciet aanwezig vind en haal vervolgens aan uit zinnen cq woorden ik dit 

heb opgemaakt.  

o Accounts op het gebied van emoties. 

• Informatie 

o Procedurele informatie (o.a. medische informatie) 

o Persoonlijke/gevoelsmatige informatie (datgene wat de vraagsteller moet doen volgens degene die reageert of 

gevoelsmatige informatie zoals ‘het stelde mij gerust’).  

• Kenmerken respondent (die de schrijver van het bericht beïnvloeden) 

o De persoonlijke situatie van schrijver (bijv. alleenstaand, zwanger enz.) 

o De eigenschappen van degene die schrijft (geslacht, leeftijd, wel of geen ervaring met prenataal onderzoek) 

o Maatschappelijke invloeden (bijv. wetgeving)  

 

Thread 1: 

 

Eerste bericht: 

Vraag: Wie heeft er ervaringen met het laten uitvoeren van een tripletest? 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren?  

• Antwoord: niet van toepassing omdat dit de vraagsteller zelf betreft 

• Rechtvaardiging; vruchtwaterpunctie of vlokkentest wordt pas vanaf 36 jaar zonder medische indicatie standaard aangeboden, als 

je jonger bent is dat niet gebruikelijk. 

 

Emoties: 

Impliciet; onzekerheid/angst, ze twijfelt over onderzoek omdat ze deze zou willen inzetten om haar onzekerheid cq angst te reduceren 

omdat ze al 34 jaar is en ze vanwege haar leeftijd nog niet in aanmerking komt voor onderzoek tenzij daar medische redenen voor zijn. 
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Informatie:  

• Procedureel: 

o Kansberekening maar toch indicatie 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Geen zekerheid maar wel indicatie 

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie: 

o Zwanger 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Leeftijd 34 jaar 

o Geen ervaring prenataal onderzoek 

o Vraagsteller 

• Maatschappelijke invloed: 

o Te jong voor prenataal onderzoek volgens wetgeving 

 

Tweede bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: ten tijde van de eerste twee zwangerschappen was het nog niet gebruikelijk prenataal onderzoek te laten doen. 

 

Emoties: 

Impliciet: Medeleven; schrijfster gaat in op moeilijkheid van de beslissing en toont daarmee haar medeleven door haar bericht af te sluiten 

met de zin ‘Ik weet niet of je hier iets aan hebt, want het is en blijft een heel persoonlijke beslissing.  

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o het tijdstip van onderzoek is van belang  

o uitkomst van onderzoek kan leiden tot vervolgonderzoek  

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Artsen beslissen niet, jij beslist  

o Tegenwoordig is het testen gebruikelijk 

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie: 

o Zwanger 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Leeftijd 31 jaar 

o Ervaring prenataal onderzoek 

• Maatschappelijke invloed: 

o Nog te jong voor prenataal onderzoek volgens wetgeving  

 

Derde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja  
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Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Antwoord: ja 

• Rechtvaardiging: de goede uitslag gaf mij veel vertrouwen 

Emoties: 

Impliciet: medeleven; schrijfster wenst vraagsteller veel sterkte met haar keuze 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Er kan ook iets met het ongeboren kind zijn dat niet helder uit de testen naar voren komt maar wel door de test gesignaleerd 

wordt. 

• Persoonlijk/gevoelsmatig 

o Een goede uitslag kan je veel vertrouwen geven 

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie: 

o Zwanger 

• Eigenschappen: 

o Vrouw  

o Ervaring met prenataal onderzoek 

• Maatschappelijke invloed:  

o onbekend 

 

Vierde bericht: 

Vragen: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Antwoord: ja 

• Rechtvaardiging: wordt standaard uitgevoerd in België en ik was te jong voor andere onderzoeken en vond het fijn zoveel mogelijk 

zekerheid te hebben om mezelf gerust te stellen. 

 

Emoties: 

Impliciet: onzekerheid/angst; schrijfster vond het zelf prettig zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten en zichzelf gerust te stellen om zodoende 

haar onzekerheid cq angst te reduceren. 

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o geen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Doe het onderzoek want het stelt je gerust ook al is het een kansberekening  

o Door de mogelijkheid van onderzoeken kan het zijn dat mensen onnodig onzeker worden  

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie: 

o Zwanger  

o Tweede zwangerschap  
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• Eigenschappen:  

o Vrouw  

o Ervaring prenataal onderzoek 

o Leeftijd 32 jaar (ten tijde van eerste zwangerschap)  

• Maatschappelijke invloed: 

o Tripletest standaard uitgevoerd in België 

 

Vijfde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee geen tripletest (A), laat direct een vruchtwaterpunctie doen (B) 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging (A): op aanraden van de verloskundige een tripletest laten doen omdat daarbij geen risico is op miskraam door het 

onderzoek zelf. Rechtvaardiging (B): door direct een vruchtwaterpunctie te laten doen heb je zekerheid en voorkom je onnodige 

onrust.  

 

Emoties: impliciet, medeleven; tijdens een zwangerschap kan je geen onnodige spanning gebruiken daarom raadt schrijfster deze test niet aan.  

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o De uitslag van de tripletest is na een paar dagen bekend. Op de uitslag van de vruchtwaterpunctie moet je een paar weken 

wachten.  

o De vruchtwaterpunctie valt qua behandeling mee.  

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Tripletest kan onnodige spanning opleveren wanneer je die juist niet kan gebruiken.  

o Laat direct een vruchtwaterpunctie doen als je van je onzekerheid af wilt niet eerst nog andere onderzoeken. 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Vrouw  

• Eigenschappen: 

o Ervaring met prenataal onderzoek 

o Leeftijd tijdens zwangerschap 39 jaar  

• Maatschappelijke invloed:  

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

Zesde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: garantie krijg je nooit, rechtvaardiging 2: voor ons was het een enorme geruststelling dat er geen sprake was 

van een verhoogde kans. 

 

Emoties: 

Impliciet, Onzekerheid/angst: schrijfster spreekt over enorme geruststelling en kalmeringsmiddel en geeft daarmee aan dat het voor haar en 

haar partner onzekerheid cq angst heeft gereduceerd. 
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Informatie:  

• Procedureel: 

o geen 

• Persoonlijke/gevoelsmatig:  

o Geen garantie wel geruststelling. 

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie:  

o Zwanger  

• Eigenschappen:  

o Ervaring met prenataal onderzoek 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed:  

o onbekend 

 

Thread 2: 

 

Eerste bericht: 

Vraag: Waar loop je tegenaan bij het laten doen van prenataal onderzoek? 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: vanwege mijn leeftijd wil ik graag weten of onze baby geen Downsyndroom heeft. 

 

Emoties: 

• Impliciet, onzekerheid/angst: ze bespreekt de situatie heel zakelijk en door haar diverse vragen ontstaat de indruk dat de schrijfster 

er veel over nadenkt en bezorgd is en daarom haar angst probeert te reduceren door het laten uitvoeren van onderzoek.  

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o geen 

• Persoonlijk gevoelsmatig: 

o geen 

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie: 

o Zwanger 

o Tweede kindje  

o Vraagsteller 

• Eigenschappen:  

o Vrouw 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek 

o 36 jaar oud (bijna 37 jaar) 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor onderzoek volgens wetgeving 

 

Tweede bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 
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Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: mensen beschouwen de wereld tegenwoordig als maakbaar en zien over het hoofd dat het om nieuw leven gaat.  

 

Emoties: 

Impliciet, verontwaardiging; ‘ik vind het zo erg zo gemakkelijk als mensen tegenwoordig beslissen over welk leven waardevol is en welk leven 

niet, verschrikkelijk’  

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o geen  

• Persoonlijk gevoelsmatig:  

o Liefde is het allerbelangrijkste 

o Ieder mensenleven is uniek en waardevol 

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed:  

o onbekend 

 

Derde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja  

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: gezien haar leeftijd heeft de vraagsteller gelijk dat ze zekerheid wil, dat zegt niets over houden van. 

 

Emoties: 

Impliciet:  

• Verontwaardiging, over de reactie die gegeven is op de gestelde vraag gezien openingsfrase; ‘ook hallo’ en de daaropvolgende zin ‘ik 

begrijp je reactie niet zo goed.  

• Medeleven, voor de moeilijkheid van het dilemma voor de vraagsteller door de frase; ‘ik kan me heel goed voorstellen…’ 

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o Hoe ouder hoe meer risico  

o Leeftijd heeft invloed dus wel doen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Het is mogelijk dus waarom niet  

o Liefde staat buiten kijf 

 

Kenmerken respondent: 

• Situatie: 

o onbekend  

• Eigenschappen:  

o Vrouw 
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• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Vierde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting uitvoeren? 

• Rechtvaardiging voor reactie: schrijfster geeft zelf aan dat niemand mag beslissen over een ander leven maar doet dit vervolgens 

zelf wel. Vragen om informatie is een recht en daarvoor hoef je geen verantwoording af te leggen. 

 

Emoties: 

Impliciet;  

• Verontwaardiging, gezien de frase, ‘vraagsteller stelt een concrete vraag om informatie en dat is haar goed recht’ en de zin ‘Niet 

iedereen is dezelfde mening toegedaan als jij.’ 

• Medeleven, voor vraagsteller vanwege zin, ‘Hoe zij daar vervolgens mee om gaat is heel persoonlijk, en waarschijnlijk ook heel erg 

moeilijk, en dat hoeft ze niet voor de hele wereld op het forum te zetten.’ 

 

Informatie: 

• Procedureel:  

o geen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o zwangere vrouwen hebben het recht om informatie hierover te zoeken 

o jezelf niet te hoeven verdedigen voor jouw keuzes  

 

Kenmerken respondent:  

• Persoonlijk:  

o onbekend 

• Eigenschappen:  

o vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Vijfde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: als je kan kiezen dan kies je voor een gezond kind, rechtvaardiging 2: mongooltjes zijn foutjes van de natuur die 

je leven vergallen omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen.  

 

Emoties: 

Expliciet en Impliciet; onzekerheid/angst, ‘wacht maar tot het je zelf overkomt, dan snap je pas waar je het over hebt.’ ‘…maar daar ben ik te 

jong voor.’ ‘Dus nu maar in de angst zitten.’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Leeftijd om punctie te laten uitvoeren 
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• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Laat de punctie doen 

o Als je kunt kiezen dan kies je toch voor een gezond kind 

o Mongooltje foutje van de natuur. 

o Je leven wordt anders vergalt 

 

 

Kenmerken respondent:  

• Persoonlijk:  

o Zwanger 

o Jonger dan 36 jaar 

• Eigenschappen:  

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o Volgens wetgeving te jong voor prenataal onderzoek 

 

Zesde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: ik weet dat je nooit alles kan uitsluiten maar ik denk dat ik het erger zou vinden een kindje met Down te krijgen. 

 

Emoties: 

Impliciet; onzekerheid/angst, in het bericht haalt ze aan dat de anderen heel confronterend en eerlijk hebben geantwoord. Dat heeft haar 

kennelijk geraakt. Ze had dergelijke reacties niet voorzien. Ze heeft inmiddels zelf meer informatie gevonden en weet nu meer over de 

procedure. Wederom vraagt ze naar reacties om haar beslissing te ondersteunen en daardoor haar onzekerheid te verminderen. 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o kijk op websites voor meer informatie over procedure 

o informeer vooraf goed naar de ervarenheid van degene die de test doet.  

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Blijft een persoonlijke afweging 

o Nooit alle risico uit te sluiten maar kind met Down is flinke opgave 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger  

o Starter van de thread/discussie 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o 36 jaar 

• Maatschappelijke invloed:  

o Heeft leeftijd voor prenataal onderzoek volgens wetgeving 

 

Zevende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 
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Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: er zijn afwijkingen die niet vast te stellen zijn via een echo of een punctie maar wel met een nekplooimeting.  

 

Emoties: geen  

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o Realiseer je dat niet alles zichtbaar is met sommige onderzoeken 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Naast Down zijn er nog andere afwijkingen mogelijk 

 

Kenmerken respondent:  

• Persoonlijk:  

o Zwanger 

o Kindje verloren 

o Onder gynaecologische controle 

• Eigenschappen: 

o Ervaring met prenataal onderzoek 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Achtste bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: om te weten of ons kindje gezond is hebben wij het wel gedaan, rechtvaardiging 2: het is jouw beslissing, jouw gezin 

en jullie toekomst 

 

Emoties: 

Impliciet; angst, ‘… alleen emotioneel vond ik het enorm zwaar (drie weken wachten op de uitslag).’ Medeleven, ‘heel veel succes met het 

nemen van jouw beslissing en mail me gerust als je nog iets wil weten.’ ‘Geniet als het kan… en laat je door niemand iets wijsmaken.’ 

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o Kans op miskraam door punctie 1 op 350 

o In vroeger stadium nekplooimeting mogelijk 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Lichamelijk valt het mee emotioneel zwaar  

o Mail gerust voor meer info 

 

Kenmerken respondent:  

• Persoonlijk: 

o Zwanger 

o Tweede kindje 

• Eigenschappen:  

o Vrouw  

o Ervaring met prenataal onderzoek 
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o Leeftijd 37 jaar 

• Maatschappelijke invloed:  

o Komt in aanmerking voor prenataal onderzoek vanwege leeftijd. 

 

Negende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten doen? 

• Rechtvaardiging: vanwege jouw leeftijd 

 

Emoties: 

Impliciet; medeleven, vanwege de woordkeuze; ‘op jouw leeftijd’: doen! 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Hoe ouder hoe meer risico je loopt op een kindje met Down  

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Vanwege je leeftijd wel prenataal onderzoek laten doen 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Tiende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee (A), laat een nekoedeemecho doen (B) 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging A: een nekoedeemecho heeft een hogere voorspellingswaarde dan een nekplooimeting, rechtvaardiging B: wij hebben 

geen punctie meer laten doen omdat de kans op een kindje met Down lager was dan het risico op een miskraam door de punctie. 

 

Emoties: 

Impliciet; laconiek/nuchter, ‘en tsja, het is aan ieder voor zich om de risico/rendementsafweging …’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Nieuwe techniek; nekoedeemecho  

o Nekoedeemecho heeft een hogere voorspellingswaarde 

o Vruchtwaterpunctie laten doen kan altijd nog en brengt risico’s met zich mee 

o Zonder medische reden zelf betalen want dan wordt het niet vergoed 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Laat de nekoedeemecho doen 

 

Kenmerken respondent:  
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• Situatie 

o onbekend 

• Eigenschappen  

o Ervaring met prenataal onderzoek 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Thread 3: 

 

Eerste bericht: 

Vraag: Hoe ga je om met de beslissingen die je vanwege je leeftijd moet maken over prenataal onderzoek?  

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: vanwege mijn leeftijd kom ik in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie en omdat die risico met zich meebrengt 

wordt er nu eerst een risicoloze tripletest gedaan. Alleen omdat ik wat ouder ben. 

 

Emoties: 

Impliciet; verontwaardiging, ‘dat is nogal wat om over te beslissen’ Schrijfster wekt door haar woordkeuze de indruk dat ze door ‘wat’ ouder te 

zijn nu opeens over allerlei zware zaken moet nadenken onder andere omdat ze automatisch in aanmerking komt voor een vruchtwaterpunctie 

en dit kennelijk niet direct naast zich neer kan leggen. Maar ook door de woordkeuze ‘nu krijg ik, omdat ik een enorme weerstand heb tegen 

een onderzoek waar ze een naald in mijn buik steken…’ deze wekt de indruk dat er voor schrijfster besloten wordt en deze slachtoffer is in het 

geheel.  

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Door je leeftijd kan je voor beslissingen betreffende prenataal onderzoek komen te staan 

o Vruchtwaterpunctie is een onderzoek waarbij een naald in je buik wordt gestoken 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Weerstand tegen een naald in mijn buik 

o Weerstand tegen het moeten nemen van zware beslissingen betreffende prenataal onderzoek 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger 

o Vraagsteller 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek 

o Leeftijd 36 

• Maatschappelijke invloed:  

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

 

 

Tweede bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee, laat direct een vruchtwaterpunctie doen als je daarvoor de leeftijd hebt  
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Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: vanwege mijn leeftijd had ik behoefte aan 100% zekerheid daarom heb ik het wel gedaan toen maar ik zou het niet 

meer doen ik zou nu direct een vruchtwaterpunctie laten doen die geeft die 100% zekerheid 

 

Emoties: 

Impliciet; opluchting/blij, vanwege ‘Gelukkig (zwak uitgedrukt)…’, ‘Ook ik heb erg getwijfeld…’ 

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o Tripletest geen 100% zekerheid, vruchtwaterpunctie wel  

o Weken spanning vanwege wachten op de uitslag 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Doen vanwege je leeftijd daarom heb ik het ook gedaan 

o Impact van een ziek kind op de jeugd van mijn eerste kind  

o Denk na over het mogelijk afbreken in geval van ‘slechte’ uitslag.  

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Ervaring met prenataal onderzoek 

o Leeftijd 37 jaar 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving 

 

Derde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee, laat direct een vruchtwaterpunctie doen als je daarvoor de leeftijd hebt 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: een vruchtwaterpunctie geeft 100% zekerheid en daar had ik vanwege mijn leeftijd behoefte aan een tripletest biedt 

dat niet. 

 

Emoties: 

Impliciet; angst/onzekerheid, ‘Ik heb het er ook moeilijk mee.’ 

 

Informatie: 

• Procedureel: 

o Procedurele informatie op websites 

 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Doe wat je hart je ingeeft.  

o Als oudere moeder is het moeilijker een kind op te voeden  

o Denk aan de mogelijke Invloed van een gehandicapt kind op je leven en je toekomstplannen. Past het daarin? 

 

Kenmerken respondent:  

• Persoonlijk: 

o Zwanger 
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• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek  

o Leeftijd 39 jaar 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

 

Vierde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee, tenzij je al 36 jaar of ouder bent 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: rechtvaardiging: kans op een miskraam is tot de leeftijd van 36 jaar groter dan de kans op een kindje met Down, zelf 

ook niet gedaan omdat ik pas 29 was toen ik zwanger was, prenataal onderzoek lijkt wel ‘in de mode’ 

 

Emoties: 

Impliciet; verontwaardiging; ‘… doet bijna iedereen de vruchtwaterpunctie’, ‘Hier is het ook “in de mode” om met…’, medeleven; ‘...hoop dat 

je wat aan het bovenstaande hebt, succes.’.  

 

Informatie: 

• Procedureel:  

o In Nederland onder de 35 jaar moeilijk om een vruchtwaterpunctie te krijgen 

o Vaginale echo kan ook veel informatie opleveren en die is ongevaarlijk 

o Mensen met verhoogde kans (uitslag tripletest) kunnen toch een gezond kindje krijgen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Bedenk van tevoren of je het zal laten weghalen wanneer de uitslag tegenvalt en of het onderzoek dus wel zin heeft 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie:  

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek  

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Vijfde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee, laat direct een vruchtwaterpunctie doen. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: het laten uitvoeren van een vruchtwaterpunctie geeft zekerheid en duidelijkheid in tegenstelling tot de 

kansberekening van de tripletest die alleen maar onrust veroorzaakt 

 

Emoties: 

Impliciet; verontwaardiging; ‘De verloskundige raadde mij…’, ‘Ik had dus beter gewoon gelijk de punctie kunnen laten doen’. ‘Ik zou zo een 

tripletest dus nooit meer doen.’  
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Informatie:  

• Procedureel:  

o Tripletest is kansberekening en vruchtwaterpunctie geeft zekerheid  

o De uitslag van de vruchtwaterpunctie krijg je na 2,5 week 

o Vruchtwaterpunctie valt mee, het wachten is spannend 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Direct een vruchtwaterpunctie laten doen, niet eerst een tripletest. Die levert alleen maar spanning op.  

 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Ervaring met prenataal onderzoek  

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Zesde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja  

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: de uitslag van de tripletest gaf zo een lage kans dat we de risico’s van de vruchtwaterpunctie en de mogelijke 

gevolgen ervan niet wilden riskeren.  

 

Emoties: 

Impliciet; medeleven; ‘veel sterkte met de beslissing.’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Nekplooimeting betrouwbaarder dan de tripletest 

o Vruchtwaterpunctie geeft ook een heleboel informatie niet 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Onmenselijke beslissing wanneer uitslag vruchtwaterpunctie tegenvalt. 

o Zekerheid over je kind heb je nooit.  

o Denk na over wat je besluit wanneer er andere afwijkingen gevonden worden. 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger  

• Eigenschappen: 

o Ervaring met prenataal onderzoek  

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Zevende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 
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Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Geen account gegeven voor eigen standpunt of actie wel veel overwegingen waarop de eventuele beslissing kan worden gebaseerd 

 

Emoties: 

Impliciet; medeleven; gezien voorzichtige woordkeuze ‘Je zou kunnen overwegen…’, ‘Welk criterium je gebruikt om te beslissen tot een 

abortus is natuurlijk heel persoonlijk.’ ‘Sterkte met de beslissing.’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Risico’s verbonden aan een vlokkentest of punctie afgezet tegen het risico van een afwijking op jouw leeftijd. 

o Betrouwbaarheid tripletest of nekplooimeting. 

o Vlokkentest geeft iets meer risico op een miskraam dan een vruchtwaterpunctie. 

o Na punctie een zwangerschap afbreken is veel vervelender omdat je dan verder bent. 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Wat beslis je als er iets ‘fout’ blijkt te zijn. 

o Criterium voor abortus is heel persoonlijk. 

o Stel je voor hoe het hebben van een ziek kind je leven zou beïnvloeden. 

o Bezoek eens wat sites van ouder- en/of patiëntenverenigingen om een beeld te krijgen van het leven met een ziek kind. 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek  

o Vrouw 

• Maatschappelijk: 

o onbekend 

Achtste bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: ik wil niet het risico op een miskraam door het onderzoek lopen en ook niet voor de beslissing wel of niet afbreken 

komen te staan in geval van een slechte uitslag  

 

Emoties: 

Impliciet; medeleven; ‘veel wijsheid bij je beslissing en een fijne zwangerschap.’, angst; ‘… zouden wij niet kunnen verdragen.’ 

