
Sanne van der Hout: ‘Onverwacht’ Als prenatale screening leidt tot onmogelijke 
keuzes. Uitgeverij Klapwijk en Keijsers, Amersfoort 2022. ISBN 9879490217891 Zie 
ook: www.klapwijkenkeijsers.nl (Zwangerschap/ Bevalling/ Dood/ Rouw/ 
informatief/ hulpverleningsrelatie (ED/AG) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Flaptekst: ‘De verloskundige tuurt naar het scherm en beweegt de transducer over 
mijn buik. “Ik kan het hartje niet vinden. Ik ga de gynaecoloog halen.” De arts heeft 
weinig tijd nodig om te bevestigen wat we eigenlijk al weten, maar nog niet kunnen 
geloven: “Het spijt me heel erg, maar jullie kindje is gestorven.” 
  
In Onverwacht beschrijft Sanne van der Hout hoe zij en haar partner na een 
verontrustende prenatale screeningsuitslag terechtkwamen in 
een medisch traject dat uiteindelijk resulteerde in het overlijden van hun ongeboren 
kindje. Ze gaat in gesprek met hulpverleners en ouders over thema’s die van belang 
zijn voor de gehele praktijk van prenatale screening: Hoe kunnen hulpverleners 
zwangeren en hun partners helpen om de reikwijdte van hun keuzes te overzien? En: 
Wat maakt rouwverwerking bij zwangerschapsverlies zo gecompliceerd?  
Door de combinatie van persoonlijke en professionele observaties geeft dit boek een 
unieke inkijk in de kwetsbaarheden van hedendaagse praktijken op het gebied van 
prenatale screening. Hiermee biedt het boek niet alleen steun aan ouders, maar is het 
ook relevant voor hulpverleners die werkzaam zijn in de zwangerschaps- en 
geboortezorg.’ 
 
Over de schrijfster:  
Sanne van der Hout is moeder van drie kinderen en natuurlijk Plukje en woont te 
Maastricht. Zij is ethicus op het gebied van reproductieve screening en werkt als 
universitair docent aan de Universiteit van Maastricht.  
 
Korte bespreking 
Het boek begint met het ervaringsverhaal van Sanne van der Hout (tot pagina 92), 
om daarna verder te gaan met de zoektocht naar antwoorden op vragen die de 
schrijfster had. Daarvoor las ze niet alleen informatie, maar besprak het ook met 
diverse hulpverleners en ging op zoek naar vrouwen met vergelijkbare ervaringen. 
 
Van der Hout beschrijft hoe haar kindje, Plukje, in de baarmoeder is overleden na een 
punctie, hoogst waarschijnlijk de oorzaak van zijn dood. Ze gaat in op wat dat met 
haar, haar gezin en familie deed en hoe de gang door de gezondheidszorg is verlopen. 
Ze beschrijft wat hun overwegingen waren om een combinatietest te laten doen, hoe 
ze zich daarna niet lekker voelde, de verloskundige belde en doorgestuurd werd naar 
het ziekenhuis. Daar blijkt Plukje gestorven te zijn. Dan volgt een ziekenhuisopname 
en een opgewekte bevalling, waarna ze Plukje meenemen om hem zelf te kunnen 
begraven. Ook bij de beschrijving van dit verhaal stelt de schrijfster vragen, vertelt ze 
wat ze goed en slecht vindt aan de geleverde zorg en benoemt ze haar emoties. 
 
Na pagina 92 gaat ze in op haar zoektocht naar antwoorden, en gaat over wat ze 
gevonden heeft in gesprek met hulpverleners, professionals en ervaringsdeskundigen. 
Ze besluit het boek met tiplijsten voor hulpverleners en ouders en een dankwoord.  
 
Wat viel op:  
-Natuurlijk het pijnlijke en zeer verdrietige verhaal van het sterven van Plukje. 

http://www.klapwijkenkeijsers.nl/


-De momenten van miscommunicatie, het gebrek aan goede informatie voor 
zwangere vrouwen over prenatale screening, en hoe de toon van het gesprek soms 
verliep. Juist daarover geeft de schrijfster aan het eind van het boek een aantal tips 
voor hulpverleners. Want ook al is hoever we gaan met prenatale screening ook een 
maatschappelijk probleem, zorgverleners en ethici kunnen laten zien wat er op het 
spel staat (zie ook het stuk in dagblad Trouw d.d. zaterdag 9 april 2022). 
 
-Alle informatie die de schrijfster heeft verzameld en helder heeft opgeschreven, soms 
verwerkt in de gesprekken die ze daarover voert met betrokken hulpverleners en 
professionals. 
 
Citaten:  
Pag. 40: “‘De combinatietest is inderdaad een rottest.” Zegt dokter van Drunen… 
“Toen mijn vrouw zwanger was, hebben we ervoor gekozen om geen combinatietest te 
doen.”… Ik vind het confronterend om een gynaecoloog zo kritisch te horen praten 
over de combinatietest.’ 
Pag. 45: ‘Met het inbrengen van de tablet wordt een proces in gang gezet waarmee 
mijn ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt.’ 
 
Pag.64: ‘Ik houd het doosje met Plukje dicht tegen me aan. Als de kuil diep genoeg is, 
kus ik het doosje en leg het in de aarde.’ 
 
Pag. 67: ‘“Ik heb de brochure nog eens goed bekeken, en ik vind de informatie van de 
combinatietest en het vervolgtraject helemaal niet helder”’  
 
Pag.100: “‘Bij het opsporen van Down, Edwards en Pateau hebben zwangeren en hun 
partners het voordeel dat ze vroegtijdig een beslissing kunnen nemen. Dat voordeel 
zie ik bij die nevenbevindingen nog niet. En dat roept de vraag op: moet je alles wel 
willen weten?” -Esther Schoffelen’ 
 
Pag. 200: “‘Als artsen zich bewust zijn van hun eigen grondhouding, ontstaat er 
ruimte voor de beleving van de ouders zelf als vertrekpunt te nemen”’(Manu Keirse) 
 
Pag.212: ‘Breng verontrustend nieuws indien mogelijk niet telefonisch, maar 
bespreek dit face-to- face.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220215_93735001  
https://www.trouw.nl/binnenland/door-de-prenatale-screening-hebben-we-niet-
alleen-ons-kindje-verloren-we-zijn-ook-nog-eens-
medeverantwoordelijk~b7ef0e71/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220215_93735001
https://www.trouw.nl/binnenland/door-de-prenatale-screening-hebben-we-niet-alleen-ons-kindje-verloren-we-zijn-ook-nog-eens-medeverantwoordelijk~b7ef0e71/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/binnenland/door-de-prenatale-screening-hebben-we-niet-alleen-ons-kindje-verloren-we-zijn-ook-nog-eens-medeverantwoordelijk~b7ef0e71/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trouw.nl/binnenland/door-de-prenatale-screening-hebben-we-niet-alleen-ons-kindje-verloren-we-zijn-ook-nog-eens-medeverantwoordelijk~b7ef0e71/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

