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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Noninvasive prenatal screening and diagnosis: from bench to clinic 

 

1. Celvrij mRNA is een betrouwbare marker tijdens niet-invasieve foetale 

geslachtsbepaling in maternaal plasma. (dit proefschrift) 

2. NIPD van trinucleotide repeat expansie aandoeningen is mogelijk middels 

single molecule molecular inversion probes. (dit proefschrift) 

3. Een gunstig prenataal Down syndroom screeningsprogramma is een 

programma met NIPT als eerste screeningstest tijdens de 13e 

zwangerschapsweek. (dit proefschrift) 

4. NIPT zal snel de huidige serumscreeningstest vervangen als eerste foetale 

aneuploidie screeningstest, met behoud van de NT meting. (dit proefschrift)  

5. Zwangere vrouwen willen zelf kunnen bepalen voor welke genetische 

aandoeningen zij laten screenen, en voor welke aandoeningen zij tijdens de 

zwangerschap een positief screeningsresultaat willen laten bevestigen met een 

invasieve test. (dit proefschrift) 

6. Ethici en politici moeten niet te lang meer stilstaan bij het huidige prenataal 

screeningsaanbod, maar moeten snel naar de volgende uitdaging: de 

mogelijkheid van prenatale genetische modificatie van gendefecten. 

7. Bij het aanbieden van een prenatale screeningstest dient gestreefd te worden 

naar goede pre-test counseling, met gelijkheid van toegang tot de test voor alle 

vrouwen, zonder druk vanuit de maatschappij om deze screeningstest te 

ondergaan. 

8. Het bevorderen van de algemene kennis bij zwangere koppels over erfelijkheid 

en genetisch onderzoek neemt alvast één zorg weg tijdens pre-test counseling. 

9. Nu Silicon Valley wil dat we met zijn allen 500 jaar oud worden, wordt de ruimte 

voor imperfectie aan de start van het leven steeds kleiner. 

10. Wanneer een onderzoeksveld snel voortbeweegt, zijn de ethische implicaties 

vaak moeilijk te overzien. 

11. Het tot stand komen van dit proefschrift heeft zweet, tranen, en vooral veel 

bloed gevergd. 

 

Elke Mersy, Maastricht, 7 december 2016 