 

 

 

Informatie: 

• Procedureel:  

o Risico op miskraam door onderzoek 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Beslis zelf of je een test wilt en realiseer je de mogelijke gevolgen van een test en laat je niet dwingen omdat je ‘de 

leeftijd’ ervoor zou hebben.  

o Bedenk van tevoren wat je beslist wanneer de uitslag ‘slecht’ is. 
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Kenmerken respondent:  

• Persoonlijke 

o Zwanger 

o Drie inseminaties  

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek 

o Leeftijd 37 jaar 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

Negende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: tripletest laten doen en de uitslag daarvan was geruststellend en daardoor zien we geen reden voor verdere 

onderzoeken 

 

Emoties: 

Impliciet; opgelucht/blij; ‘… toch gerustgesteld…’, ‘Nogmaals dank voor jullie steuntje in de rug!’ 

 

Informatie:  

Procedureel: 

o Geen 

Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Tripletest uitslag goed dus geen reden voor verder onderzoek 

 

Kenmerken respondent:  

•  Situatie: 

o Zwanger 

o Vraagsteller (reactie op reacties) 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Inmiddels ervaring met prenataal onderzoek 

• Maatschappelijk: 

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

Bericht 10 en 11 gaan niet in op de gestelde vraag maar beginnen een subthread met een nieuwe vraag. Derhalve zijn deze berichten 

niet meegenomen in de analyse. 

 

Thread 4: 

 

Eerste bericht: 

Vraag: ‘waarom zou ik een nekplooimeting moeten laten doen?’ 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
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• Rechtvaardiging: verloskundige wil weten of we dit willen laten doen daarom moeten we het nu overwegen 

 

Emoties: 

Impliciet; onzekerheid/angst, ‘waarom wel of niet…’, ‘ik moet morgen aan vk (verloskundige) laten weten.’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o geen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o geen 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger  

o Vraagsteller 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek 

o Ouder dan 36 jaar vanwege het voorstel om prenataal onderzoek van de verloskundige 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving 

 

Tweede bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: het is een kansberekening en een ‘slechte’ uitslag zou ook geen reden zijn om het weg te laten halen dus was het 

voor ons onnodig 

 

Emoties: 

Impliciet; laconiek/nuchter; ‘ook geen reden zijn om het weg te laten halen. Kortom wij vonden het niet noodzakelijk.’ 

 

Informatie 

• Procedureel:  

o Kansberekening 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:   

o Nut van onderzoek, reden om te beëindigen? 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Geen ervaring prenataal onderzoek 

o Leeftijd boven 36 jaar want wel serieus over de test nagedacht. ‘wij hebben hier niet voor gekozen.’ 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

Derde bericht: 
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Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: ze, de kennis wiens situatie door deze schrijfster wordt aangehaald, heeft het laten doen vanwege haar leeftijd 

 

Emoties: 

Impliciet; medeleven; schrijfster haalt voorbeeld van kennisje aan om een situatie te schetsen waarop de vraagsteller haar eigen beslissing kan 

baseren. ‘punctie doen of niet, want alleen met een punctie krijg je 100% zekerheid…’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o Risico’s onderzoek afzetten tegen risico’s leeftijd 

o Vruchtwaterpunctie geeft 100% zekerheid 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Bedenk wat voor gevolgen de uitslag kan hebben. Het dilemma van afbreken of niet. 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Geen ervaring prenataal onderzoek (want ze spreekt niet over haar eigen ervaringen maar over de situatie van een ander) 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Vierde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken dilemma waarop in dit bericht wordt ingegaan: een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren?  

• Antwoord op dit dilemma: nee 

• Rechtvaardiging: zegt weinig over of jouw kindje wel of niet Down heeft. Het kan ook iets anders hebben dat met onderzoek niet 

vast te stellen is.  

 

Emoties: 

Impliciet; medeleven; ‘sterkte met de beslissing’ 

 

Informatie: 

• Procedureel:  

o Andere afwijkingen mogelijk die niet door prenataal onderzoek aangetoond worden 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o Onderzoek kan je geen zekerheid bieden omdat er ook andere dingen kunnen zijn die niet zo aangetoond kunnen worden 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 
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o Geen ervaring met prenataal onderzoek (omdat ze over de situatie van een ander spreekt ipv over eigen ervaring) 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o Onbekend 

 

Vijfde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: onderzoek is gebruikelijk geworden maar het heeft geen betekenis, het kost veel geld en je hebt nog totaal geen 

zekerheid 

 

Emoties: 

Impliciet; laconiek/nuchter maar door opeenstapeling van argumenten ontstaat de indruk dat deze persoon wel wat aan het wegredeneren 

omdat de beslissing wel erg doordacht is, ‘het kost veel geld’, ‘je hebt er niets aan’, ‘gewoon laten komen en we zien het dan wel.’, ‘in onze 

families is er niemand met het Downsyndroom…’, ‘alle 2 nog de goed leeftijd om niet getest …’ 

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o Als je niet ouder dan 36 jaar bent dan wordt het niet vergoed en het is duur 

o Je hebt er niets aan want de uitslag is niet 100% betrouwbaar 

o Mogelijke erfelijke belasting is van belang  

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Niet doen, want je hebt er niks aan 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek. 

o Onder de 36 jaar oud, ‘het kost veel geld (zou dus niet vergoed worden voor deze mensen)’ en ‘we hebben allebei nog de 

‘goede’leeftijd…’ 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd niet in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

Zesde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Rechtvaardiging: het geeft geen zekerheid en ik zou het risico van de punctie niet willen  

Emoties: 

Impliciet; onzekerheid/angst; ‘…zou het risico van de punctie al niet willen.’ 

 

Informatie: 

• Procedureel: 

o Kansberekening 
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o Risico miskraam door onderzoek 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Als wiskundedocent goed op de hoogte van statistiek en de onberekenbaarheid daarvan 

o Risico miskraam door onderzoek 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Geen ervaring met prenataal onderzoek. 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Zevende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen? 

• Antwoord op dit dilemma: ja 

• Rechtvaardiging: het risico op een miskraam is relatief erg klein en de uitslag geeft wel degelijk zekerheid over het Downsyndroom  

 

Emoties: 

Impliciet; geïrriteerd/boos; ‘is relatief erg klein hoor… dus dat valt reuze mee.’, ‘na en daaraan zie je de afwijking van een kindje met down’, 

maar is ieder zijn eigen keus natuurlijk (+lachende smiley- er is dus volgens schrijfster reden genoeg om haar boodschap te verduidelijken met 

deze smiley omdat de toon die ze aanslaat eentje is van irritatie cq boosheid en ze dit wellicht probeert te verzachten cq verbloemen door de 

emoticon toe te voegen). Ook de toevoeging tussen haakjes (heb punctie gehad zelf) na haar afsluiting en naam geeft mijns inziens iets aan 

over de snelheid van schrijven en enigszins geïrriteerdheid/boosheid over de eerdere boodschap(pen). 

  

Informatie:  

• Procedureel: 

o Uitslag geeft zekerheid 

o Risico is relatief erg klein 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Laat de punctie maar doen want het risico is relatief erg klein 

o Laat de punctie maar doen want de uitslag geeft je zekerheid 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Ervaring met prenataal onderzoek  

o Vrouw  

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend  

 

Achtste bericht (hier ontstaat een subtread waarbij op dit bericht gereageerd wordt): 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 
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Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen wanneer je jonger bent dan 36 jaar? 

• Antwoord op dit dilemma: nee 

• Excuus: mijn medische begeleiders hebben het gewoon gedaan terwijl ik er eigenlijk nog te jong voor ben. 

 

Emoties: 

Impliciet; verontwaardiging/boos; ‘ze hebben het gewoon gedaan.’ 

 

Informatie: 

• Procedureel: 

o Leeftijd is niet altijd een richtlijn voor wel of niet een vruchtwaterpunctie 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o geen 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger (omdat schrijfster in tegenwoordige tijd over zichzelf spreekt en aangeeft dat ze de test heeft ondergaan) 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Ervaring met prenataal onderzoek 

o 20 jaar oud 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd niet in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving. 

 

Negende bericht (subtread reactie op voorgaande bericht): 

Vraag: (reactie op voorgaande schrijfster) zo jong al een punctie? 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen wanneer je jonger bent dan 36 jaar? 

• Antwoord op dit dilemma: n.v.t. 

• Account(s): rechtvaardiging: 20 jaar is nogal jong voor prenataal onderzoek gezien de adviesleeftijd van 36 jaar en ouder.  

• Rechtvaardiging: 20 jaar is nogal jong voor prenataal onderzoek gezien de adviesleeftijd van 36 jaar en ouder. Helemaal gezien het 

risico op een miskraam door de vruchtwaterpunctie.  

 

Emoties: 

Impliciet; verbazing; ‘zo jong en dan toch een punctie’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o geen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o geen 

 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 
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• Eigenschappen:  

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o Onbekend 

 

Tiende bericht (subthread, reactie op bericht 8): 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen wanneer je jonger bent dan 36 jaar? 

• Antwoord op dit dilemma: n.v.t. 

• Account(s): rechtvaardiging: bij mij deden ze niet eens een nekplooimeting vanwege mijn leeftijd en gezondheid en ik ben nog wel 

3 jaar ouder dan jij. 

 

Emoties: 

Impliciet; verbazing; ‘bij ons niet eens…’ 

 

Informatie:  

• Procedureel:  

o geen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o geen  

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

• Zwanger 

• Eigenschappen: 

• Vrouw 

• geen ervaring prenataal onderzoek 

• 23 jaar oud 

• Maatschappelijke invloed: 

• Komt gezien leeftijd niet in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving 

 

Elfde bericht (subthread laatste reactie, reactie van starter subthread op reacties): 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen wanneer je jonger bent dan 36 jaar? 

• Antwoord op dit dilemma: n.v.t. 

• Account(s): excuus: eerst werd er ongevraagd een nekplooimeting gedaan, rechtvaardiging: daarna heb ik zelf toegestemd met een 

vruchtwaterpunctie vanwege de uitslag van de nekplooimeting 

 

 

Emoties: 

Impliciet; verontwaardiging; ‘wij zijn ook jong en gezond en toch hebben ze een nekplooimeting gedaan…’, ‘dat is mij nooit gevraagd ze 

hebben het gewoon gedaan.’ 
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Informatie:  

• Procedureel: 

o Kan gebeuren dat je ongevraagd getest wordt 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Jij kan kiezen of je het wilt, ik kon dat niet 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Zwanger 

o Tweede bericht van zelfde schrijfster (niet vraagsteller maar reagerende), reactie op geuitte verbazing over haar bericht 

• Eigenschappen: 

o Vrouw 

o Ervaring prenataal onderzoek 

o 20 jaar oud 

• Maatschappelijke invloed: 

o Komt vanwege leeftijd niet in aanmerking voor prenataal onderzoek volgens wetgeving 

 

Twaalfde bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: n.v.t. 

 

Accounts:  

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren? 

• Antwoord op dit dilemma: nee 

• Rechtvaardiging: als het geen risico met zich mee zou brengen zou ik het wel willen. (omdat dit wel het geval is zegt deze 

schrijfster eigenlijk dat ze het onderzoek niet verstandig vindt vanwege het risico) 

 

Emoties: 

Impliciet; medelevend; ‘zou het wel willen als het geen risico met zich mee brengt…’, ‘helemaal geen leuk onderwerp, zelfs heel zwaar.’, ‘het 

lijkt me vreselijk allemaal als je voor een keus wordt gezet (bedrukte smiley, schrijfster acht het nodig haar boodschap kracht bij te zetten en 

dus aan te geven dat ze haar boodschap echt zo bedoelt door de bijpassende smiley er bij te plaatsen). 

 

Informatie: 

• Procedureel: 

o Risico op miskraam door onderzoek 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Bedenk van tevoren wat je doet bij een ‘slechte’ uitslag 

o Keuze of je het verstandig vindt je kind op de wereld te zetten 

o Niet laten uitvoeren vanwege het risico 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o Niet zwanger (‘als ik zwanger zou zijn…’) 

• Eigenschappen: 

o Geen ervaring met prenatale onderzoeken  

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Dertiende bericht: 
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Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren? 

• Antwoord op dit dilemma: nee, helemaal geen prenataal onderzoek laten uitvoeren 

• Geen account gegeven  

 

Emoties: 

Impliciet; onzekerheid/angst; ‘…helemaal met de woorden van M. eens…’  

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o geen 

• Persoonlijk/gevoelsmatig:  

o geen onderzoek laten doen 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Geen ervaring prenataal onderzoek 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 

 

Veertiende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: nee 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren? 

• Antwoord op dit dilemma: nee 

• Rechtvaardiging: je kan wel zelf beslissen of je de zwangerschap voortzet maar dat is een hele moeilijke beslissing om te moeten 

maken 

 

Emoties: 

Impliciet; verontwaardigd, medelevend; ‘je kan natuurlijk zelf beslissen… maar het is …’, ‘… ik geen tests meer…’ 

 

Informatie: 

• Procedureel: 

o Afbreken of niet blijft jouw beslissing 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Afbreken of niet is jouw beslissing 

o Moeilijke, zware beslissing 

o Laat maar geen onderzoeken doen want dan kom je voor allerlei moeilijke beslissingen te staan. 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 
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o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Ervaring met prenataal onderzoek (‘geen tests meer wil’) 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed:  

o onbekend 

 

Vijftiende bericht: 

Vraag: n.v.t. 

Antwoord: ja 

 

Accounts: 

• Standpunt en/of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 

• Account: geen account gegeven om test te laten doen 

 

Emoties: 

Impliciet; afkeuring; ‘hoor dat ze het steeds vaker voorstellen en (gezien het bovenstaande wellicht) ook steeds jonger’  

 

Informatie:  

• Procedureel: 

o Combitest is kansbepalend onderzoek 

o Combitest bestaat uit een bloedonderzoek en een echo 

o Vlokkentest of vruchtwaterpunctie wel doorslaggevende onderzoeken 

• Persoonlijk/gevoelsmatig: 

o Wordt steeds vaker voorgesteld prenataal onderzoek en of dat nou goed is? 

o Je kan ook een combitest laten doen 

 

Kenmerken respondent:  

• Situatie: 

o onbekend 

• Eigenschappen: 

o Ervaring met prenataal onderzoek 

o Vrouw 

• Maatschappelijke invloed: 

o onbekend 
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Bijlage 4 

Accountanalyse 

 

Hieronder zijn in alle discussiedraden (threads) alle voorkomende accounts gemarkeerd. Dit omdat 

de context waarin de accounts gegeven worden essentieel zijn voor de accounts. Deze geeft 

namelijk aan waarop wordt gereageerd en op welke wijze. De gemarkeerde accounts worden na 

ieder bericht in het daaropvolgende kader besproken. Hierbij wordt aangehaald of het om een 

rechtvaardiging of excuus gaat en om welk type. Ook worden de argumenten kort omschreven en 

ingedeeld in een bepaalde rubriek. Deze analyse haakt in op vraag ‘Worden er accounts 

(verklaringen) gegeven voor ingenomen standpunten of gegeven adviezen?’ welke weer is afgeleid 

van de onderzoeksvraag.  

 

Thread 1 

Bericht 1: 
 
Ik ben 34 jaar en pril pril zwanger van ons 2e kindje. Ik twijfel of ik een Triple test zal doen omdat 
een punctie of vlokkentest pas vanaf 36 jaar gedaan wordt.  
Wie heeft deze test laten doen en in hoeverre wordt je onzekerheid weggenomen of je kindje wel 
gezond zal zijn?  
Ik weet dat deze test geen duidelijk uitsluitsel zal geven maar dat het een kansberekening is.  
Graag hoor ik jullie ervaringen.  
Bedankt, 
Margareth 
 

Standpunt of dilemma: tripletest laten uitvoeren?  
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging: vruchtwaterpunctie of vlokkentest wordt pas vanaf 36 jaar zonder 
medische indicatie standaard aangeboden, als je jonger bent is dat niet gebruikelijk. 
 
Typering account(s): B4 Beroep op een hogere autoriteit, Institutionele regels bepalen het (de 
wetgeving, het feit dat dit onderzoek i.v.m. mijn leeftijd vergoed wordt dwingt me dit te 
overwegen) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: prenataal onderzoek wordt alleen vanaf 36 jaar en ouder of 
bij medische indicatie vergoed volgens wetgeving dus het eerder willen laten doen is niet 
gebruikelijk 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek willen voor je 36ste 

 
Bericht 2: 
 
Hoi Margareth,  
Ik ben 31 jaar en momenteel 10 weken zwanger van ons 4de kindje. Bij de eerste twee 
zwangerschappen het ik de test NIET laten doen. Toen was dat namelijk nog helemaal niet de 
gewoonte. Bij mijn 3de kindje liet ik het wel doen. Daar ik de week dat de bloedafname normaal 
moest gebeuren op ski-verlof zou zijn, werd het iets vroeger gedaan. Toen bleek dus echter dat het 
resultaat NIET goed was. De artsen dachten toen al wel dat het aan het verkeerde tijdstip lag en 
lieten me de ochtend van mijn vertrek nog opnieuw langskomen voor een nieuwe bloedafname.  
Dit bloed werd dan ingevroren tot de volgende week maandag (de enige dag van de week waarop 
het labo het bloed nakijkt). Die tweede test was WEL goed.  
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Na veel vergaderen kwamen de artsen er zelf niet uit en lieten ze de beslissing aan mijzelf of ik een 
vruchtwaterpunctie zou laten doen of niet.  
Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb de punctie ook laten doen en (na drie lange weken 
wachten) bleek ook daar alles goed!  
Ondertussen is mijn dochtertje (gezond en wel) al anderhalf en ben ik trouwens opnieuw van plan 
om bij deze zwangerschap de Triple test te laten doen. Maar dan wel van den eerste keer op het 
juiste moment!  
Ik weet niet of je hier iets aan hebt, want het is en blijft een heel persoonlijke beslissing.  
Groetjes, 
Martine. 
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging: ten tijde van de eerste twee zwangerschappen was het nog niet 
gebruikelijk prenataal onderzoek te laten doen 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: tegenwoordig wordt het leven als maakbaar gezien en is het 
haast raar wanneer je niet probeert alles te weten te komen over je ongeboren kindje 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 

 
Bericht 3: 
 
Beste Margareth,  
Nadat ik 2 miskramen heb gehad heb ik bij mijn derde zwangerschap een triple test laten afnemen. 
Deze gaf een kans van 1:40 op een kindje met Downs-syndroom. Ik heb toen een vruchtwaterpunctie 
laten verrichten en bij de echo die men daarbij deed bleek het kindje veel vocht vast te houden 
over zijn hele lijfje. Men dacht dat het inderdaad een mongoloïde kindje zou zijn. Na 2 lange weken 
wachten op de uitslag bleek het kindje genetisch toch wel normaal. We hebben toen weer een echo 
laten doen en daarbij bleek dat de problemen zich alleen maar verergerd hadden en dat het kindje 
zeker niet levensvatbaar was. Met 20 weken is de bevalling opgewekt: het kindje bleek enige dagen 
eerder te zijn overleden. Ondanks het feit dat het kindje geen (zichtbare) genetische afwijking had 
associeerde men de triple-testuitslag wel degelijk met zijn ziekte (hydrops).  
Bij mijn vierde zwangerschap -met angst en beven- weer een test laten doen: deze was volkomen 
normaal. Ik heb een gezonde zoon van bijna 2 jaar en ben 4 maanden zwanger van zijn broertje of 
zusje! Ook deze keer heb ik een triple test laten uitvoeren die normaal bleek te zijn.  
Alhoewel het inderdaad niet meer is dan een kans om een afwijking wel of niet te hebben heeft de 
goede uitslag mij de laatste twee keer toch wel veel vertrouwen gegeven Voor mij is dat reden 
genoeg geweest om de test wel te laten uitvoeren!  
Veel sterkte met je keuze!  
Groetjes, Karin 
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
   
Account(s): rechtvaardiging 1 (de goede uitslag): de goede uitslag van de test gaf mij veel 
vertrouwen, rechtvaardiging 2: je kan vertrouwen krijgen door een goede uitslag 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, zelfvertrouwen, B6, Beroep op 
nuttigheidsbeginsel, voordelen wegen zwaarder dan nadelen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: de goede uitslag gaf veel vertrouwen 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is goed want het geeft vertrouwen 
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Bericht 4: 
 
Ik woon, als Nederlandse, in België en daar wordt de tripletest standaard toegepast. Bij mijn eerste 
zwangerschap was ik 32. Te jong dus voor de andere tests.  
Ik vond het op dat moment wel prettig om zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Natuurlijk weet je 
niets zeker, maar je kunt jezelf wel beter voorhouden dat de kans op een Down- of spina bifida 
kindje niet groot is. Achteraf vraag ik me weleens af of je door de mogelijkheid van dit soort 
onderzoeken niet veel te onnodig onzeker wordt. Toch laat ik de test nu in mijn tweede 
zwangerschap weer doen.  
manon van essen  
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
  
Account(s): rechtvaardiging 1: wordt standaard uitgevoerd in België, rechtvaardiging 2: en ik was te 
jong voor andere onderzoeken en vond het fijn zoveel mogelijk zekerheid te hebben om mezelf 
gerust te stellen  
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B4, Beroep op hogere autoriteit, Institutionele regels 
bepalen het (het feit dat bepaalde prenatale onderzoeken voor mijn leeftijd niet noodzakelijk 
worden geacht dwingt mij ertoe ander prenataal onderzoek te laten uitvoeren) en rechtvaardiging 
2: B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: vanwege mijn leeftijd kon ik geen ander onderzoek doen en 
ik had behoefte aan zekerheid 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is goed want het geeft vertrouwen 

 
Bericht 5: 
 
Beste Margareth,  
Ook ik heb de triple-test gedaan. Na twee miskramen en ook gezien mijn leeftijd, ik was toen 39, 
wilde ik in ieder geval een punctie laten doen. Op aanraden van de verloskundige kon ik misschien 
beter de triple-test doen. Vanwege geen risico op een miskraam. Dus bloed laten afnemen.  
Enkele dagen later kwam er een telefoontje dat de baby een grote kans had op een open ruggetje. 
Ik moest me geen zorgen maken, maar wel de volgende dag langskomen!  
Er werd een zeer uitgebreide echo gemaakt, waarop niets bijzonders te zien was. Maar men raadde 
mij aan om een punctie te laten doen (was ik dus al van plan). De week erop dus een 
vruchtwaterpunctie. Ik moet zeggen dat dit reuze meeviel. Nu had ik er ook niet echt tegen op 
gezien. Wel tegen het wachten op de uitslag. Van de hele behandeling voel je bijna niets. Iedereen 
was bijzonder aardig en ik voelde me in goede handen. Ik mocht drie dagen later bellen voor de 
uitslag naar wel of geen open ruggetje. Daarna twee en een halve week wachten op de andere 
uitslag van het chromosomen onderzoek. Natuurlijk kun je er niet van uit gaan, maar ikzelf had 
steeds het gevoel dat het allemaal wel goed zat. En inderdaad, we hebben nu een gezonde dochter 
van alweer 14 maanden.  
Maar ik zou dus nooit meer de triple-test aanraden. Zo'n test is alleen maar een kansberekening en 
ook al is de uitslag van de test goed, dan kun je toch wel een kind met een chromosoomafwijking 
krijgen. Wil je daar echt zeker van zijn dan moet je een punctie laten doen. Ik heb nu ook onnodig 
in spanning gezeten (vanwege dat telefoontje ) en dat kun je, zeker tijdens een zwangerschap, niet 
gebruiken.  
Succes,  
Iris.  
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Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee, geen tripletest (A) 

     Laat direct een vruchtwaterpunctie doen (B) 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: op aanraden van de verloskundige een tripletest laten doen omdat 
daarbij geen risico is op miskraam door het onderzoek zelf, rechtvaardiging 2: door direct een 
vruchtwaterpunctie te laten doen heb je zekerheid en voorkom je onnodige onrust. 
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B4, Beroep op hogere autoriteit, Een invloedrijk persoon 
gaf opdracht ertoe (mijn verloskundige raadde het aan) en rechtvaardiging 2: B6 Beroep op het 
nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen. 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: Ik wilde direct een vruchtwaterpunctie vanwege de 
zekerheid. Mijn verloskundige adviseerde me eerst een tripletest omdat daaraan geen risico 
verbonden is. Toen bleek er toch nog een vruchtwaterpunctie nodig. Laat dus geen tripletest doen 
want dat is alleen maar een kansberekening en levert je alleen maar onnodig spanning op terwijl 
een vruchtwaterpunctie je zekerheid kan geven. 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te doen 

 
Bericht 6: 
 
Nou ja pas..... (in onderwerpregel schreef deze schrijfster ‘pas laten doen’)  
Ik ben alweer 33 weken zwanger, dus het is al weer even geleden dat ik me liet testen, maar voor 
ons was het een enorme geruststelling om te horen dat er geen verhoogde kansen waren op down 
syndroom of open ruggetje!  
Garantie krijg je natuurlijk nooit, maar het gaat hier dan ook om een kansberekening.  
Gelukkig weet je niet alles van te voren, maar de test was toch een soort van kalmeringsmidddel 
voor ons.  
Veel succes,  
Tineke.  
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: garantie krijg je nooit, rechtvaardiging 2: voor ons was het een 
enorme geruststelling dat er geen sprake was van een verhoogde kans 
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, voordelen wegen 
zwaarder dan nadelen, rechtvaardiging 2: B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, zelfvertrouwen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: het geeft weliswaar geen zekerheid maar het stelde ons wel 
gerust 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is goed want het geeft vertrouwen 
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Thread 2 

 
Bericht 1: 
 
Hi,  
Ik ben 36 (word 37 in juni) en ben nu 7 weken zwanger van mijn tweede kindje. Gezien mijn leeftijd 
wil ik graag een test laten doen om te zien of onze baby geen Down-syndroom heeft.  
Nu hebben we gehoord dat het mogelijk is met 11 weken (?) via een echo de dikte van de nekplooi 
te laten bepalen, wat een indicatie zou geven voor het al dan niet voorkomen van het Down-
syndroom. Daarna zou ik eventueel nog met 4 maanden een vlokkentest/punctie kunnen laten doen 
(ik vergeet steeds welke er eerst komt). Dat doe ik liever dan de eerdere test, die meer risico geeft 
op een miskraam.  
Wie heeft hier ervaring mee? Hoe betrouwbaar is het meten van de nekplooi? En hoeveel kans heb 
je nu werkelijk op een miskraam bij een vlokkentest en punctie?  
Vast bedankt!  
Silva.  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging: vanwege mijn leeftijd wil ik graag weten of onze baby geen 
Downsyndroom heeft 
 
Typering account(s): B4, Beroep op een hogere autoriteit, Institutionele regels bepalen het (gezien 
mijn leeftijd wordt prenataal onderzoek vergoed en dus impliciet aangeraden waardoor ik de indruk 
heb dat het verstandig is gezien mijn leeftijd om prenataal onderzoek uit te laten voeren) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: omdat ik vanwege mijn leeftijd een verhoogde kans maak op 
een kindje met het Downsyndroom wil ik graag onderzoek laten doen 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen  

 
Bericht 2: 
 
Hallo,  
Waarom ben je bang voor een kind met Down syndroom, heeft zo iemand geen recht van leven en 
recht op liefde van zijn moeder? Zie mijn reaktie bij 'punctie voor je 33e'. Ik vind het zo erg zo 
makkelijk als mensen tegenwoordig beslissen wiens leven waardevol is en wiens leven niet, 
verschrikkelijk! 
Hou alsjeblieft van je kindje zoals het is, ieder menselijk leven is uniek en de moeite waard en jij 
als moeder moet ervoor zorgen en liefde geven!  
Emmy.  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee 
 
Account(s): rechtvaardiging: mensen beschouwen tegenwoordig de wereld als maakbaar en zien 
over het hoofd dat het om nieuw leven gaat 
 
Typering account(s): B7, Beroep op waarden, onbekend welke waarden precies. Kunnen politieke, 
morele of religieuze waarden zijn.  
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: een kind is nieuw leven en daar moet je als moeder van 
houden ook al komt het met gebreken als je er maar van houd dan komt het wel goed 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is onzinnig en/of verwerpelijk 
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Bericht 3: 
 
Ook hallo  
Ik begrijp je reactie niet zo goed. Ik kan me heel goed voorstellen dat Silva met haar (risico-
)leeftijd na een 'goede' uitslag veel meer van haar zwangerschap zal kunnen genieten dan als ze in 
het ongewisse is of haar baby ja of nee gezond is. De medische kennis is er toch voor om gebruikt te 
worden? Ik denk niet dat het iets met het wel of niet van je kind houden te maken heeft..  
Fren.  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja  
 
Account(s): rechtvaardiging: gezien haar leeftijd heeft de vraagsteller gelijk dat ze zekerheid wil, 
dat zegt niets over houden van  
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen, B7, Beroep op 
waarden, Morele waarden 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: de medische kennis is ervoor om gebruikt te worden, het is 
een recht, een vrijheid om er gebruik van te maken en heeft niets met wel of niet houden van te 
maken 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 

 
Bericht 4: 
 
Hoi Emmy,  
Silva stelt een hele concrete vraag om informatie, en dat lijkt me haar goed recht.  
Moet ze haar levensfilosofie en haar emoties rondom haar ongeboren kind er ook bij zetten? Dat 
lijkt mij niet. Om meteen te suggereren dat zij niet van haar kind houdt vind ik een beetje ver 
gaan. Niet iedereen is dezelfde mening toegedaan als jij.  
En verder: jij vindt dat niemand mag beslissen welk leven waardevol is en welk leven niet. Maar 
mag jij dan Silva voorschrijven hoe zij zich moet voelen en hoe zij met haar ongeboren kindje om 
moet gaan? Dan ben je net zo 'oordelend' bezig.  
Ze wil gewoon antwoord op haar vraag. Hoe zij daar vervolgens mee omgaat is heel persoonlijk, en 
waarschijnlijk ook heel erg moeilijk, en dat hoeft ze niet voor de hele wereld op het forum te 
zetten.  
Groeten, Sjoukje.  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging 1 voor reactie: schrijfster geeft zelf aan dat niemand mag beslissen 
over een ander leven maar doet dit vervolgens zelf wel. Rechtvaardiging 2: Vragen om informatie is 
een recht en daarvoor hoef je geen verantwoording af te leggen 
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B7, Beroep op waarden, politieke waarden, rechtvaardiging 
2: B7 Beroep op waarden, morele waarden 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: informatie vragen is een recht en heeft niets te maken met 
houden van, dit soort beslissingen zijn heel persoonlijk en hoef je niet te verantwoorden naar 
anderen toe 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is een recht   
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Bericht 5: 
 
Wacht maar tot het je zelf overkomt, dan snap je pas waar je het over hebt. 
Tuurlijk moet je van je kind houden, maar als je kunt kiezen, dan kies je toch voor een gezond 
kind. 
Een mongooltje is nu eenmaal een foutje van de natuur .Je wil toch ook niet de rest van je leven 
laten vergallen. Een mongooltje kan namelijk niet voor zichzelf zorgen. Ik wou dat ik een punctie 
had kunnen laten doen, maar daar ben ik te jong voor. 
Dus nu maar in de angst zitten. 
M. van Dijk.  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging: als je kan kiezen dan kies je voor een gezond kind, rechtvaardiging 2: 
mongooltjes zijn foutjes van de natuur die je leven vergallen omdat ze niet voor zichzelf kunnen 
zorgen.  
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud en rechtvaardiging 2: 
B4, Beroep op een hogere autoriteit, Institutionele regels bepalen het (omdat ik te jong ben voor 
standaard prenataal onderzoek en dit dus niet vergoed krijg, moet ik om een vruchtwaterpunctie te 
krijgen een medische indicatie hebben)  
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: een kind met Downsyndroom is zo ingrijpend voor je leven 
en kan niet voor zichzelf zorgen dat moet je niet willen dus als je te weten kan komen of je kind 
het heeft en je dan over kan gaan tot abortus dan moet je dat doen. Jammer dat ik er te jong voor 
ben anders had ik het zeker gedaan.  
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 

 
Bericht 6: 
 
Beste Emmy, en de anderen die hebben gereageerd,  
Dat was heel confronterend en eerlijk antwoord. Maar zoals de anderen al hebben gezegd, het blijft 
een persoonlijke afweging, gebaseerd op je eigen overtuiging en situatie. Ikzelf realiseer me dat je 
nooit alle risico kunt uitsluiten, maar besef tevens wat het moet betekenen om een kindje met 
Down te krijgen. Alle respect voor de ouders die deze moeilijke opgave vervullen!  
Ik heb inmiddels wel heel wat info gevonden op een Amerikaanse website: http://www.fetal.com/. 
Het blijkt dat de kans op een miskraam gedeeltelijk afhangt van de ervarenheid van degene die de 
test doet, dus ik zal me vantevoren goed informeren.  
Mocht iemand verder nog een reactie hebben, dan houd ik me zeker aanbevolen!  
Silva  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: ik weet dat je nooit alles kan uitsluiten maar ik denk dat ik het erger 
zou vinden een kindje met Down te krijgen, rechtvaardiging 2: je kan nooit alles uitsluiten 
 
Typering account(s): B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud, B5, Zelfverwezenlijking, Geweten 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: het maakt nogal wat los bij de schrijfsters die hebben 
gereageerd maar het blijft mijn beslissing en ik weet dat ik niet met een kindje met Down zou 
kunnen leven 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen  
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Bericht 7: 
 
Beste allemaal,  
Wij hebben een kindje gehad met een ernstige hartafwijking en bij een volgende zwangerschap 
komen we onder gyn. controle.  
De gyn. vertelde toen dat inderdaad die dikke nekplooi (alleen zichtbaar tussen de 12e en de 14e 
week) kan duiden op een afwijking. Dat hoeft niet alleen het syndroom van Down te zijn, maar dit 
kunnen ook andere afwijkingen zijn. En niet al deze afwijkingen zijn zichtbaar via een echo of een 
punctie  
Ellen 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging: er zijn afwijkingen die niet vast te stellen zijn via een echo of een 
punctie maar wel met een nekplooimeting 
 
Typering account(s): B4, Beroep op hogere autoriteit, Een invloedrijk persoon gaf opdracht ertoe 
(mijn gynaecoloog vertelde dat een verdikte nekplooi kan duiden op een afwijking maar dat dit van 
alles kan zijn en niet alles zichtbaar is bij echografisch onderzoek)  
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: mijn gynaecoloog raadt de nekplooimeting aan want je kan 
er afwijkingen mee zien die je niet met een echo of punctie kan zien 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 

 
Bericht 8: 
 
Beste Silva,  
Ook ik ben zwanger van mijn tweede en ben inmiddels 37 jaar. Ik heb een paar weken geleden een 
vruchtwaterpunctie laten doen om te laten onderzoeken of ons kindje "gezond" is. Gelukkig is alles 
goed. Bij mij werd gezegd dat de kans op een miskraam door de punctie 1 op de 350 was. 
Lichamelijk valt zo'n punctie mee alleen emotioneel vond ik het enorm zwaar (drie weken wachten 
op de uitslag!). Ik heb gehoord dat ze inderdaad in een vroeger stadium dan een punctie de 
nekplooien kunnen meten. Je kan het VU ziekenhuis in Amsterdam eens bellen die zijn erg ver in 
dat soort onderzoeken. Heel veel succes met het nemen van jouw beslissing en mail me gerust als je 
nog iets wil weten. Geniet als je het kan van je zwangerschap en laat je door niemand iets 
wijsmaken, het is jullie gezin en toekomst.  
Groeten van Tanja.  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: om te weten of ons kindje gezond is hebben wij het wel gedaan, 
rechtvaardiging 2: het is jouw beslissing, jouw gezin en jullie toekomst 
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen, 
rechtvaardiging 2: B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: ik heb het laten doen om te weten of ons kindje gezond is. 
Iedereen mag zelf beslissen over zijn leven, het betreft jouw gezin en jouw toekomst 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is een recht 
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Bericht 9: 
 
Hoi silva, 
Ik kan je maar 1 ding adviseren 'op jouw leeftijd': doen! 
groetjes Elaine.  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging: vanwege jouw leeftijd 
 
Typering account(s): B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: vanwege je leeftijd heb je een hogere kans dus is het 
verstandig om het te laten onderzoeken 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 

 
Bericht 10: 
 
Beste Silva,  
Ik heb bij 12 weken zwangerschap een nekoedeemecho gehad.  
Dit is niet de nekplooiecho waar jij het over hebt, en die samen met bijv. de lengte van bepaalde 
vingerkootjes, het dijbeen en de verhouding tussen andere afmetingen een indicatie voor het risico 
op bepaalde chromosonale afwijkingen, zoals het Down syndroom, geeft.  
Een nekoedeemecho schijnt een hogere voorspellingswaarde te hebben dan een nekplooiecho. Hoe 
hoog precies kon men mij niet vertellen, want ze zijn er hier (Medisch Spectrum Twente) pas in 
1996 mee begonnen en het onderzoek is nog gaande. Wel werd er iets tegen mij gezegd van "meer 
dan 90%". Ook zeiden ze tegen mij dat er nog maar weinig ziekenhuizen in Nederland zijn waar ze 
dit doen.  
Bij een nekoedeemecho meten ze de de doorsnede hoeveelheid vocht in een bepaald gebied in de 
nek. Dan komen ze tot een bepaalde afmeting, bijv. bij mij 0,7 mm. Dit is een goede, lage waarde; 
bij een leeftijd van 30 en een zwangerschapsduur van 12 weken mag het (dacht ik) 3 mm zijn voor 
je je zorgen hoeft te gaan maken.  
Mocht de waarde van de nekoedeemecho daar aanleiding toe geven, dan kan je in overleg met de 
gynaecoloog tot een vruchtwaterpunctie besluiten. Het blijft wel zo dat de echo geen 100% 
zekerheid biedt voor de uitslag en de punctie wel, althans voor die afwijkingen waar specifiek op 
gezocht wordt. Het nadeel is natuurlijk de verhoogde kans op een miskraam die een punctie met 
zich meebrengt, o.a. door "misprikken" en infectiegevaar. Ik heb getallen gelezen van 0,5 tot 1,5% 
en gezien de uitslag van mijn echo vind ik dat te veel.  
En tsja, het is aan ieder voor zich om de risico/rendementsafweging te maken: de beslissing om een 
test al dan niet te doen en de consequenties die je al dan niet daaraan koppelt zijn de jouwe. Een 
kleine hinderpaal is natuurlijk dat je een test niet zomaar krijgt en in het geval van deze echo zou 
ik zeggen: de aanhouder wint, probeer het eventueel via de huisarts of een andere omweg. Bied aan 
om het eventueel zelf te betalen, dat is misschien wel zo redelijk als je geen indicatie hebt...  
Succes met je beslissing en laat horen hoe het afgelopen is!  
Deirdre  
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Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee (1), laat een nekoedeemecho doen (2) 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: een nekoedeemecho heeft een hogere voorspellingswaarde dan een 
nekplooimeting, rechtvaardiging 2: wij hebben geen punctie meer laten doen omdat de kans op een 
kindje met Down lager was dan het risico op een miskraam door de punctie. 
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B6 Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen en 
rechtvaardiging 2: B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: laat een nekoedeemecho doen die geeft veel zekerheid en 
als je dan de kans nog te hoog vindt kan je nog een punctie laten doen 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 
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Thread 3 

 
Bericht 1: 
 
Ik ben nu 13 weken zwanger, voor het eerst in mijn 36-jarige bestaan. Als je 36 of ouder bent kom 
je automatisch in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie. DAt is nogal wat om over te moeten 
beslissen vind ik, want als het niet goed zou zijn dan moet je ook nog beslissen of je een evt 
mongooltje wilt houden of niet. nu krijg ik, omdat ik een enorme weerstand heb tegen een 
onderzoek waar ze een naald in mijn buik steken, een zogenaamde triple test, een bloedonderzoek. 
wie heeft hier ervaring mee, met dit soort dilemma's en keuzes die je moet maken omdat je wat 
ouder bent? graag reacties, bij voorbaat dank,  
Fieke Vreeburg 
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: vanwege mijn leeftijd kom ik in aanmerking voor een 
vruchtwaterpunctie, rechtvaardiging 2: en omdat die risico met zich meebrengt wordt er nu eerst 
een risicoloze tripletest gedaan.  
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B4, Beroep op hogere autoriteit, institutionele regels 
bepalen het, rechtvaardiging 2: B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud,  
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: vanwege mijn leeftijd kom ik in aanmerking voor een 
vruchtwaterpunctie en nu krijg ik eerst tripletest omdat ik graag eerst een indicatie heb voordat ik 
zo een onderzoek met een naald enz laat doen. En dat allemaal alleen omdat ik wat ouder ben, hoe 
was/is dat bij jullie? 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek stelt je voor moeilijke beslissingen 

 
Bericht 2: 
 
Beste Fieke,  
Toen ik voor de eerste keer zwanger was, was ik 34 jaar en kreeg een trippel-test. Het nadeel van 
deze test is dat het niet 100% zekerheid geeft en dat doet een vruchtwaterpunctie wel. Alles was 
goed. Nu ben ik 37 jaar en voor de tweede keer zwanger (26 weken). Toen ik 14 weken zwanger was 
heb ik bewust (i.v.m. de 100% zekerheid) een vruchtwaterpunctie laten doen. Gelukkig (zwak 
uitgedrukt) was alles goed. Ook ik heb erg getwijfeld wat ik moest doen. Dat ik al een kind had 
maakte de beslissing iets makkelijker.  Haar jeugd zou er anders uitzien met een broer/zus waar 
iets mee aan de hand zou zijn (al kan je natuurlijk nooit in de toekomst kijken). De weken van 
spanning voor het wachten van de uitkomst vond ik erg zwaar, want wat doe je als...? Wel denk ik 
te weten, mocht de uitslag niet goed zijn geweest dan had ik de zwangerschap af laten breken. 
Heel veel sterkte met je beslissen en mocht je willen mailen, ga gerust je gang.  
Tanja 
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Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee, laat direct een vruchtwaterpunctie doen als je daarvoor de leeftijd hebt 
 
Account(s): rechtvaardiging: vanwege mijn leeftijd had ik behoefte aan 100% zekerheid daarom heb 
ik het wel gedaan toen maar ik zou het niet meer doen ik zou nu direct een vruchtwaterpunctie 
laten doen die geeft die 100% zekerheid 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Voordelen wegen zwaarder dan 
nadelen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: door een eerdere ervaring weet ik dat de tripletest geen 
zekerheid biedt vandaar dat ik nu direct, omdat ik behoefte had aan 100% zekerheid, een 
vruchtwaterpunctie heb laten doen. 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 

 
Bericht 3: 
 
Hallo Fieke,  
Jouw oproep zou die van mij kunnen zijn. Ik ben 39 jaar en voor het eerst waanzinnig gewenst 
zwanger. En dan moet je keuzes maken. Ik zit nu in de 10e week en moet binnenkort naar het 
ziekenhuis om te praten over mogelijke onderzoeken. Moeilijke beslissing hoor. Ik dacht ook eerst ik 
doe alleen de triple test. Maar daar kunnen ze alleen maar mee aantonen of er een verhoogde kans 
is op een bepaalde afwijking. Wil je het zeker weten dan is er ALTIJD aanvullend onderzoek 
vlokkentest/vruchtwaterpunctie) nodig. "Wij oudere a.s. moeders" hebben helaas een verhoogde 
kans op afwijkingen van ons kindje. Of je wel of niet de testen ondergaat is afhankelijk van je 
gedachten over de toekomst. Zou je het aan kunnen om met een gehandicapt kindje te leven? En 
nog belangrijker is natuurlijk, je bent al op leeftijd en dan is een kind opvoeden toch al zwaarder. ) 
Ik heb het er ook moeilijk mee. En eigenlijk is er geen antwoord te geven. Doe wat je hart je 
ingeeft. 
Wil je trouwens meer weten over de triple test en de andere testen, het AZU of de VSOP geven 
handige brochures uit die heel duidelijk alle voor- en tegens van de onderzoeken bespreken. Het 
VSOP vind je via de AZL op internet.  
Veel sterkte met je beslissingen.  
Anita  
Internetadressen: 
http://www.vsop.nl/ 
http://www.azl.nl/azl/home/infofolders/  
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee, laat direct een vruchtwaterpunctie doen als je daarvoor de leeftijd hebt.  
 
Account(s): rechtvaardiging: een vruchtwaterpunctie geeft 100% zekerheid en daar had ik vanwege 
mijn leeftijd behoefte aan een tripletest biedt dat niet. 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, wetgeving en orde, B5, 
Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: ik sta voor dezelfde dilemma’s vanwege mijn leeftijd, het 
hangt van je toekomstbeeld af wat wijsheid is, wij –oudere moeders- hebben het sowieso al 
moeilijker 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 
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Bericht 4: 
 
Hallo, 
Ik woon in Israel en hier, in de kibbutz, doet bijna iedereen de vruchtwaterpunctie test.  
Zelfs op 21 jarige leeftijd doen ze het hier. Ik ben op zich daar op tegen, want volgens mij de kans 
dat zij een ongelukkig kindje krijgen kleiner dan de kans op een miskraam na de 
vruchtwaterpunctie. Ik ga uit van het punt dat een op de 200 vruchtwaterpuncties uitdraait op een 
miskraam, zijn deze statistieken waar? In ieder geval, mijn schoonzusje heeft gisteren een 
vruchtwaterpunctie laten doen, ze is nu 18-19 weken zwanger, volgens haar stelde het niets voor, 
was over in 10 minuten, ze heeft de naald ook niet gevoeld, alleen toen ze wat vruchtwater uit haar 
zogen dat voelde ze. Zij is 32 jaar en de kans op een mongooltje is op die leeftijd 1 op de 536. De 
triple test die ze had gedaan had op grond van het bloed en haar leeftijd een resultaat van 1 op 
5550 opgeleverd en toch doet ze de vruchtwaterpunctie. Zoals ik zei doet bijna iedereen het hier. 
Ik heb het zelf niet gedaan, was 29 toen ik zwanger was van mijn zoontje en ik geloof niet dat ik 
het bij de volgende zou doen, tenzij de triple test dus aangeeft dat de kans verhoogd is, maar zelfs 
dan, ik ken vrouwen die na de bloedtest een verhoogde kans hadden, het resultaat levert een getal 
lager op dan het getal van de leeftijd, toen kregen ze de vruchtwaterpunctie vergoed, (kosten zijn 
hier zo'n 1000 gulden) en daarna bleek alles toch goed te zijn. 
Wat je ook besluit te doen, ik denk wel dat je van te voren moet beslissen dat als het een 
mongooltje blijkt te zijn, of een andere ernstige afwijking dat je het "weg laat halen", want als je 
dat nog moet beslissen nadat je de uitslag krijgt, dat lijkt me moeilijker. 
Ook hoorde ik dat het in Nederland nogal moeilijk schijnt te zijn om een vruchtwaterpunctie te 
laten doen onder de leeftijd van 35 jaar als je verder geen ziektes etc. in je familie voorkomen, dat 
is dus hier absoluut niet het geval, hier doen ze ontzettend veel testen. 
Hier is het ook "in de mode" om met 15 weken een vaginale echo te doen, meestal kosten rond de 
1000 gulden, (ligt aan welke arts je heengaat en wat zijn ervaringen hier in zijn), niet vergoed, en 
het schijnt dat ze daar al zo ver mee gevorderd zijn dat ze kunnen zien of het mongooltje is of niet, 
vanwege gewrichten lengtes en andere dingen en andere zichtbare afwijkingen ook. Hier zit verder 
geen gevaar aan vast. Ik weet niet of dat in Nederland ook mogelijk is? 
In ieder geval hoop ik dat je wat aan het bovenstaande hebt, succes. 
Ineke 
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee, tenzij je 36 jaar of ouder bent 
 
Account(s): rechtvaardiging: kans op een miskraam is tot de leeftijd van 36 jaar groter dan de kans 
op een kindje met Down, zelf ook niet gedaan omdat ik pas 29 was toen ik zwanger was, prenataal 
onderzoek lijkt wel ‘in de mode’ 
 
Typering account(s): B6, Beroep op nuttigheidsbeginsel, Voordelen wegen zwaarder dan nadelen, 
B4, Beroep op een hogere autoriteit, Institutionele regels bepalen het. (ik was 29 jaar oud toen ik 
zwanger was en dan wordt er nog geen standaard prenataal onderzoek aangeboden) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: prenataal onderzoek lijkt wel ‘in de mode’ iedereen doet 
het hier in Israel, zelf niet gedaan omdat ik pas 29 jaar was zou het alleen doen als de tripletest uit 
zou wijzen dat er sprake is van een verhoogde kans maar zelfs dan hoeft er niets aan de hand te 
zijn 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is verstandig mits nuttig en wel doordacht ingezet 
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Bericht 5: 
 
Beste Fieke,  
Ik was 38 toen ik in verwachting was en heb ook een punctie laten doen. Het viel erg mee. Je voelt 
er zo goed als niets van. Alles bij elkaar duurt de ingreep 10 minuutjes en je moet je daarna nog 
een paar dagen rustig houden. De kans op een miskraam is erg klein.  
We hebben twee en een halve week op de uitslag gewacht, dat was wel spannend.  
De verloskundige raadde mij de Tripletest aan. Er wordt dan bloed bij je afgenomen en aan de hand 
van leeftijd, gewicht en een bepaald percentage aan bep. stoffen in je bloed bepalen ze een 
kansbereking of je een kindje met een afwijking krijgt.  
(KE+, AJ+) Ik heb dus eerst die bloedtest gedaan, ook al omdat ik al twee miskramen achter de rug 
had, en werd na twee dagen gebeld met de mededeling dat mijn kind waarschijnlijk een zeer grote 
kans op een open ruggetje had. (EI+)Of ik de volgende dag langs wilde komen... 
(KE+, KP+)Er is toen een uitgebreide echo gemaakt en een paar dagen later de punctie. 
(KE+)De uitslag van de puncte was goed. (KE+, KP+)Een paar dagen na de punctie mocht ik bellen 
of het inderdaad een open ruggetje was. (KM+, PB+)Ze meten in het vruchtwater een eiwit dat als 
het ware uit de foetus lekt. (KE+)Maar dat was allemaal goed.  
(KE+, KM+, EI+, AJ+)De gyneacoloog vertelde dat zo'n Tripletest dus alleen maar een hoop 
onnodige paniek en stresss meebrengt, en dat kun je in een zwangerschap al helemaal niet 
gebruiken! (KM+, PB+)En het gaat echt alleen maar om een kansberekening.  
(KE+, PB+, EI+)Ik had dus beter gewoon gelijk de punctie kunnen laten doen. (EI+)Ik zou zo'n 
Tripletest dus nooit meer doen.  
(KE+, EI+)NU ben ik zelf een nogal nuchter type en heb me ook niet al te druk gemaakt over de 
punctie en het wachten op de uitslag. (EI+) Ik had ook zelf steeds het gevoel dat het allemaal wel 
goed zat. 
(EI+)Maar dat zal wel niet voor iedereen gelden. 
(EI+)Bij een eventueel volgende keer zou ik het weer laten doen.  
(EI+)Veel sterkte, Iris,  
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee, laat direct een vruchtwaterpunctie doen 
 
Account(s): rechtvaardiging: het laten uitvoeren van een vruchtwaterpunctie geeft zekerheid en 
duidelijkheid in tegenstelling tot de kansberekening van de tripletest die alleen maar onrust 
veroorzaakt 
 
Typering account(s): B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud, B6, Beroep op nuttigheidsbeginsel, 
Zelfvertrouwen, B4, Beroep op hogere autoriteit, Een invloedrijk persoon gaf opdracht ertoe. (mijn 
verloskundige raadde mij aan maar mijn gynaecoloog gaf aan dat het alleen maar veel onnodige 
stress met zich meebrengt die niet-invasieve prenatale onderzoeken). 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: omdat ik al twee miskramen had gehad en vanwege mijn 
leeftijd adviseerde de verloskundige mij een tripletest, mijn gynaecoloog vertelde dat zo een test 
alleen maar onnodige stress veroorzaakt omdat het een kansberekening is. 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is gewoon en verstandig om te laten doen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht 6: 
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(KE+)Ik ben inmiddels bijna 40 weken zwanger van mijn tweede en ben 38 jaar oud. (KE+, DH-)Mijn 
man is 50 jaar. (KE+)Ook ik kreeg dus de mogelijkheid om een vruchtwaterpunctie te laten doen. 
(KE+, KM+) Bij het AMC in Amsterdam is echter, behalve de triple-test ook nog een nieuwe test 
ontwikkeld: de nekplooimeting. (KP+)Zo rond de twaalfde week heeft elke baby wat vochtophoping 
in de nek. (KP+)Met een echo kunnen ze de dikte van die 'nekplooi' meten. (PB+)Bij elke dikte hoort 
een bepaald risico op een chromosomenafwijking. (PB+)Met deze methode kunnen ze dus aangeven 
wat het risico is op een mongooltje. (PB+, AJ+)Ze kunnen het nooit uitsluiten, maar het is wel veel 
betrouwbaarder dan het resultaat van een triple-test. (PB+) De kans was bij ons, zonder onderzoek, 
1 op 111, maar de nekplooimeting wees een kans van 1 op 658 uit. (KE+) Toen hebben wij besloten 
geen vruchtwaterpunctie te laten doen en het risico te accepteren. (AJ+, EI+)Ook omdat het mij 
een onmenselijke beslissing lijkt wat te doen als uit de punctie blijkt dat er iets niet in orde is. 
(AJ+)Een mongooltje kan er ernstig aan toe zijn, maar ook vrij normaal functioneren (dat kunnen ze 
je niet vertellen) en wat beslis je bij al die andere afwijkingen die aangetoond kunnen worden. 
(AJ+, EI+)Zekerheid over een gezond kind heb je nooit en wij hopen en vertrouwen erop dat met 
het kind dat nu toch wel gauw zal komen, alles in orde is. (EI+)Veel sterkte met de beslissing. 
Saskia Roggeveen  
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: de uitslag van de tripletest gaf zo een lage kans, rechtvaardiging 2: 
dat we de risico’s van de vruchtwaterpunctie, rechtvaardiging 3: en de mogelijke gevolgen ervan 
niet wilden riskeren. 
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Voordelen wegen 
zwaarder dan nadelen, rechtvaardiging 2: B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud en geweten, 
rechtvaardiging 3: B7, Beroep op waarden, Morele waarden 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: de uitslag van de nekplooimeting wees geen verhoogde kans 
uit dus hebben we het risico van de vruchtwaterpunctie niet meer genomen per slot van rekening 
kan niemand je vertellen hoe normaal een kindje met het syndroom van Down zou kunnen 
functioneren ze kunnen ‘slechts’ het constateren 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is verstandig mits nuttig en wel doordacht ingezet 

 
Bericht 7: 
 
(EI+)Volgens mij is er gewoon geen goed antwoord bij dit soort zaken. (DH+, LI-)Je moet met zoveel 
dingen rekening houden: het risico in relatie tot je leeftijd, de risico's die verbonden zijn aan een 
vlokkentest of punctie, en dan nog afgezet tegen het risico op een afwijking bij jouw leeftijd, de 
betrouwbaarheid van een triple test of nekplooimeting, en dan nog wat je moet doen als er iets 
"fout" blijkt te zijn.  
(DH+, KP+)Je zou kunnen overwegen om eerst de dikte van de nekplooi te laten meten (via een 
echo in het ziekenhuis) en dan afhankelijk van de uitslag, een vlokkentest te laten doen of een 
punctie. (DH+, KM+)De vlokkentest geeft iets meer risico op een miskraam, maar als er na een 
punctie iets mis blijkt te zijn, is het afbreken van de zwangerschap veel vervelender omdat je dan 
veel verder bent en de geboorte opgewekt moet worden.  
(EI+) Welk criterium je gebruikt om te beslissen tot een abortus is natuurlijk heel persoonlijk. (DH+, 
E-)Waar ligt voor jullie de grens? (DH+) Een geestelijke afwijking, een ernstige lichamelijke 
afwijking (voor zover de ernst daarvan al kan worden ingeschat)? (KP+,DH+) In ieder geval zou ik 
jullie aanraden van te voren al hierover na te denken. (DH+,D+) Probeer je voor te stellen hoe je 
leven er uit zou zien. (NP+, KP+, D+) Of bezoek eens wat websites van ouder- of 
patientenverenigingen. (NP+, D+)Daar kun je vaak ook verhalen van ouders vinden, die heel eerlijk 
vertellen over hun situatie.  
(EI+)Sterkte met de beslissing,  
Silva 
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Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): geen accounts voor eigen gedrag of standpunt gegeven wel veel overwegingen 
 
Typering account(s): n.v.t.  
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: er is zoveel wat erbij komt kijken, het risico in relatie tot je 
leeftijd, de risico’s verbonden aan een vlokkentest of punctie en dan afgezet tegen het risico op 
een afwijking op jouw leeftijd, betrouwbaarheid van een niet invasieve test en wat te doen als het 
‘niet goed’ zou zijn. 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is verstandig mits nuttig en wel doordacht ingezet 

 
Bericht 8: 
 
Hallo Fieke, 
(KE+)Ik ben zelf 9 weken zwanger van ons eerste kind en ik ben 37 jaar. (DH-, EI+) Na drie 
inseminaties (geen IVF), ben ik uiteindelijk toch natuurlijk zwanger geworden tijdens een vakantie 
op Aruba. (EI+)We zijn dolgelukkig!!! 
(KE+)De eerste echo is met 71/2 week gemaakt en alles zag er prima uit, het hartje zien kloppen is 
iets heel bijzonders. 
(NS+, KB+)Je komt dan wel automatisch (gezien de leeftijd) in aanmerking voor zo'n test, maar dat 
wil absoluut niet zeggen dat je deze dan ook maar moet laten doen. (EI+, AJ+)Wij zijn er (bijna) 
zeker van dat we geen test laten doen, want wat moet je beslissen als het niet goed zou zijn. 
(AJ+)Daarbij het risico lopen dat er een miskraam op volgt, zouden wij niet kunnen verdragen.  
(EI+)Veel wijsheid bij je beslissing en een fijne zwangerschap. 
Mirjam 
 

Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee 
 
Account(s): rechtvaardiging 1: ik wil niet het risico op een miskraam door het onderzoek lopen 
rechvaardiging 2: en ook niet voor de beslissing wel of niet afbreken komen te staan in geval van 
een slechte uitslag  
 
Typering account(s): rechtvaardiging 1: B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud, rechtvaardiging 2: B5, 
Zelfverwezenlijking, Geweten. 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: we zijn eindelijk zwanger en dolgelukkig, we hebben 
besloten geen test te laten doen omdat we niet zouden weten wat we moeten beslissen als het niet 
goed zou zijn, daarnaast willen we niet het risico lopen op een miskraam 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek stelt je voor moeilijke beslissingen 

 
Bericht 9: 
 
(EI+)Iedereen ontzettend bedankt voor de reacties op mijn vraag. (KP+, EI+)Inmiddels heb ik een 
triple-test gedaan en die uitslag was goed! (KP+, EI+, AJ+)ondanks het feit dat dat evt afwijkingen 
niet 100% uitsluit ben ik toch gerustgesteld en heb besloten geen verdere onderzoeken te laten 
doen.(EI+)Nogmaals dank voor jullie steuntje in de rug!  
groetjes Fieke  
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Standpunt of dilemma: een tripletest laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging: tripletest laten doen en de uitslag daarvan was geruststellend en 
daardoor zien we geen reden voor verdere onderzoeken 
 
Typering account(s): B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: de uitslag van de test was goed en ook al geeft die geen 
100% zekerheid we zijn er wel door gerustgesteld en zien af van verder onderzoek 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is verstandig mits nuttig en wel doordacht ingezet 
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Thread 4 

 
Bericht 1: 
 
(EI+, NU+)Graag zou ik van jullie willen weten waarom je wel of niet voor een nekplooimeting 
hebben gekozen.  
 
(AJ)Ik moet morgen aan vk laten weten of wij dit willen. 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging: verloskundige wil weten of we dit willen laten doen daarom moeten 
we het nu overwegen 
 
Typering account(s): B4, Beroep op een hogere autoriteit, Een invloedrijk persoon gaf opdracht. 
(mijn verloskundige komt met deze vraag en dwingt me daarmee om hierover na te denken) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: de verloskundige wil weten of wij een nekplooimeting willen 
en ik zou niet weten waarom ik daarvoor zou kiezen wat was jullie motivatie? 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek stelt je voor moeilijke beslissingen 

 
Bericht 2: 
 
(KE+, AJ+)Wij hebben hier niet voor gekozen, omdat het uiteindelijk toch een kansberekening is en 
geen enkele garantie geeft.  
 
(AJ+)Voor ons zou het ook geen reden zijn om het weg te laten halen. (AJ+)Kortom, wij vonden het 
niet noodzakelijk. 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee 
 
Account(s): rechtvaardiging: het is een kansberekening en een ‘slechte’ uitslag zou ook geen reden 
zijn om het weg te laten halen dus was het voor ons onnodig 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen, B7, Beroep op 
waarden, Morele waarden 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: de test is een kansberekening en de uitslag zou voor ons 
geen reden zijn om over te gaan tot abortus 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is onzinnig en/of verwerpelijk 
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Bericht 3: 
 
(EI+)Moeilijke beslissing...  
 
(KM+)een kennisje van me heeft wel een nekplooimeting gedaan, ze is 36. (KM+)De uitslag is met 
een kans van 1 op 260 dat er iets met haar kindje is. (KM+)Dat is ca 0,4% dat er iets met het kindje 
is.  
 
(KM+)Om er nu achter te komen of ze een gezond kindje zal krijgen kan ze een vruchtwaterpunctie 
doen. (KM+)Hierbij heb je 1% kans dat het in een miskraam eindigt.  
 
(KM+, LN+, AJ)Haar dilemma: uit de plooimeting blijkt voor 99,6% dat het om een gezond kind gaat 
(want 0,4% niet) moet ze nu de punctie doen of niet, want alleen met een punctie krijg je 100% 
zekerheid of er geen afwijkende chromozomen zijn.  
 
(EI+)???????  
 
Groetjes van Kiki 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee 
 
Account(s): rechtvaardiging: ze, de kennis wiens situatie door deze schrijfster wordt aangehaald, 
heeft het laten doen vanwege haar leeftijd 
 
Typering account(s): B4, Beroep op een hogere autoriteit, Institutionele regels bepalen het. (door 
haar leeftijd komt ze in aanmerking voor prenatale onderzoeken) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: kennis van me heeft het laten doen maar het geeft geen 
100% uitsluitsel en de kans die ze heeft op een ziek kindje is ongeveer de helft van de kans dat ze 
een miskraam zou krijgen als ze een punctie zou doen maar ja dan weet je het zeker… 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek stelt je voor moeilijke beslissingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht 4: 
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bosengel schreef: 

Haar dilemma: uit de plooimeting blijkt voor 99,6% dat het om een gezond kind gaat 
(want 0,4% niet) moet ze nu de punctie doen of niet, want alleen met een punctie krijg je 
100% zekerheid of er geen afwijkende chromozomen zijn. 

 
(KB+, LN+, AJ+)Volgens mij heeft niemand ooit 100% zekerheid dat je kindje 'normaal' is. 
(KM+)Onze buurvrouw heeft, toen ze in verwachting was van haar derde kindje, een 
vruchtwaterpunctie laten doen om twee redenen:  
(AJ+)- ze was ouder dan 36  
(AJ+)- haar eerste kind heeft het syndroom van Down  
 
(KM+)Uit de vruchtwaterpunctie bleek dat het kindje niet het syndroom van Down zou hebben. 
(KM+, AJ+)Dat heeft het ook niet, maar het meisje is in ieder geval niet normaal. Ze is heel klein, 
bleek, heeft slechte ogen, is onder meer manisch-depressief, vroegrijp, en ga zo maar door.  
 
(KM+, PB+, AJ+)Dus het is een inschatting van de KANS die je hebt om een kindje met het syndroom 
van Down te krijgen, en zelfs een vruchtwaterpunctie zegt weinig over feit of jouw kindje het 
daadwerkelijk wel of niet heeft.  
 
(EI+)Sterkte met de beslissing!  
 
 
Groetjes, Wendy 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen? 
 
Antwoord op dit standpunt: nee 
 
Account(s): rechtvaardiging: zegt weinig over of jouw kindje wel of niet Down heeft. Het kan ook 
iets anders hebben dat met onderzoek niet vast te stellen is. 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen, B4, Beroep op een 
hogere autoriteit, Beroep op feiten (het meisje is in ieder geval niet normaal) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: vruchtwaterpunctie geeft geen zekerheid het geeft een 
inschatting van de kans en zegt niet of het kindje werkelijk Down heeft en bovendien kan je kindje 
ook nog andere afwijkingen hebben 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is onzinnig en/of verwerpelijk 

 
Bericht 5: 
 
(EI+, AJ+)Iedereen krijgt die vraag tegenwoordig.  
(AJ+)Wij hebben het niet laten doen, het kost heel veel geld. (AJ+)En je hebt nog totaal geen 
zekerheid. (AJ+)Vind het echt een onderzoek van niets. (AJ+)Je hebt er niets aan. (AJ+)Want als ze 
zeggen dat het een kans heeft dat het niet goed zit, je even later toch weer kan horen dat het wel 
goed zit. (EI+)Heel frustrerend lijkt me.  
(AJ+)Ik wil het gewoon laten komen en we zien het dan wel. (AJ+, EI+)In onze families is er 
niemand met het down syndroom en we hebben alle 2 nog de "goede" leeftijd om niet getest te 
hoeven worden. 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
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Antwoord: nee 
 
Account(s): rechtvaardiging: onderzoek is gebruikelijk geworden maar het heeft geen betekenis, 
het kost veel geld en je hebt nog totaal geen zekerheid 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen, B4, Beroep op een 
hogere autoriteit, Beroep op feiten (onze families is er niemand met het down syndroom) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: we zijn geen medisch risicogeval en ik heb begrepen dat het 
een nutteloos onderzoek is waar je niks aan hebt.  
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is onzinnig en/of verwerpelijk 

 
Bericht 6: 
 
(AJ+)Wat wenniepennie al zegt: het blijft een kans en die is nooit zeker. (AJ+, EI+)Ik zou 
persoonlijk het risico van de punctie al niet willen.  
 
(AJ+)Bovendien ben ik aardig op de hoogte van statistieken en kansberekening (ik ben wiskunde 
docent) en als grapje hanteren wiskundigen vaak:  
(AJ+)Er zijn kleine leugens, er zijn grote leugens en daarboven is er nog statistiek!  
 
Groetjes van Kiki 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen? 
 
Antwoord op dit dilemma: nee 
 
Account(s): rechtvaardiging: het geeft geen zekerheid en ik zou het risico van de punctie niet 
willen 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen, B5, 
Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: het geeft geen zekerheid over de gezondheid van het kind 
en om daarvoor dan het risico op een miskraam te lopen dat zie ik niet zitten 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is onzinnig en/of verwerpelijk 

 
 
Bericht 7: 
 
(KM+, AJ+)risico van een punctie is relatief erg klein hoor 1 op de 300 dus dat valt reuze mee  
en de uitslag voor down is wel 100% want ze kijken de chromosomen na en daaraan zie je de 
afwijking van een kindje met down  

(EI+)maar is ieder zijn eigen keus natuurlijk  
 
gr debbie (KE+, EI+, AE+)( heb punctie gehad zelf )  
 
 
 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
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Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen? 
 
Antwoord op dit dilemma: ja 
 
Account(s): rechtvaardiging: het risico op een miskraam is relatief erg klein en het geeft wel 
degelijk zekerheid over Downsyndroom 
 
Typering account(s): B6, Beroep op nuttigheidsbeginsel, Voordelen wegen zwaarder dan nadelen. 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: ik heb zelf een vruchtwaterpunctie laten doen en het geeft 
wel degelijk zekerheid over het Downsyndroom en er is maar een kleine kans op een miskraam door 
de ingreep zelf dus je kan het best laten doen.  
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek is verstandig mits nuttig en doordacht ingezet 
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Bericht 8: (hier ontstaat een subtread waarbij op dit bericht gereageerd wordt) 
 
 
(KE+, EI+, AE+)heb niet eens mogen kiezen ze hebben het gewoon gedaan en dat terwijl ik er maar 
20 ben 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen wanneer je 
jonger bent dan 36 jaar? 
 
Antwoord op dit dilemma: nee 
 
Account(s): excuus: mijn medische begeleiders hebben het gewoon gedaan terwijl ik er eigenlijk 
nog te jong voor ben 
 
Typering account(s): A2, Ontkenning van wilsbesluit, Anderen (hebben gehandeld waardoor dit is 
gebeurd) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: het is me gewoon overkomen 
 
Rubriek argumentatie: Medici begeleiden je niet goed bij prenataal onderzoek 

 
 
Bericht 9: (subtread reactie op voorgaande bericht) 
 
(NP-, EI+, AJ+)Zo jong en dan toch een punctie? 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen wanneer je 
jonger bent dan 36 jaar? 
 
Antwoord op dit dilemma: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging: 20 jaar is nogal jong voor prenataal onderzoek gezien de adviesleeftijd 
van 36 jaar en ouder.  
 
Typering account(s): B4, Beroep op een hogere autoriteit, Institutionele regels bepalen het. 
(volgens de regels kom je pas in aanmerking voor een dergelijk onderzoek als je 36 jaar of ouder 
bent of een medische indicatie hebt) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: opmerkelijk dat iemand van jouw leeftijd een 
vruchtwaterpunctie krijgt van de medici zeker gezien het feit dat er een risico op miskraam is.  
 
Rubriek argumentatie: Medici begeleiden je niet goed bij prenataal onderzoek 
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Bericht 10: (subthread, reactie op bericht 8) 
 
(EI+)Dat verbaast mij ook??? (KE+, EI+, AE+)ik ben 23 en bij ons deden ze niet eens een 
nekplooimeting, omdat de kans zo klein is, ivm onze leeftijd en goede gezondheid.. 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten doen wanneer je 
jonger bent dan 36 jaar? 
 
Antwoord op dit dilemma: n.v.t. 
 
Account(s): rechtvaardiging: bij mij deden ze niet eens een nekplooimeting vanwege mijn leeftijd 
en gezondheid en ik ben nog wel 3 jaar ouder dan jij. 
 
Typering account(s): B4, Beroep op een hogere autoriteit, Institutionele regels bepalen het. 
(volgens de regels kom je pas in aanmerking voor een dergelijk onderzoek als je 36 jaar of ouder 
bent of een medische indicatie hebt) 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: wat raar, ik ben drie jaar ouder dan jij en bij mij wilden ze 
niet eens een nekplooimeting doen laat staan een risicovolle vruchtwaterpunctie! 
 
Rubriek argumentatie: Medici begeleiden je niet goed bij prenataal onderzoek 

 
 
Bericht 11: (subthread laatste reactie, reactie van starter subthread op reacties) 
 
(KE+, NP-, AJ+)ja wij zijn ook jong en goed gezond toch hebben ze de nekplooimeting gedaan 
zonder het ons te vragen , (KE+, AJ+) ze zeiden dat er een kans was van 1 op 14 voor mongolisme 
dus heb ik zelf voor de vruchtwaterpunctie ingestemd. (KM+, EI+, AE+)las daarna dat je zelf ook 
mag kiezen of je de nekplooimeting laat doen of niet, dat is mij dus nooit gevraagd geweest ze 
hebben het gewoon gedaan. 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: ongevraagd prenataal onderzoek ondergaan  
 
Antwoord op dit dilemma: n.v.t. 
 
Account(s): excuus: eerst werd er ongevraagd een nekplooimeting gedaan, rechtvaardiging: daarna 
heb ik zelf toegestemd met een vruchtwaterpunctie vanwege de uitslag van de nekplooimeting 
 
Typering account(s): A2, Ontkenning van wilsbesluit, Anderen (hebben voor mij besloten) en B6, 
Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: toen de medici voor mij hadden besloten en ongevraagd de 
nekplooimeting hadden gedaan kon ik niet anders dan gebaseerd op die uitslag ook een 
vruchtwaterpunctie laten doen 
 
Rubriek argumentatie: Medici begeleiden je niet goed bij prenataal onderzoek 
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Bericht 12: 
 
(EI+, AJ+)Als ik zwanger zou zijn en ze vragen het zou ik het wel willen als het geen risico met zich 
meebrengt,maar stel dat het niet goed is wat dan?  
 
(EI+)Is natuurlijk helemaal geen leuk onderwerp,zelfs heel zwaar.  
(EI+, LN+)Wanneer doen ze dat en moet/kan je dan de keus maken of je het verstandig vind om je 
kindje op de wereld te zetten?  
 

(EI+, LI+)Het lijkt mij vreselijk allemaal als je voor een keus word gezet  
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: n.v.t. 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren? 
 
Antwoord op dit dilemma: nee 
 
Account(s): Rechtvaardiging: als het geen risico met zich mee zou brengen zou ik het wel willen. 
(omdat dit wel het geval is zegt deze schrijfster eigenlijk dat ze het onderzoek niet verstandig vindt 
vanwege het risico 
 
Typering account(s): B6, Beroep op het nuttigheidsbeginsel, Zelfvertrouwen 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: ik kan me voorstellen dat je als je zwanger bent zekerheid 
wilt over de gezondheid van je kindje, ik zou als er geen risico aan vast zou zitten het ook doen 
maar er zit helaas wel een risico aan en daarom lijkt het me vreselijk als je daarover moet beslissen 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek stelt je voor moeilijke beslissingen 

 
Bericht 13: 
 
(LN-)Ik ben het helemaal met de woorden van Maryloes eens dat is ook precies de rede waarom wij 
geen prenataalonderzoek hebben laten doen 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee 
 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren? 
 
Antwoord op dit dilemma: nee, helemaal geen prenataal onderzoek laten uitvoeren 
 
Account(s): geen 
 
Typering account(s): n.v.t. 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: n.v.t. 
 
Rubriek argumentatie: n.v.t. 
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Bericht 14: 
 
(NP-, EI+)je kan natuurlijk zelf beslissen of je je zwangerschap verder zet of niet maar het is 
inderdaad een heel moeilijke en en zware keuze. (EI+)ik zou bij mijn volgende zwangerschap er 
toch duidelijk bij vermelden dat ik geen tests meer wil. 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: nee 
Besproken standpunt of dilemma in dit bericht: een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren? 
 
Antwoord op dit dilemma: nee 
 
Rechtvaardiging: je kan wel zelf beslissen of je de zwangerschap voortzet maar dat is een hele 
moeilijke beslissing om te moeten maken 
 
Typering account(s): B5, Zelfverwezenlijking, Zelfbehoud 
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: te moeten beslissen of je een zwangerschap afbreekt is een 
nogal zware beslissing misschien is het wijzer te voorkomen dat je voor zo een beslissing komt te 
staan en dus helemaal niet onderzoek ernaar te laten uitvoeren. 
 
Rubriek argumentatie: prenataal onderzoek stelt je voor moeilijke beslissingen 

 
Bericht 15: 
 
Hoi  
 
(KE+)Ik heb zelf alleen een combi test laten doen.  
(KM+)Hierbij nemen ze wat bloed af (1 buisje) en doen ze als je 12 weken bent een echo maken, 
waarbij ze op de een ofandere manier de plooi van het nekje meten. (KM+)Aan de hand daar van 
kunnen ze je dan zeggen of je een risico hebt ja of nee.  
 
(KM+, NP-)Dit is wel een Kansbepalende test. (LI-)En geen doorslaggevende! (NP-, KM+)Daar voor 
zal je een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie moeten doen. (KE+)Maar dat wilde ik zelf niet.  
 
(KM+, AE+)Hoor wel dat ze het steeds vaker voor stellen en ook steeds jonger ?  
 
(EI+)In elk geval succes met je keus 
 
 

Standpunt of dilemma: een nekplooimeting laten uitvoeren? 
 
Antwoord: ja 
 
Account(s): geen account gegeven om test te laten doen 
 
Typering account(s): n.v.t.  
 
Inhoudelijke weergave argumentatie: n.v.t. 
 
Rubriek argumentatie: n.v.t. 

 



     

Beoordeling a.d.h.v. Scholtenprotocol   

11 juli 2008 
Pagina 1

Bijlage 5 

Analyse a.d.h.v. het Scholtenprotocol 
 
Uitgevoerd op zinsniveau. Per zin is gekozen voor de meest van toepassing zijnde code. Dit zodat er 
aan het einde van de beoordeling hopelijk sterke verschillen zijn waardoor een duidelijke 
interpretatie van de gehele thread mogelijk wordt. Het betreft hier de mate waarop men in is 
gegaan op het verzoek van de vraagsteller. 
 
Allereerst is alle tekst geknipt uit de betreffende websites en vervolgens alle opmaak gewist. 
Zodoende blijft er alleen tekst over zonder allerlei opmaak die invloed uitoefent op registratie en 
daarmee ook ervaring van de tekst. Hierdoor worden de teksten onderling zo gelijk mogelijk (daar 
waar er uit een ander bericht geciteerd wordt door een stuk tekst uit het bericht aan te halen is het 
kader wat er op Internet dan omheen komt te staan behouden gebleven anders is de tekst 
onleesbaar, ook emoticons zijn intact gebleven). Het zo gelijk aan elkaar mogelijk maken van de 
teksten heeft als doel mijn oordeel waarop de codering gebaseerd is niet te laten verschillen per 
thread door mogelijke beïnvloeding als gevolg van de verschillende opmaak van de websites. 
Bijvoorbeeld de lettertypen, afbeeldingen, uitlijning van teksten enz. Tussen de berichten is een 
scheidingslijn aangebracht zodat nog wel duidelijk blijft waar een bericht begint en waar deze 
eindigt. Wellicht ten overvloede, de gemaakte taalfouten in de teksten zijn ongewijzigd 
overgenomen van de websites.  
 
De eerste drie threads zijn afkomstig van de website Ouders.nl. Deze websites zijn voorzien van een 
automatisch briefhoofd met daarin een regel waarin duidelijk wordt gemaakt onder welk onderdeel 
van het volledige forum deze thread valt, een titelregel waarin de titel die de schrijver aan zijn 
bericht heeft meegegeven wordt weergegeven. Deze titelregel staat ook in het briefhoofd bij een 
reactie maar kan dan weer een andere titel betreffen, het is een regel die vergelijkbaar is aan de 
onderwerpregel bij reguliere e-mailberichten. Men kan er dus ook voor kiezen deze regel leeg te 
laten. Verder is er nog een regel met een berichtnummer, een datumregel en een afzenderregel die 
allen verder voor zich spreken. Overigens wordt het allereerste bericht vooraf gegaan door de door 
de schrijver gekozen titel (gelijk aan datgene wat de schrijver heeft ingevuld op de titelregel van 
zijn of haar bericht). Bij de beoordeling aan de hand van het Scholtenprotocol zijn deze regels 
buiten beschouwing gelaten omdat ze automatisch gegenereerd worden en omdat ze niet bij alle 
threads voorkomen. Deze regels geven dus geen informatie over de mogelijke interactie omdat ze 
niet te beïnvloeden zijn. Alleen de titelregel kan hierover wel informatie geven echter niet meer 
dan uit het bericht zelf naar voren komt en omdat bij thread vier van een briefhoofd geen sprake 
is(omdat de vierde thread afkomstig is van een andere website), is de titelregel ook in alle gevallen 
genegeerd.  
 
De codering staat tussen haakjes aan het begin van de beoordeelde zin. Ter verduidelijking van de 
toepassing van de codering nog een voorbeeld: bij de volgende zin is gekozen voor de code KE+ 
(voegt iets toe aan de kijk op het probleem door te praten over eigen ervaringen) ‘Ik moest twee 
weken wachten op de uitslag.’ Omdat uit deze zin niet naar voren komt dat het altijd het geval is 
dat er twee weken wachttijd is, is gekozen voor deze code. Zou de zin duidelijk maken dat dit altijd 
het geval is en daarmee iets over de standaardprocedure aangeven dan zou de code KP+ van 
toepassing zijn.  
 
Wanneer er daadwerkelijk een bepaalde emotie wordt benoemd dus de respondent gebruikt 
woorden als verdrietig, boos enz. Dan is de code EE+ van toepassing. Emoties worden als impliciet 
gezien wanneer er geen specifieke emotie benoemd wordt maar er wel een emotionele lading 
tussen de regels te lezen valt waar bij het onduidelijk kan zijn om welke emotie het precies gaat, 
bijvoorbeeld de uitspraak ‘ik heb het er moeilijk mee.’) 
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Thread 1 

(NP+)Ik ben 34 jaar en pril pril zwanger van ons 2e kindje. (EI+, AE+)Ik twijfel of ik een Triple test 
zal doen omdat een punctie of vlokkentest pas vanaf 36 jaar gedaan wordt.  
(CT+, EE+)Wie heeft deze test laten doen en in hoeverre wordt je onzekerheid weggenomen of je 
kindje wel gezond zal zijn?  
(DH+, EI+)Ik weet dat deze test geen duidelijk uitsluitsel zal geven maar dat het een 
kansberekening is.  
(DH+, NU+)Graag hoor ik jullie ervaringen.  
(NU+)Bedankt, 
Margareth 

 

Hoi Margareth,  
(NP+)Ik ben 31 jaar en momenteel 10 weken zwanger van ons 4de kindje. (KE+)Bij de eerste twee 
zwangerschappen het ik de test NIET laten doen. (AJ+)Toen was dat namelijk nog helemaal niet de 
gewoonte. (KE+)Bij mijn 3de kindje liet ik het wel doen. (KP+)Daar ik de week dat de bloedafname 
normaal moest gebeuren op ski-verlof zou zijn, werd het iets vroeger gedaan. (KE+, DH+)Toen 
bleek dus echter dat het resultaat NIET goed was. (KM+)De artsen dachten toen al wel dat het aan 
het verkeerde tijdstip lag en lieten me de ochtend van mijn vertrek nog opnieuw langskomen voor 
een nieuwe bloedafname.  
(KP+)Dit bloed werd dan ingevroren tot de volgende week maandag (de enige dag van de week 
waarop het labo het bloed nakijkt). (DH+)Die tweede test was WEL goed.  
(KE+)Na veel vergaderen kwamen de artsen er zelf niet uit en lieten ze de beslissing aan mijzelf of 
ik een vruchtwaterpunctie zou laten doen of niet.  
(DH+)Om een lang verhaal kort te maken. (KE+, EI+) Ik heb de punctie ook laten doen en (na drie 
lange weken wachten) bleek ook daar alles goed!  
(LN+, EI+)Ondertussen is mijn dochtertje (gezond en wel) al anderhalf en ben ik trouwens opnieuw 
van plan om bij deze zwangerschap de Triple test te laten doen. (KB+, AJ-)Maar dan wel van den 
eerste keer op het juiste moment!  
(C+,AJ+)Ik weet niet of je hier iets aan hebt, want het is en blijft een heel persoonlijke beslissing.  
Groetjes, 
Martine. 

 

Beste Margareth,  
(KE+)Nadat ik 2 miskramen heb gehad heb ik bij mijn derde zwangerschap een triple test laten 
afnemen. (KM+)Deze gaf een kans van 1:40 op een kindje met Downs-syndroom. (KE+)Ik heb toen 
een vruchtwaterpunctie laten verrichten en bij de echo die men daarbij deed bleek het kindje veel 
vocht vast te houden over zijn hele lijfje. (KE+)Men dacht dat het inderdaad een mongoloïde kindje 
zou zijn. (KE+)Na 2 lange weken wachten op de uitslag bleek het kindje genetisch toch wel 
normaal. (KE+)We hebben toen weer een echo laten doen en daarbij bleek dat de problemen zich 
alleen maar verergerd hadden en dat het kindje zeker niet levensvatbaar was. (KE+)Met 20 weken is 
de bevalling opgewekt: het kindje bleek enige dagen eerder te zijn overleden. (KM+, KE+)Ondanks 
het feit dat het kindje geen (zichtbare) genetische afwijking had associeerde men de triple-
testuitslag wel degelijk met zijn ziekte (hydrops).  
(KE+, EI+)Bij mijn vierde zwangerschap -met angst en beven- weer een test laten doen: deze was 
volkomen normaal. (KE+, EI+)Ik heb een gezonde zoon van bijna 2 jaar en ben 4 maanden zwanger 
van zijn broertje of zusje! (KE+)Ook deze keer heb ik een triple test laten uitvoeren die normaal 
bleek te zijn.  
(AJ+, EI+)Alhoewel het inderdaad niet meer is dan een kans om een afwijking wel of niet te hebben 
heeft de goede uitslag mij de laatste twee keer toch wel veel vertrouwen gegeven (AJ+, EI+)Voor 
mij is dat reden genoeg geweest om de test wel te laten uitvoeren!  
(EI+)Veel sterkte met je keuze!  
Groetjes, Karin 
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(KE+, KM+)Ik woon, als Nederlandse, in België en daar wordt de tripletest standaard toegepast.      
(KE+)Bij mijn eerste zwangerschap was ik 32. (KM+)Te jong dus voor de andere tests.  
(AJ+, EE+)Ik vond het op dat moment wel prettig om zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. (LI-, 
EI+, AJ+)Natuurlijk weet je niets zeker, maar je kunt jezelf wel beter voorhouden dat de kans op 
een Down- of spina bifida kindje niet groot is. (LI+, EI+)Achteraf vraag ik me weleens af of je door 
de mogelijkheid van dit soort onderzoeken niet veel te onnodig onzeker wordt. (AJ-)Toch laat ik de 
test nu in mijn tweede zwangerschap weer doen.  
manon van essen  

 

Beste Margareth,  
(KE+)Ook ik heb de triple-test gedaan. (KE+,AJ+) Na twee miskramen en ook gezien mijn leeftijd, 
ik was toen 39, wilde ik in ieder geval een punctie laten doen. (KM+, AJ+)Op aanraden van de 
verloskundige kon ik misschien beter de triple-test doen. (AJ+)Vanwege geen risico op een 
miskraam. (KP+)Dus bloed laten afnemen.  
(KE+)Enkele dagen later kwam er een telefoontje dat de baby een grote kans had op een open 
ruggetje. (KB+, EI+)Ik moest me geen zorgen maken, maar wel de volgende dag langskomen!  
(KP+)Er werd een zeer uitgebreide echo gemaakt, waarop niets bijzonders te zien was. (KE+)Maar 
men raadde mij aan om een punctie te laten doen (was ik dus al van plan). (KE+)De week erop dus 
een vruchtwaterpunctie. (KE+, EI+)Ik moet zeggen dat dit reuze meeviel. (KE+, EE+)Nu had ik er 
ook niet echt tegen op gezien. (EE-)Wel tegen het wachten op de uitslag. (KM+, EI+)Van de hele 
behandeling voel je bijna niets. (KE+, EI+)Iedereen was bijzonder aardig en ik voelde me in goede 
handen. (KE+, KM+)Ik mocht drie dagen later bellen voor de uitslag naar wel of geen open ruggetje. 
(KE+, KP+)Daarna twee en een halve week wachten op de andere uitslag van het chromosomen 
onderzoek. (EI+)Natuurlijk kun je er niet van uit gaan, maar ikzelf had steeds het gevoel dat het 
allemaal wel goed zat. (AJ+)En inderdaad, we hebben nu een gezonde dochter van alweer 14 
maanden.  
(KE+, EI+)Maar ik zou dus nooit meer de triple-test aanraden. (AJ+, LI-)Zo'n test is alleen maar een 
kansberekening en ook al is de uitslag van de test goed, dan kun je toch wel een kind met een 
chromosoomafwijking krijgen. (KB+, KP+, AJ+)Wil je daar echt zeker van zijn dan moet je een 
punctie laten doen. (KB+, EE+, AJ+)Ik heb nu ook onnodig in spanning gezeten (vanwege dat 
telefoontje ) en dat kun je, zeker tijdens een zwangerschap, niet gebruiken.  
(EI+)Succes,  
Iris.  

 

(KE+)Nou ja pas..... (in onderwerpregel schreef deze schrijfster ‘pas laten doen’)  
(KE+, EE+)Ik ben alweer 33 weken zwanger, dus het is al weer even geleden dat ik me liet testen, 
maar voor ons was het een enorme geruststelling om te horen dat er geen verhoogde kansen waren 
op down syndroom of open ruggetje!  
(LI-, AJ+)Garantie krijg je natuurlijk nooit, maar het gaat hier dan ook om een kansberekening.  
(LI-, KE+, AJ+)Gelukkig weet je niet alles van te voren, maar de test was toch een soort van 
kalmeringsmidddel voor ons.  
(EI+)Veel succes,  
Tineke.  
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Thread 2 

Hi,  
(KE+)Ik ben 36 (word 37 in juni) en ben nu 7 weken zwanger van mijn tweede kindje. (EI+, 
AJ+)Gezien mijn leeftijd wil ik graag een test laten doen om te zien of onze baby geen Down-
syndroom heeft.  
(KP+)Nu hebben we gehoord dat het mogelijk is met 11 weken (?) via een echo de dikte van de 
nekplooi te laten bepalen, wat een indicatie zou geven voor het al dan niet voorkomen van het 
Down-syndroom. (KP+)Daarna zou ik eventueel nog met 4 maanden een vlokkentest/punctie kunnen 
laten doen ((DH-)ik vergeet steeds welke er eerst komt). (DH-, EI+)Dat doe ik liever dan de eerdere 
test, die meer risico geeft op een miskraam.  
(KV+)Wie heeft hier ervaring mee? (KV+)Hoe betrouwbaar is het meten van de nekplooi? (KV+)En 
hoeveel kans heb je nu werkelijk op een miskraam bij een vlokkentest en punctie?  
(NU+, EI+)Vast bedankt!  
Silva.  

 

Hallo,  
(KB-, EI+, W+, AJ+)Waarom ben je bang voor een kind met Down syndroom, heeft zo iemand geen 
recht van leven en recht op liefde van zijn moeder? (KM+)Zie mijn reaktie bij 'punctie voor je 33e'. 
(EI+, W+, AJ+)Ik vind het zo erg zo makkelijk als mensen tegenwoordig beslissen wiens leven 
waardevol is en wiens leven niet, verschrikkelijk! 
(EI+, AJ+)Hou alsjeblieft van je kindje zoals het is, ieder menselijk leven is uniek en de moeite 
waard en jij als moeder moet ervoor zorgen en liefde geven!  
Emmy.  

 

(EI+)Ook hallo  
(EI+)Ik begrijp je reactie niet zo goed. (EI+, AJ+) Ik kan me heel goed voorstellen dat Silva met haar 
(risico-)leeftijd na een 'goede' uitslag veel meer van haar zwangerschap zal kunnen genieten dan als 
ze in het ongewisse is of haar baby ja of nee gezond is. (AJ+, W+)De medische kennis is er toch voor 
om gebruikt te worden? (EI+, AJ+)Ik denk niet dat het iets met het wel of niet van je kind houden 
te maken heeft..  
Fren.  

 

Hoi Emmy,  
(NU-, AJ+)Silva stelt een hele concrete vraag om informatie, en dat lijkt me haar goed recht.  
(NU-)Moet ze haar levensfilosofie en haar emoties rondom haar ongeboren kind er ook bij zetten? 
(EI-)Dat lijkt mij niet. (EI-, AJ+)Om meteen te suggereren dat zij niet van haar kind houdt vind ik 
een beetje ver gaan. (DH+)Niet iedereen is dezelfde mening toegedaan als jij.  
(DH+)En verder: jij vindt dat niemand mag beslissen welk leven waardevol is en welk leven niet. 
(DH+)Maar mag jij dan Silva voorschrijven hoe zij zich moet voelen en hoe zij met haar ongeboren 
kindje om moet gaan? (DH+, AJ+)Dan ben je net zo 'oordelend' bezig.  
(DH+)Ze wil gewoon antwoord op haar vraag. (DH+, EI+, AJ+)Hoe zij daar vervolgens mee omgaat is 
heel persoonlijk, en waarschijnlijk ook heel erg moeilijk, en dat hoeft ze niet voor de hele wereld 
op het forum te zetten.  
Groeten, Sjoukje.  

 

(EI-)Wacht maar tot het je zelf overkomt, dan snap je pas waar je het over hebt. 
(LN-, AJ+)Tuurlijk moet je van je kind houden, maar als je kunt kiezen, dan kies je toch voor een 
gezond kind. 
(AJ-)Een mongooltje is nu eenmaal een foutje van de natuur . (DH+, KB-, AJ+)Je wil toch ook niet 
de rest van je leven laten vergallen. (DH+, KB-, AJ+)Een mongooltje kan namelijk niet voor zichzelf 
zorgen. (KE+, AJ+) Ik wou dat ik een punctie had kunnen laten doen, maar daar ben ik te jong voor. 
(EI+)Dus nu maar in de angst zitten. 
M. van Dijk.  
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Beste Emmy, en de anderen die hebben gereageerd,  
(DH+, C+)Dat was heel confronterend en eerlijk antwoord. (DH-, AJ+)Maar zoals de anderen al 
hebben gezegd, het blijft een persoonlijke afweging, gebaseerd op je eigen overtuiging en situatie. 
(AJ+)Ikzelf realiseer me dat je nooit alle risico kunt uitsluiten, maar besef tevens wat het moet 
betekenen om een kindje met Down te krijgen. (DH+)Alle respect voor de ouders die deze moeilijke 
opgave vervullen!  
(KM+)Ik heb inmiddels wel heel wat info gevonden op een Amerikaanse website: 
http://www.fetal.com/. (NP+, KP+)Het blijkt dat de kans op een miskraam gedeeltelijk afhangt 
van de ervarenheid van degene die de test doet, dus ik zal me vantevoren goed informeren.  
(KV+)Mocht iemand verder nog een reactie hebben, dan houd ik me zeker aanbevolen!  
Silva  

 

Beste allemaal,  
(KE+)Wij hebben een kindje gehad met een ernstige hartafwijking en bij een volgende 
zwangerschap komen we onder gyn. controle.  
(KM+)De gyn. vertelde toen dat inderdaad die dikke nekplooi (alleen zichtbaar tussen de 12e en de 
14e week) kan duiden op een afwijking. (NP+)Dat hoeft niet alleen het syndroom van Down te zijn, 
maar dit kunnen ook andere afwijkingen zijn. (NP+, AJ+)En niet al deze afwijkingen zijn zichtbaar 
via een echo of een punctie  
Ellen 

 

Beste Silva,  
(KE+)Ook ik ben zwanger van mijn tweede en ben inmiddels 37 jaar. (KE+, AJ+)Ik heb een paar 
weken geleden een vruchtwaterpunctie laten doen om te laten onderzoeken of ons kindje "gezond" 
is. (EI+) Gelukkig is alles goed. (KM+, NP+)Bij mij werd gezegd dat de kans op een miskraam door 
de punctie 1 op de 350 was. (KE+) Lichamelijk valt zo'n punctie mee alleen emotioneel vond ik het 
enorm zwaar (drie weken wachten op de uitslag!). (KM+, NP+)Ik heb gehoord dat ze inderdaad in 
een vroeger stadium dan een punctie de nekplooien kunnen meten. (KM+, NP+, KP+) Je kan het VU 
ziekenhuis in Amsterdam eens bellen die zijn erg ver in dat soort onderzoeken. (EI+)Heel veel 
succes met het nemen van jouw beslissing en mail me gerust als je nog iets wil weten. (EI+, 
AJ+)Geniet als je het kan van je zwangerschap en laat je door niemand iets wijsmaken, het is jullie 
gezin en toekomst.  
Groeten van Tanja.  

 

Hoi silva, 
(DH+)Ik kan je maar 1 ding adviseren 'op jouw leeftijd': doen! 
groetjes Elaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Beoordeling a.d.h.v. Scholtenprotocol   

11 juli 2008 
Pagina 6

 

Beste Silva,  
(KE+)Ik heb bij 12 weken zwangerschap een nekoedeemecho gehad.  
(NP+)Dit is niet de nekplooiecho waar jij het over hebt, en die samen met bijv. de lengte van 
bepaalde vingerkootjes, het dijbeen en de verhouding tussen andere afmetingen een indicatie voor 
het risico op bepaalde chromosonale afwijkingen, zoals het Down syndroom, geeft.  
(NP+, AJ+)Een nekoedeemecho schijnt een hogere voorspellingswaarde te hebben dan een 
nekplooiecho. (KM+)Hoe hoog precies kon men mij niet vertellen, want ze zijn er hier (Medisch 
Spectrum Twente) pas in 1996 mee begonnen en het onderzoek is nog gaande. (KM+)Wel werd er 
iets tegen mij gezegd van "meer dan 90%". (KM+)Ook zeiden ze tegen mij dat er nog maar weinig 
ziekenhuizen in Nederland zijn waar ze dit doen.  
(KM+)Bij een nekoedeemecho meten ze de de doorsnede hoeveelheid vocht in een bepaald gebied 
in de nek. (KM+, KE+)Dan komen ze tot een bepaalde afmeting, bijv. bij mij 0,7 mm. (NS-) Dit is 
een goede, lage waarde; bij een leeftijd van 30 en een zwangerschapsduur van 12 weken mag het 
(dacht ik) 3 mm zijn voor je je zorgen hoeft te gaan maken.  
(KP+)Mocht de waarde van de nekoedeemecho daar aanleiding toe geven, dan kan je in overleg met 
de gynaecoloog tot een vruchtwaterpunctie besluiten. (LN-)Het blijft wel zo dat de echo geen 100% 
zekerheid biedt voor de uitslag en de punctie wel, althans voor die afwijkingen waar specifiek op 
gezocht wordt. (LI-)Het nadeel is natuurlijk de verhoogde kans op een miskraam die een punctie 
met zich meebrengt, o.a. door "misprikken" en infectiegevaar. (KM+, AJ+)Ik heb getallen gelezen 
van 0,5 tot 1,5% en gezien de uitslag van mijn echo vind ik dat te veel.  
(NP-)En tsja, het is aan ieder voor zich om de risico/rendementsafweging te maken: de beslissing 
om een test al dan niet te doen en de consequenties die je al dan niet daaraan koppelt zijn de 
jouwe. (DH-)Een kleine hinderpaal is natuurlijk dat je een test niet zomaar krijgt en in het geval 
van deze echo zou ik zeggen: de aanhouder wint, probeer het eventueel via de huisarts of een 
andere omweg. (DH+, KP+) Bied aan om het eventueel zelf te betalen, dat is misschien wel zo 
redelijk als je geen indicatie hebt...  
(EI+)Succes met je beslissing en laat horen hoe het afgelopen is!  
Deirdre  
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Thread 3 

(KE+)Ik ben nu 13 weken zwanger, voor het eerst in mijn 36-jarige bestaan. (KB+)Als je 36 of ouder 
bent kom je automatisch in aanmerking voor een vruchtwaterpunctie. (EI+, AJ+)DAt is nogal wat 
om over te moeten beslissen vind ik, want als het niet goed zou zijn dan moet je ook nog beslissen 
of je een evt mongooltje wilt houden of niet. (EI+, AJ+) nu krijg ik, omdat ik een enorme weerstand 
heb tegen een onderzoek waar ze een naald in mijn buik steken, een zogenaamde triple test, een 
bloedonderzoek. (NU+, EI+)wie heeft hier ervaring mee, met dit soort dilemma's en keuzes die je 
moet maken omdat je wat ouder bent? (NU+)graag reacties, (NU+, EI+)bij voorbaat dank,  
Fieke Vreeburg 

 

Beste Fieke,  
(KE+)Toen ik voor de eerste keer zwanger was, was ik 34 jaar en kreeg een trippel-test. (KM+)Het 
nadeel van deze test is dat het niet 100% zekerheid geeft en dat doet een vruchtwaterpunctie wel. 
(KE+)Alles was goed. (KE+)Nu ben ik 37 jaar en voor de tweede keer zwanger (26 weken). (KE+, 
AJ+)Toen ik 14 weken zwanger was heb ik bewust (i.v.m. de 100% zekerheid) een 
vruchtwaterpunctie laten doen. (EI+)Gelukkig (zwak uitgedrukt) was alles goed. (EI+)Ook ik heb erg 
getwijfeld wat ik moest doen. (KE+, AJ+)Dat ik al een kind had maakte de beslissing iets 
makkelijker.  (KE+, AJ+) Haar jeugd zou er anders uitzien met een broer/zus waar iets mee aan de 
hand zou zijn (al kan je natuurlijk nooit in de toekomst kijken). (EI+)De weken van spanning voor 
het wachten van de uitkomst vond ik erg zwaar, want wat doe je als...? (EI+)Wel denk ik te weten, 
mocht de uitslag niet goed zijn geweest dan had ik de zwangerschap af laten breken. (NU+, 
EI+)Heel veel sterkte met je beslissen en mocht je willen mailen, ga gerust je gang.  
Tanja 

 

Hallo Fieke,  
(KE+, EI+)Jouw oproep zou die van mij kunnen zijn. (EI+)Ik ben 39 jaar en voor het eerst 
waanzinnig gewenst zwanger. (LI-)En dan moet je keuzes maken. (LI-)Ik zit nu in de 10e week en 
moet binnenkort naar het ziekenhuis om te praten over mogelijke onderzoeken. (LI-, EI+)Moeilijke 
beslissing hoor. (LI-)Ik dacht ook eerst ik doe alleen de triple test. (LI-, AJ+)Maar daar kunnen ze 
alleen maar mee aantonen of er een verhoogde kans is op een bepaalde afwijking. (LI-, AJ+)Wil je 
het zeker weten dan is er ALTIJD aanvullend onderzoek vlokkentest/vruchtwaterpunctie) nodig. (LI-
, EI+, AJ+)"Wij oudere a.s. moeders" hebben helaas een verhoogde kans op afwijkingen van ons 
kindje. (LI-, AJ+)Of je wel of niet de testen ondergaat is afhankelijk van je gedachten over de 
toekomst. (LI-, AJ+)Zou je het aan kunnen om met een gehandicapt kindje te leven? (AJ-)En nog 
belangrijker is natuurlijk, je bent al op leeftijd en dan is een kind opvoeden toch al zwaarder. (LN-) 
Ik heb het er ook moeilijk mee. (NP-)En eigenlijk is er geen antwoord te geven. (NP-, EI+)Doe wat 
je hart je ingeeft. 
(KM+) Wil je trouwens meer weten over de triple test en de andere testen, het AZU of de VSOP 
geven handige brochures uit die heel duidelijk alle voor- en tegens van de onderzoeken bespreken. 
(KO+)Het VSOP vind je via de AZL op internet.  
(NP-, EI+)Veel sterkte met je beslissingen.  
Anita  
(KM+)Internetadressen: 
http://www.vsop.nl/ 
http://www.azl.nl/azl/home/infofolders/  
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Hallo, 
(NS-)Ik woon in Israel en hier, in de kibbutz, doet bijna iedereen de vruchtwaterpunctie test.  
(NS- )Zelfs op 21 jarige leeftijd doen ze het hier. (AJ+)Ik ben op zich daar op tegen, want volgens 
mij de kans dat zij een ongelukkig kindje krijgen kleiner dan de kans op een miskraam na de 
vruchtwaterpunctie. (KM+, NU+) Ik ga uit van het punt dat een op de 200 vruchtwaterpuncties 
uitdraait op een miskraam, zijn deze statistieken waar? (KM+, KP+, PB+)In ieder geval, mijn 
schoonzusje heeft gisteren een vruchtwaterpunctie laten doen, ze is nu 18-19 weken zwanger, 
volgens haar stelde het niets voor, was over in 10 minuten, ze heeft de naald ook niet gevoeld, 
alleen toen ze wat vruchtwater uit haar zogen dat voelde ze. (KM+)Zij is 32 jaar en de kans op een 
mongooltje is op die leeftijd 1 op de 536. (KM+, EI+)De triple test die ze had gedaan had op grond 
van het bloed en haar leeftijd een resultaat van 1 op 5550 opgeleverd en toch doet ze de 
vruchtwaterpunctie. (NP-)Zoals ik zei doet bijna iedereen het hier. (KE+, KM+, EI+, PB+, AJ+)Ik 
heb het zelf niet gedaan, was 29 toen ik zwanger was van mijn zoontje en ik geloof niet dat ik het 
bij de volgende zou doen, tenzij de triple test dus aangeeft dat de kans verhoogd is, maar zelfs dan, 
ik ken vrouwen die na de bloedtest een verhoogde kans hadden, het resultaat levert een getal lager 
op dan het getal van de leeftijd, toen kregen ze de vruchtwaterpunctie vergoed, (kosten zijn hier 
zo'n 1000 gulden) en daarna bleek alles toch goed te zijn. 
(DH+, EI+)Wat je ook besluit te doen, ik denk wel dat je van te voren moet beslissen dat als het een 
mongooltje blijkt te zijn, of een andere ernstige afwijking dat je het "weg laat halen", want als je 
dat nog moet beslissen nadat je de uitslag krijgt, dat lijkt me moeilijker. 
(KM+, KP+, EI+, PB+) Ook hoorde ik dat het in Nederland nogal moeilijk schijnt te zijn om een 
vruchtwaterpunctie te laten doen onder de leeftijd van 35 jaar als je verder geen ziektes etc. in je 
familie voorkomen, dat is dus hier absoluut niet het geval, hier doen ze ontzettend veel testen. 
(PB-, AJ+) Hier is het ook "in de mode" om met 15 weken een vaginale echo te doen, meestal kosten 
rond de 1000 gulden, (ligt aan welke arts je heengaat en wat zijn ervaringen hier in zijn), niet 
vergoed, en het schijnt dat ze daar al zo ver mee gevorderd zijn dat ze kunnen zien of het 
mongooltje is of niet, vanwege gewrichten lengtes en andere dingen en andere zichtbare 
afwijkingen ook. (PB-, EI+)Hier zit verder geen gevaar aan vast. (NS+, NU+, PB-)Ik weet niet of dat 
in Nederland ook mogelijk is? 
(C+, EI+)In ieder geval hoop ik dat je wat aan het bovenstaande hebt, succes. 
Ineke 

 

Beste Fieke,  
(KE+)Ik was 38 toen ik in verwachting was en heb ook een punctie laten doen. (KE+, EI+)Het viel 
erg mee. (EI+)Je voelt er zo goed als niets van. (KE+, KP+, PB+)Alles bij elkaar duurt de ingreep 10 
minuutjes en je moet je daarna nog een paar dagen rustig houden. (KM+, AJ+)De kans op een 
miskraam is erg klein.  
(KM+, EI+)We hebben twee en een halve week op de uitslag gewacht, dat was wel spannend.  
(KM+, AJ+)De verloskundige raadde mij de Tripletest aan. (KM+, KP+, PB+) Er wordt dan bloed bij 
je afgenomen en aan de hand van leeftijd, gewicht en een bepaald percentage aan bep. stoffen in 
je bloed bepalen ze een kansbereking of je een kindje met een afwijking krijgt.  
(KE+, AJ+) Ik heb dus eerst die bloedtest gedaan, ook al omdat ik al twee miskramen achter de rug 
had, en werd na twee dagen gebeld met de mededeling dat mijn kind waarschijnlijk een zeer grote 
kans op een open ruggetje had. (EI+)Of ik de volgende dag langs wilde komen... 
(KE+, KP+)Er is toen een uitgebreide echo gemaakt en een paar dagen later de punctie. 
(KE+)De uitslag van de puncte was goed. (KE+, KP+)Een paar dagen na de punctie mocht ik bellen 
of het inderdaad een open ruggetje was. (KM+, PB+)Ze meten in het vruchtwater een eiwit dat als 
het ware uit de foetus lekt. (KE+)Maar dat was allemaal goed.  
(KE+, KM+, EI+, AJ+)De gyneacoloog vertelde dat zo'n Tripletest dus alleen maar een hoop 
onnodige paniek en stresss meebrengt, en dat kun je in een zwangerschap al helemaal niet 
gebruiken! (KM+, PB+)En het gaat echt alleen maar om een kansberekening.  
(KE+, PB+, EI+)Ik had dus beter gewoon gelijk de punctie kunnen laten doen. (EI+)Ik zou zo'n 
Tripletest dus nooit meer doen.  
(KE+, EI+)NU ben ik zelf een nogal nuchter type en heb me ook niet al te druk gemaakt over de 
punctie en het wachten op de uitslag. (EI+) Ik had ook zelf steeds het gevoel dat het allemaal wel 
goed zat. 
(EI+)Maar dat zal wel niet voor iedereen gelden. 
(EI+)Bij een eventueel volgende keer zou ik het weer laten doen.  
(EI+)Veel sterkte, Iris,  
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(KE+)Ik ben inmiddels bijna 40 weken zwanger van mijn tweede en ben 38 jaar oud. (KE+, DH-)Mijn 
man is 50 jaar. (KE+)Ook ik kreeg dus de mogelijkheid om een vruchtwaterpunctie te laten doen. 
(KE+, KM+) Bij het AMC in Amsterdam is echter, behalve de triple-test ook nog een nieuwe test 
ontwikkeld: de nekplooimeting. (KP+)Zo rond de twaalfde week heeft elke baby wat vochtophoping 
in de nek. (KP+)Met een echo kunnen ze de dikte van die 'nekplooi' meten. (PB+)Bij elke dikte hoort 
een bepaald risico op een chromosomenafwijking. (PB+)Met deze methode kunnen ze dus aangeven 
wat het risico is op een mongooltje. (PB+, AJ+)Ze kunnen het nooit uitsluiten, maar het is wel veel 
betrouwbaarder dan het resultaat van een triple-test. (PB+) De kans was bij ons, zonder onderzoek, 
1 op 111, maar de nekplooimeting wees een kans van 1 op 658 uit. (KE+) Toen hebben wij besloten 
geen vruchtwaterpunctie te laten doen en het risico te accepteren. (AJ+, EI+)Ook omdat het mij 
een onmenselijke beslissing lijkt wat te doen als uit de punctie blijkt dat er iets niet in orde is. 
(AJ+)Een mongooltje kan er ernstig aan toe zijn, maar ook vrij normaal functioneren (dat kunnen ze 
je niet vertellen) en wat beslis je bij al die andere afwijkingen die aangetoond kunnen worden. 
(AJ+, EI+)Zekerheid over een gezond kind heb je nooit en wij hopen en vertrouwen erop dat met 
het kind dat nu toch wel gauw zal komen, alles in orde is. (EI+)Veel sterkte met de beslissing. 
Saskia Roggeveen  

 

(EI+)Volgens mij is er gewoon geen goed antwoord bij dit soort zaken. (DH+, LI-, AJ-)Je moet met 
zoveel dingen rekening houden: het risico in relatie tot je leeftijd, de risico's die verbonden zijn aan 
een vlokkentest of punctie, en dan nog afgezet tegen het risico op een afwijking bij jouw leeftijd, 
de betrouwbaarheid van een triple test of nekplooimeting, en dan nog wat je moet doen als er iets 
"fout" blijkt te zijn.  
(DH+, KP+)Je zou kunnen overwegen om eerst de dikte van de nekplooi te laten meten (via een 
echo in het ziekenhuis) en dan afhankelijk van de uitslag, een vlokkentest te laten doen of een 
punctie. (DH+, KM+)De vlokkentest geeft iets meer risico op een miskraam, maar als er na een 
punctie iets mis blijkt te zijn, is het afbreken van de zwangerschap veel vervelender omdat je dan 
veel verder bent en de geboorte opgewekt moet worden.  
(EI+) Welk criterium je gebruikt om te beslissen tot een abortus is natuurlijk heel persoonlijk. (DH+, 
E-)Waar ligt voor jullie de grens? (DH+, AJ-) Een geestelijke afwijking, een ernstige lichamelijke 
afwijking (voor zover de ernst daarvan al kan worden ingeschat)? (KP+,DH+) In ieder geval zou ik 
jullie aanraden van te voren al hierover na te denken. (DH+,D+) Probeer je voor te stellen hoe je 
leven er uit zou zien. (NP+, KP+, D+) Of bezoek eens wat websites van ouder- of 
patientenverenigingen. (NP+, D+)Daar kun je vaak ook verhalen van ouders vinden, die heel eerlijk 
vertellen over hun situatie.  
(EI+)Sterkte met de beslissing,  
Silva 

 

Hallo Fieke, 
(KE+)Ik ben zelf 9 weken zwanger van ons eerste kind en ik ben 37 jaar. (DH-, EI+) Na drie 
inseminaties (geen IVF), ben ik uiteindelijk toch natuurlijk zwanger geworden tijdens een vakantie 
op Aruba. (EI+)We zijn dolgelukkig!!! 
(KE+)De eerste echo is met 71/2 week gemaakt en alles zag er prima uit, het hartje zien kloppen is 
iets heel bijzonders. 
(NS+, KB+)Je komt dan wel automatisch (gezien de leeftijd) in aanmerking voor zo'n test, maar dat 
wil absoluut niet zeggen dat je deze dan ook maar moet laten doen. (EI+, AJ+)Wij zijn er (bijna) 
zeker van dat we geen test laten doen, want wat moet je beslissen als het niet goed zou zijn. 
(AJ+)Daarbij het risico lopen dat er een miskraam op volgt, zouden wij niet kunnen verdragen.  
(EI+)Veel wijsheid bij je beslissing en een fijne zwangerschap. 
Mirjam 

 

(EI+)Iedereen ontzettend bedankt voor de reacties op mijn vraag. (KP+, EI+)Inmiddels heb ik een 
triple-test gedaan en die uitslag was goed! (KP+, EI+, AJ+)ondanks het feit dat dat evt afwijkingen 
niet 100% uitsluit ben ik toch gerustgesteld en heb besloten geen verdere onderzoeken te laten 
doen.(EI+)Nogmaals dank voor jullie steuntje in de rug!  
groetjes Fieke  
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Thread 4 

(EI+, NU+)Graag zou ik van jullie willen weten waarom je wel of niet voor een nekplooimeting 
hebben gekozen.  
 
(AJ)Ik moet morgen aan vk laten weten of wij dit willen. 

 

(KE+, AJ+)Wij hebben hier niet voor gekozen, omdat het uiteindelijk toch een kansberekening is en 
geen enkele garantie geeft.  
 
(AJ+)Voor ons zou het ook geen reden zijn om het weg te laten halen. (AJ+)Kortom, wij vonden het 
niet noodzakelijk. 

(EI+)Moeilijke beslissing...  
 
(KM+)een kennisje van me heeft wel een nekplooimeting gedaan, ze is 36. (KM+)De uitslag is met 
een kans van 1 op 260 dat er iets met haar kindje is. (KM+)Dat is ca 0,4% dat er iets met het kindje 
is.  
 
(KM+)Om er nu achter te komen of ze een gezond kindje zal krijgen kan ze een vruchtwaterpunctie 
doen. (KM+)Hierbij heb je 1% kans dat het in een miskraam eindigt.  
 
(KM+, LN+, AJ)Haar dilemma: uit de plooimeting blijkt voor 99,6% dat het om een gezond kind gaat 
(want 0,4% niet) moet ze nu de punctie doen of niet, want alleen met een punctie krijg je 100% 
zekerheid of er geen afwijkende chromozomen zijn.  
 
(EI+)???????  
 
Groetjes van Kiki

 

 

bosengel schreef: 

Haar dilemma: uit de plooimeting blijkt voor 99,6% dat het om een gezond kind gaat 
(want 0,4% niet) moet ze nu de punctie doen of niet, want alleen met een punctie krijg je 
100% zekerheid of er geen afwijkende chromozomen zijn. 

 
 
(KB+, LN+, AJ+)Volgens mij heeft niemand ooit 100% zekerheid dat je kindje 'normaal' is. 
(KM+)Onze buurvrouw heeft, toen ze in verwachting was van haar derde kindje, een 
vruchtwaterpunctie laten doen om twee redenen:  
(AJ+)- ze was ouder dan 36  
(AJ+)- haar eerste kind heeft het syndroom van Down  
 
(KM+)Uit de vruchtwaterpunctie bleek dat het kindje niet het syndroom van Down zou hebben. 
(KM+, AJ+)Dat heeft het ook niet, maar het meisje is in ieder geval niet normaal. Ze is heel klein, 
bleek, heeft slechte ogen, is onder meer manisch-depressief, vroegrijp, en ga zo maar door.  
 
(KM+, PB+, AJ+)Dus het is een inschatting van de KANS die je hebt om een kindje met het syndroom 
van Down te krijgen, en zelfs een vruchtwaterpunctie zegt weinig over feit of jouw kindje het 
daadwerkelijk wel of niet heeft.  
 
(EI+)Sterkte met de beslissing!  
 
 
Groetjes, Wendy 
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(EI+, AJ+)Iedereen krijgt die vraag tegenwoordig.  
(AJ+)Wij hebben het niet laten doen, het kost heel veel geld. (AJ+)En je hebt nog totaal geen 
zekerheid. (AJ+)Vind het echt een onderzoek van niets. (AJ+)Je hebt er niets aan. (AJ+)Want als ze 
zeggen dat het een kans heeft dat het niet goed zit, je even later toch weer kan horen dat het wel 
goed zit. (EI+)Heel frustrerend lijkt me.  
(AJ+)Ik wil het gewoon laten komen en we zien het dan wel. (AJ+, EI+)In onze families is er 
niemand met het down syndroom en we hebben alle 2 nog de "goede" leeftijd om niet getest te 
hoeven worden. 

 

(AJ+)Wat wenniepennie al zegt: het blijft een kans en die is nooit zeker. (AJ+, EI+)Ik zou 
persoonlijk het risico van de punctie al niet willen.  
 
(AJ+)Bovendien ben ik aardig op de hoogte van statistieken en kansberekening (ik ben wiskunde 
docent) en als grapje hanteren wiskundigen vaak:  
(AJ+)Er zijn kleine leugens, er zijn grote leugens en daarboven is er nog statistiek!  
 
Groetjes van Kiki

 

(KM+, AJ+)risico van een punctie is relatief erg klein hoor 1 op de 300 dus dat valt reuze mee  
en de uitslag voor down is wel 100% want ze kijken de chromosomen na en daaraan zie je de 
afwijking van een kindje met down  

(EI+)maar is ieder zijn eigen keus natuurlijk  
 
gr debbie (KE+, EI+, AJ+)( heb punctie gehad zelf ) 

 

 
(KE+, EI+, AE+)heb niet eens mogen kiezen ze hebben het gewoon gedaan en dat terwijl ik er maar 
20 ben 

 

 
(NP-, EI+, AJ+)Zo jong en dan toch een punctie? 

 

(EI+)Dat verbaast mij ook??? (KE+, EI+, AJ+)ik ben 23 en bij ons deden ze niet eens een 
nekplooimeting, omdat de kans zo klein is, ivm onze leeftijd en goede gezondheid.. 

 

(KE+, NP-, AJ+)ja wij zijn ook jong en goed gezond toch hebben ze de nekplooimeting gedaan 
zonder het ons te vragen , (KE+, AJ+) ze zeiden dat er een kans was van 1 op 14 voor mongolisme 
dus heb ik zelf voor de vruchtwaterpunctie ingestemd. (KM+, EI+, AE+)las daarna dat je zelf ook 
mag kiezen of je de nekplooimeting laat doen of niet, dat is mij dus nooit gevraagd geweest ze 
hebben het gewoon gedaan. 

 

(EI+, AJ+)Als ik zwanger zou zijn en ze vragen het zou ik het wel willen als het geen risico met zich 
meebrengt,maar stel dat het niet goed is wat dan?  
 
(EI+)Is natuurlijk helemaal geen leuk onderwerp,zelfs heel zwaar.  
(EI+, LN+)Wanneer doen ze dat en moet/kan je dan de keus maken of je het verstandig vind om je 
kindje op de wereld te zetten?  
 

(EI+, LI+)Het lijkt mij vreselijk allemaal als je voor een keus word gezet  
 

(LN-)Ik ben het helemaal met de woorden van Maryloes eens dat is ook precies de rede waarom wij 
geen prenataalonderzoek hebben laten doen 

 

(NP-, EI+)je kan natuurlijk zelf beslissen of je je zwangerschap verder zet of niet maar het is 
inderdaad een heel moeilijke en en zware keuze. (EI+)ik zou bij mijn volgende zwangerschap er 
toch duidelijk bij vermelden dat ik geen tests meer wil. 
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Hoi  
 
(KE+)Ik heb zelf alleen een combi test laten doen.  
(KM+)Hierbij nemen ze wat bloed af (1 buisje) en doen ze als je 12 weken bent een echo maken, 
waarbij ze op de een ofandere manier de plooi van het nekje meten. (KM+)Aan de hand daar van 
kunnen ze je dan zeggen of je een risico hebt ja of nee.  
 
(KM+, NP-)Dit is wel een Kansbepalende test. (LI-)En geen doorslaggevende! (NP-, KM+)Daar voor 
zal je een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie moeten doen. (KE+)Maar dat wilde ik zelf niet.  
 
(KM+, AE+)Hoor wel dat ze het steeds vaker voor stellen en ook steeds jonger ?  
 
(EI+)In elk geval succes met je keus 

 



Bijlage6, Scholtenprotocol

L+/- Linken van ideeën, 

interpretatie

Positieve indicator (voegt iets 

toe aan de discussie en het 

gezamenlijk oplossen van het 

Negatieve indicator (voegt niet iets 

toe of doet juist afbreuk aan het -

gezamenlijk- oplossen van het 

NP+ Nieuwe probleemgerelateerde 

informatie

NP- Herhalen wat al eerder is gezegd

NS+ Nieuwe suggesties voor 

aanpak van het probleem

NS- Valse of triviale aanknopingspunten 

voor aanpak van het probleem. Niet ter 

zake doende vragen stellen.

NU+ Uitnodigen van nieuwe 

ideeën en/of informatie

NU- Afkraken van nieuwe ideeën en/of 

informatie

K+/- Inbrengen van kennis van 

buitenaf of ervaring om tegen het 

probleem aan te houden.

KE+ Spreken uit eigen ervaring KE- Verzetten tegen ingebrachte kennis 

van buitenaf 

KM+ Refereren aan relevant 

materiaal van buitenaf of 

deskundigen. Bijvoorbeeld internet 

K- Vasthouden aan vooroordelen of 

aannames.

KB+ Gebruik maken van 

bestaande kennis (datgene dat 

besproken is hergebruiken om op 

KP+ Probleemgerelateerde aanpak 

bespreken. Procedures. (bijv. hoe 

de situatie aan te pakken, welke 

KV+ Verwelkomen kennis van 

buitenaf (positief op elkaars input 

reageren)

D+/- Dubbelzinnigheid, verklaren of 

verwarren

DH+ Helder verwoorden zonder 

ondubbelzinnige uitdrukkingen

DH- Verwarrende uitspraken doen

D+ Ambiguïteiten 

verhelderen/oplossen

D- Negeren van ambiguïteiten

L+/- Linken van ideeën, 

interpretatie

LI+ Linken van feiten, ideeën en 

wat men begrijpt uit de gegeven 

informatie (afchecken)

LI- Herhalen van informatie zonder 

gevolgtrekkingen te maken of een 

interpretatie aan te bieden. Vragen naar 

LN+ Nieuwe data genereren van 

de vergaarde informatie. Dus 

combineren van informatie en 

LN- Uitten dat men de ideeën of opinies 

die gedeeld zijn onderschrijft zonder er een 

eigen toevoeging aan te geven

A+/- Accounts AJ+ Rechtvaardigen van 

oplossingen of oordelen. 

Verantwoordelijkheid wordt niet 

AJ- Oordelen of suggesties zonder account 

(excuus of rechtvaardiging) geven

AE+ Excuus. De actie is in zekere 

zin slecht maar schuld ligt deels of 

geheel bij externe factor.

AE- Diverse oplossingen aanbieden zonder 

een suggestie te geven welke het meest 

toepasselijk is. Veranwoordelijkheid voor 

C+/- Critical assessment C+ kritische evaluatie van eigen 

bijdrage (vraagstelling bijstellen 

bijvoorbeeld) en die van anderen

C- Onberedeneerd afwijzen

CT+ Vraagsteller vraagt om 

aanvullende informatie

CT- Vraagsteller accepteert suggesties 

zonder kritiek of aanvullende vragen.

P+/- Praktische kant van suggesties 

(zijn ze juist gebaseerd, goed 

onderlegd?)

PS+ Relateren van mogelijke 

oplossingen aan bekende situaties

PS- Bespreken in een vacuüm (alsof het op 

Mars is)

PB+ Bespreken van de praktische 

bruikbaarheid van nieuwe 

suggesties (bijv. is de suggestie 

PB- Onpraktische suggesties aandragen 

(bijv. gebaseerd op verouderde wetgeving 

of onderzoeken die niet meer worden 

EE+ Emoties expliciet benoemen.

EI+ Emoties impliciet aanwezig 

(niet nadrukkelijk benoemd). 

W+/- Wijdte van begrip (volledig 

beeld)

W+ Verbreden van discussie 

(probleem plaatsen in een breder 

perspectief.)

W- Discussie inperken (ingaan op delen of 

fragmenten van de situatie). 

N+/- Nieuwe info, ideeën, 

oplossingen

E+/- Emoties E+/- Zakelijke benadering. Evt. zelfs 

emoties afwijzend.

Protocol kritische verwerking 29-8-2008
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Analyse adhv Scholtenprotocol  
 
Per zin is het de bedoeling te kiezen voor de meest van toepassing zijnde code. Dit zodat er aan het einde van 
de beoordeling sterke verschillen zijn waardoor een duidelijke interpretatie van de gehele thread mogelijk 
wordt.  
 
Procedure: allereerst is alle tekst geknipt uit de betreffende websites en vervolgens alle opmaak gewist. 
Zodoende blijft er alleen tekst over zonder allerlei opmaak die invloed uitoefent op registratie en daarmee ook 
ervaring van de tekst. Hierdoor worden de teksten onderling zo gelijk mogelijk (daar waar er uit een ander 
bericht geciteerd wordt door een stuk tekst uit het bericht aan te halen is het kader wat er op Internet dan 
omheen komt te staan behouden gebleven anders is de tekst onleesbaar, ook emoticons zijn intact gebleven). 
Het zo gelijk aan elkaar mogelijk maken van de teksten heeft als doel mijn oordeel waarop de codering 
gebaseerd is niet te laten verschillen per thread door mogelijke beïnvloeding door de verschillende opmaak van 
de websites. Bijvoorbeeld de lettertypen, afbeeldingen, uitlijning van teksten enz.. Tussen de berichten is een 
scheidingslijn aangebracht zodat nog wel duidelijk blijft waar een bericht begint en waar deze eindigt. 
Wellicht ten overvloede, gemaakte taalfouten in de teksten zijn ongewijzigd overgenomen van de websites.  
 
De eerste drie threads zijn afkomstig van de website Ouders.nl. Deze websites zijn voorzien van een 
automatisch briefhoofd met daarin een regel waarin duidelijk wordt gemaakt onder welk onderdeel van het 
volledige forum deze thread valt, een titelregel waarin de titel die de schrijver aan zijn bericht heeft 
meegegeven wordt weergegeven. Deze titelregel staat ook in het briefhoofd bij een reactie maar kan dan weer 
een andere titel betreffen, het is een regel die vergelijkbaar is aan de onderwerpregel bij reguliere e-
mailberichten. Men kan er dus ook voor kiezen deze regel leeg te laten. Verder is er nog een regel met een 
berichtnummer, een datumregel en een afzenderregel die allen verder voor zich spreken denk ik. Overigens 
wordt het allereerste bericht vooraf gegaan door de door de schrijver gekozen titel (gelijk aan datgene wat de 
schrijver heeft ingevuld op de titelregel van zijn of haar bericht). Bij de beoordeling aan de hand van het 
Scholtenprotocol zijn deze regels buiten beschouwing gelaten omdat ze automatisch gegenereerd worden en 
omdat ze niet bij alle threads voorkomen. Deze regels geven dus geen informatie over de mogelijke interactie 
omdat ze niet te beïnvloeden zijn. De codering staat tussen haakjes aan het begin van de beoordeelde zin.  

 

Thread 1 

( NP+) Ik ben 34 jaar en pril pril zwanger van ons 2e kindje. (EE-)Ik twijfel of ik een Triple test zal 
doen omdat een punctie of vlokkentest pas vanaf 36 jaar gedaan wordt.  
(CT+)Wie heeft deze test laten doen en in hoeverre wordt je onzekerheid weggenomen of je kindje 
wel gezond zal zijn?  
(KE+)Ik weet dat deze test geen duidelijk uitsluitsel zal geven maar dat het een kansberekening is.  
(NU+)Graag hoor ik jullie ervaringen.  
(DH+)Bedankt, 
Margareth 

 

Hoi Margareth,  
(NP+)Ik ben 31 jaar en momenteel 10 weken zwanger van ons 4de kindje. (KE+)Bij de eerste twee 
zwangerschappen het ik de test NIET laten doen. (KE+) Toen was dat namelijk nog helemaal niet de 
gewoonte. (KE+)Bij mijn 3de kindje liet ik het wel doen. (KP+)Daar ik de week dat de bloedafname 
normaal moest gebeuren op ski-verlof zou zijn, werd het iets vroeger gedaan. (SH+)Toen bleek dus 
echter dat het resultaat NIET goed was. (KM+)De artsen dachten toen al wel dat het aan het 
verkeerde tijdstip lag en lieten me de ochtend van mijn vertrek nog opnieuw langskomen voor een 
nieuwe bloedafname.  
(KP+)Dit bloed werd dan ingevroren tot de volgende week maandag (de enige dag van de week 
waarop het labo het bloed nakijkt). (DH+)Die tweede test was WEL goed.  
(KM+)Na veel vergaderen kwamen de artsen er zelf niet uit en lieten ze de beslissing aan mijzelf of 
ik een vruchtwaterpunctie zou laten doen of niet.  
(D+)Om een lang verhaal kort te maken. (KE+)Ik heb de punctie ook laten doen en (na drie lange 
weken wachten) bleek ook daar alles goed!  
(LN+)Ondertussen is mijn dochtertje (gezond en wel) al anderhalf en ben ik trouwens opnieuw van 
plan om bij deze zwangerschap de Triple test te laten doen. (AJ-)Maar dan wel van den eerste keer 
op het juiste moment!  
(AE-)Ik weet niet of je hier iets aan hebt, want het is en blijft een heel persoonlijke beslissing.  
(DH+)Groetjes, 
Martine. 

 

Beste Margareth,  
(KE+)Nadat ik 2 miskramen heb gehad heb ik bij mijn derde zwangerschap een triple test laten 
afnemen. (DH+)Deze gaf een kans van 1:40 op een kindje met Downs-syndroom. (KE+)Ik heb toen 
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een vruchtwaterpunctie laten verrichten en bij de echo die men daarbij deed bleek het kindje veel 
vocht vast te houden over zijn hele lijfje. (KM+)Men dacht dat het inderdaad een mongoloïde kindje 
zou zijn. (NP+)Na 2 lange weken wachten op de uitslag bleek het kindje genetisch toch wel 
normaal. (KE+)We hebben toen weer een echo laten doen en daarbij bleek dat de problemen zich 
alleen maar verergerd hadden en dat het kindje zeker niet levensvatbaar was. (KE+) Met 20 weken 
is de bevalling opgewekt: het kindje bleek enige dagen eerder te zijn overleden. (KM+)Ondanks het 
feit dat het kindje geen (zichtbare) genetische afwijking had associeerde men de triple-testuitslag 
wel degelijk met zijn ziekte (hydrops).  
(EE-)Bij mijn vierde zwangerschap -met angst en beven- weer een test laten doen: deze was 
volkomen normaal. (LI+)Ik heb een gezonde zoon van bijna 2 jaar en ben 4 maanden zwanger van 
zijn broertje of zusje! (KE+)Ook deze keer heb ik een triple test laten uitvoeren die normaal bleek 
te zijn.  
(AJ+)Alhoewel het inderdaad niet meer is dan een kans om een afwijking wel of niet te hebben 
heeft de goede uitslag mij de laatste twee keer toch wel veel vertrouwen gegeven. (CT-)Voor mij is 
dat reden genoeg geweest om de test wel te laten uitvoeren!  
(DH+)Veel sterkte met je keuze!  
Groetjes, Karin 

 

(W+)Ik woon, als Nederlandse, in België en daar wordt de tripletest standaard toegepast. (KE+)Bij 
mijn eerste zwangerschap was ik 32. (NP+)Te jong dus voor de andere tests.  
(EE+)Ik vond het op dat moment wel prettig om zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. 
(AJ+)Natuurlijk weet je niets zeker, maar je kunt jezelf wel beter voorhouden dat de kans op een 
Down- of spina bifida kindje niet groot is. (PS+)Achteraf vraag ik me weleens af of je door de 
mogelijkheid van dit soort onderzoeken niet veel te onnodig onzeker wordt. (DH+)Toch laat ik de 
test nu in mijn tweede zwangerschap weer doen.  
manon van essen  

 

Beste Margareth,  
(NP+)Ook ik heb de triple-test gedaan. (KE+)Na twee miskramen en ook gezien mijn leeftijd, ik was 
toen 39, wilde ik in ieder geval een punctie laten doen. (KM+)Op aanraden van de verloskundige kon 
ik misschien beter de triple-test doen. (AJ+)Vanwege geen risico op een miskraam. (KP+)Dus bloed 
laten afnemen.  
(NP+)Enkele dagen later kwam er een telefoontje dat de baby een grote kans had op een open 
ruggetje. (KM+)Ik moest me geen zorgen maken, maar wel de volgende dag langskomen!  
(KP+)Er werd een zeer uitgebreide echo gemaakt, waarop niets bijzonders te zien was. (KM+)Maar 
men raadde mij aan om een punctie te laten doen (was ik dus al van plan). (AJ-)De week erop dus 
een vruchtwaterpunctie. Ik moet zeggen dat dit reuze meeviel. (EE+)Nu had ik er ook niet echt 
tegen op gezien. (EE-)Wel tegen het wachten op de uitslag. ()Van de hele behandeling voel je bijna 
niets. (EE+)Iedereen was bijzonder aardig en ik voelde me in goede handen. (KP+)Ik mocht drie 
dagen later bellen voor de uitslag naar wel of geen open ruggetje. (KP+)Daarna twee en een halve 
week wachten op de andere uitslag van het chromosomen onderzoek. (DH-)Natuurlijk kun je er niet 
van uit gaan, maar ikzelf had steeds het gevoel dat het allemaal wel goed zat. ()En inderdaad, we 
hebben nu een gezonde dochter van alweer 14 maanden.  
(C-)Maar ik zou dus nooit meer de triple-test aanraden. (AJ-)Zo'n test is alleen maar een 
kansberekening en ook al is de uitslag van de test goed, dan kun je toch wel een kind met een 
chromosoomafwijking krijgen. (PS+)Wil je daar echt zeker van zijn dan moet je een punctie laten 
doen. (EE-)Ik heb nu ook onnodig in spanning gezeten (vanwege dat telefoontje ) en dat kun je, 
zeker tijdens een zwangerschap, niet gebruiken.  
(DH+)Succes,  
Iris.  

 

(C+)Nou ja pas..... (in onderwerpregel schreef deze schrijfster ‘pas laten doen’)  
(EE+)Ik ben alweer 33 weken zwanger, dus het is al weer even geleden dat ik me liet testen, maar 
voor ons was het een enorme geruststelling om te horen dat er geen verhoogde kansen waren op 
down syndroom of open ruggetje!  
(AJ+)Garantie krijg je natuurlijk nooit, maar het gaat hier dan ook om een kansberekening.  
(DH-)Gelukkig weet je niet alles van te voren, maar de test was toch een soort van 
kalmeringsmidddel voor ons.  
(DH+)Veel succes,  
Tineke.  



Beoordeling adhv Scholtenprotocol 
 

1

Bijlage 8 Analyse adhv Scholtenprotocol  
 
Uitgevoerd op zinsniveau. Per zin is gekozen voor de meest van toepassing zijnde code. Dit zodat er 
aan het einde van de beoordeling hopelijk sterke verschillen zijn waardoor een duidelijke 
interpretatie van de gehele thread mogelijk wordt. De beoordeling betreft de mate waarin men in is 
gegaan op het verzoek van de vraagsteller. 
 
Procedure: allereerst heb ik alle tekst geknipt uit de betreffende websites en vervolgens alle 
opmaak gewist. Zodoende blijft er alleen tekst over zonder allerlei opmaak die invloed uitoefent op 
registratie en daarmee ook ervaring van de tekst. Hierdoor worden de teksten onderling zo gelijk 
mogelijk (daar waar er uit een ander bericht geciteerd wordt door een stuk tekst uit het bericht aan 
te halen is het kader wat er op Internet dan omheen komt te staan behouden gebleven anders is de 
tekst onleesbaar, ook emoticons zijn intact gebleven). Het zo gelijk aan elkaar mogelijk maken van 
de teksten heeft als doel mijn oordeel waarop de codering gebaseerd is niet te laten verschillen per 
thread door mogelijke beïnvloeding door de verschillende opmaak van de websites. Bijvoorbeeld de 
lettertypen, afbeeldingen, uitlijning van teksten enz..  
 
Tussen de berichten is een scheidingslijn aangebracht zodat nog wel duidelijk blijft waar een 
bericht begint en waar deze eindigt. Wellicht ten overvloede, gemaakte taalfouten in de teksten 
zijn ongewijzigd overgenomen van de websites.  
 
De eerste drie threads zijn afkomstig van de website Ouders.nl. Deze websites zijn voorzien van een 
automatisch briefhoofd met daarin een regel waarin duidelijk wordt gemaakt onder welk onderdeel 
van het volledige forum deze thread valt, een titelregel waarin de titel die de schrijver aan zijn 
bericht heeft meegegeven wordt weergegeven. Deze titelregel staat ook in het briefhoofd bij een 
reactie maar kan dan weer een andere titel betreffen, het is een regel die vergelijkbaar is aan de 
onderwerpregel bij reguliere e-mailberichten. Men kan er dus ook voor kiezen deze regel leeg te 
laten. Verder is er nog een regel met een berichtnummer, een datumregel en een afzenderregel die 
allen verder voor zich spreken denk ik. Overigens wordt het allereerste bericht vooraf gegaan door 
de door de schrijver gekozen titel (gelijk aan datgene wat de schrijver heeft ingevuld op de 
titelregel van zijn of haar bericht).  
 
Bij de beoordeling aan de hand van het Scholtenprotocol zijn deze regels buiten beschouwing 
gelaten omdat ze automatisch gegenereerd worden en omdat ze niet bij alle threads voorkomen.  
 
Deze regels geven dus geen informatie over de mogelijke interactie omdat ze niet te beïnvloeden 
zijn. Alleen de titelregel kan hierover wel informatie geven echter niet meer dan uit het bericht 
zelf naar voren komt en omdat bij thread vier van een briefhoofd geen sprake is(omdat de vierde 
thread afkomstig is van een andere website), is de titelregel ook in alle gevallen genegeerd.  
 
De codering staat tussen haakjes aan het begin van de beoordeelde zin. Deze haakjes zijn voor alle 
duidelijkheid geel gemarkeerd omdat er in het document op meerdere plaatsen haakjes voorkomen.  
 
Ter verduidelijking van de toepassing van de codering nog een voorbeeld: bij de volgende zin is 
gekozen voor de code KE+ (voegt iets toe aan de kijk op het probleem door te praten over eigen 
ervaringen) ‘Ik moest twee weken wachten op de uitslag.’ Omdat uit deze zin niet naar voren komt 
dat het altijd het geval is dat er twee weken wachttijd is, is gekozen voor deze code. Zou de zin 
duidelijk maken dat dit altijd het geval is en daarmee iets over de standaardprocedure aangeven 
dan zou de code KP+ van toepassing zijn.  
 
Wanneer er daadwerkelijk een bepaalde emotie wordt benoemd dus respondent gebruikt woorden 
als verdrietig, boos enz. Dan is de code EE+ van toepassing.  
Emoties worden hierbij als impliciet gezien wanneer er geen specifieke emotie benoemd wordt 
maar er wel een emotionele lading tussen de regels te lezen valt waar bij het onduidelijk kan zijn 
om welke emotie het precies gaat, bijvoorbeeld de uitspraak ‘ik heb het er moeilijk mee.’) 
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Thread 2 

Hi,  
(KE+  )Ik ben 36 (word 37 in juni) en ben nu 7 weken zwanger van mijn tweede kindje. (NP+ )Gezien 
mijn leeftijd wil ik graag een test laten doen om te zien of onze baby geen Down-syndroom heeft.  
(NS+ )Nu hebben we gehoord dat het mogelijk is met 11 weken (?) via een echo de dikte van de 
nekplooi te laten bepalen, wat een indicatie zou geven voor het al dan niet voorkomen van het 
Down-syndroom. (NS+  )Daarna zou ik eventueel nog met 4 maanden een vlokkentest/punctie 
kunnen laten doen ( (C+  )ik vergeet steeds welke er eerst komt). (AJ+ )Dat doe ik liever dan de 
eerdere test, die meer risico geeft op een miskraam.  
( NU+ )Wie heeft hier ervaring mee? (CT+ )Hoe betrouwbaar is het meten van de nekplooi? (CT+  
)En hoeveel kans heb je nu werkelijk op een miskraam bij een vlokkentest en punctie?  
(KV+  )Vast bedankt!  
Silva.  

 

Hallo,  
(CT+  )Waarom ben je bang voor een kind met Down syndroom, heeft zo iemand geen recht van 
leven en recht op liefde van zijn moeder? ( LN+ )Zie mijn reaktie bij 'punctie voor je 33e'. (AJ-  )Ik 
vind het zo erg zo makkelijk als mensen tegenwoordig beslissen wiens leven waardevol is en wiens 
leven niet, verschrikkelijk! 
( AJ- )Hou alsjeblieft van je kindje zoals het is, ieder menselijk leven is uniek en de moeite waard 
en jij als moeder moet ervoor zorgen en liefde geven!  
Emmy.  

 

(KV+  )Ook hallo  
(NU- )Ik begrijp je reactie niet zo goed. ( AJ+ ) Ik kan me heel goed voorstellen dat Silva met haar 
(risico-)leeftijd na een 'goede' uitslag veel meer van haar zwangerschap zal kunnen genieten dan als 
ze in het ongewisse is of haar baby ja of nee gezond is. ( AJ+ )De medische kennis is er toch voor 
om gebruikt te worden? (C+  )Ik denk niet dat het iets met het wel of niet van je kind houden te 
maken heeft..  
Fren.  

 

Hoi Emmy,  
(KV+)Silva stelt een hele concrete vraag om informatie, en dat lijkt me haar goed recht.  
(NU-)Moet ze haar levensfilosofie en haar emoties rondom haar ongeboren kind er ook bij zetten? ( 
DH+ )Dat lijkt mij niet. ( C+ )Om meteen te suggereren dat zij niet van haar kind houdt vind ik een 
beetje ver gaan. (NU-  )Niet iedereen is dezelfde mening toegedaan als jij.  
(LI+  )En verder: jij vindt dat niemand mag beslissen welk leven waardevol is en welk leven niet. 
(C+  )Maar mag jij dan Silva voorschrijven hoe zij zich moet voelen en hoe zij met haar ongeboren 
kindje om moet gaan? (C+  ) Dan ben je net zo 'oordelend' bezig.  
(DH+  )Ze wil gewoon antwoord op haar vraag. (AJ+  )Hoe zij daar vervolgens mee omgaat is heel 
persoonlijk, en waarschijnlijk ook heel erg moeilijk, en dat hoeft ze niet voor de hele wereld op het 
forum te zetten.  
Groeten, Sjoukje.  

 

( C- )Wacht maar tot het je zelf overkomt, dan snap je pas waar je het over hebt. 
(AJ+  )Tuurlijk moet je van je kind houden, maar als je kunt kiezen, dan kies je toch voor een 
gezond kind. 
(AJ- )Een mongooltje is nu eenmaal een foutje van de natuur . ( AJ+ )Je wil toch ook niet de rest 
van je leven laten vergallen. ( AJ+ )Een mongooltje kan namelijk niet voor zichzelf zorgen. (KE+  ) 
Ik wou dat ik een punctie had kunnen laten doen, maar daar ben ik te jong voor. 
(EI+  )Dus nu maar in de angst zitten. 
M. van Dijk.  

 

Beste Emmy, en de anderen die hebben gereageerd,  
(EE+  )Dat was heel confronterend en eerlijk antwoord. (LN+  )Maar zoals de anderen al hebben 
gezegd, het blijft een persoonlijke afweging, gebaseerd op je eigen overtuiging en situatie. ( AJ+ 
)Ikzelf realiseer me dat je nooit alle risico kunt uitsluiten, maar besef tevens wat het moet 
betekenen om een kindje met Down te krijgen. ( W+ )Alle respect voor de ouders die deze moeilijke 
opgave vervullen!  
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( KM+ )Ik heb inmiddels wel heel wat info gevonden op een Amerikaanse website: 
http://www.fetal.com/. ( C+ )Het blijkt dat de kans op een miskraam gedeeltelijk afhangt van de 
ervarenheid van degene die de test doet, dus ik zal me vantevoren goed informeren.  
( KV+ )Mocht iemand verder nog een reactie hebben, dan houd ik me zeker aanbevolen!  
Silva  

 

Beste allemaal,  
( KE+ )Wij hebben een kindje gehad met een ernstige hartafwijking en bij een volgende 
zwangerschap komen we onder gyn. controle.  
(KM+  )De gyn. vertelde toen dat inderdaad die dikke nekplooi (alleen zichtbaar tussen de 12e en de 
14e week) kan duiden op een afwijking. (W+  )Dat hoeft niet alleen het syndroom van Down te zijn, 
maar dit kunnen ook andere afwijkingen zijn. ( W+ )En niet al deze afwijkingen zijn zichtbaar via 
een echo of een punctie  
Ellen 

 

Beste Silva,  
(NP+ )Ook ik ben zwanger van mijn tweede en ben inmiddels 37 jaar. (KE+ )Ik heb een paar weken 
geleden een vruchtwaterpunctie laten doen om te laten onderzoeken of ons kindje "gezond" is. (EI+  
) Gelukkig is alles goed. ( KM+)Bij mij werd gezegd dat de kans op een miskraam door de punctie 1 
op de 350 was. (KE+ ) Lichamelijk valt zo'n punctie mee alleen emotioneel vond ik het enorm zwaar 
(drie weken wachten op de uitslag!). (KM+ )Ik heb gehoord dat ze inderdaad in een vroeger stadium 
dan een punctie de nekplooien kunnen meten. (KM+ ) Je kan het VU ziekenhuis in Amsterdam eens 
bellen die zijn erg ver in dat soort onderzoeken. ( NU+)Heel veel succes met het nemen van jouw 
beslissing en mail me gerust als je nog iets wil weten. (PS- )Geniet als je het kan van je 
zwangerschap en laat je door niemand iets wijsmaken, het is jullie gezin en toekomst.  
Groeten van Tanja.  

 

Hoi silva, 
(AJ-  )Ik kan je maar 1 ding adviseren 'op jouw leeftijd': doen! 
groetjes Elaine.  

 

Beste Silva,  
(KE+)Ik heb bij 12 weken zwangerschap een nekoedeemecho gehad.  
(KM+)Dit is niet de nekplooiecho waar jij het over hebt, en die samen met bijv. de lengte van 
bepaalde vingerkootjes, het dijbeen en de verhouding tussen andere afmetingen een indicatie voor 
het risico op bepaalde chromosonale afwijkingen, zoals het Down syndroom, geeft.  
(KM+ )Een nekoedeemecho schijnt een hogere voorspellingswaarde te hebben dan een 
nekplooiecho. ( KM+ )Hoe hoog precies kon men mij niet vertellen, want ze zijn er hier (Medisch 
Spectrum Twente) pas in 1996 mee begonnen en het onderzoek is nog gaande. (KM+ )Wel werd er 
iets tegen mij gezegd van "meer dan 90%". ( KM+ )Ook zeiden ze tegen mij dat er nog maar weinig 
ziekenhuizen in Nederland zijn waar ze dit doen.  
( KM+)Bij een nekoedeemecho meten ze de de doorsnede hoeveelheid vocht in een bepaald gebied 
in de nek. (KM+)Dan komen ze tot een bepaalde afmeting, bijv. bij mij 0,7 mm. (KP+) Dit is een 
goede, lage waarde; bij een leeftijd van 30 en een zwangerschapsduur van 12 weken mag het 
(dacht ik) 3 mm zijn voor je je zorgen hoeft te gaan maken.  
(KP+ )Mocht de waarde van de nekoedeemecho daar aanleiding toe geven, dan kan je in overleg 
met de gynaecoloog tot een vruchtwaterpunctie besluiten. (KP+  )Het blijft wel zo dat de echo geen 
100% zekerheid biedt voor de uitslag en de punctie wel, althans voor die afwijkingen waar specifiek 
op gezocht wordt. (KP+)Het nadeel is natuurlijk de verhoogde kans op een miskraam die een 
punctie met zich meebrengt, o.a. door "misprikken" en infectiegevaar. (KM+)Ik heb getallen gelezen 
van 0,5 tot 1,5% en gezien de uitslag van mijn echo vind ik dat te veel.  
(AE- )En tsja, het is aan ieder voor zich om de risico/rendementsafweging te maken: de beslissing 
om een test al dan niet te doen en de consequenties die je al dan niet daaraan koppelt zijn de 
jouwe. (DH-)Een kleine hinderpaal is natuurlijk dat je een test niet zomaar krijgt en in het geval 
van deze echo zou ik zeggen: de aanhouder wint, probeer het eventueel via de huisarts of een 
andere omweg. (KP+) Bied aan om het eventueel zelf te betalen, dat is misschien wel zo redelijk 
als je geen indicatie hebt...  
(NU+ )Succes met je beslissing en laat horen hoe het afgelopen is!  
Deirdre  
 


