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onder Turkse en Marokkaanse baby’s
het gevolg is van
bloedverwantschap?

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over babysterfte in
allochtone gezinnen. (Ingezonden
19 juni 2008)
1
Bent u op de hoogte van het
promotieonderzoek van de heer E.J.
Troe van het Rotterdamse Erasmus
MC, naar babysterfte in allochtone
families in Nederland?1
2
Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot
de onlangs verschenen rapporten van
het RIVM over babysterfte en
bloedverwantschap?2
3
Wat is uw mening over het feit dat in
het onderzoek van het RIVM
bloedverwantschap tussen ouders als
één van de risicofactoren wordt
beschouwd, die de kans op
aangeboren aandoeningen verhoogt,
naast andere factoren zoals
moederschap op oudere leeftijd,
diabetes bij de moeder of erfelijke
aandoeningen in de familie; u op
grond van dit RIVM onderzoek in
antwoord op schriftelijke vragen
schrijft : «bloedverwantschap van
ouders draagt in zeer geringe mate
bij aan de verklaring van perinatale
sterfte bij Nederlandse allochtonen»3;
en dat het onderzoek van het
Rotterdamse Erasmus MC aangeeft
dat 5 tot 23 procent van de sterfte
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4
Waarom presenteert het RIVM een
rapport, waarin wordt aangegeven
dat geen goede representatieve
cijfers over het voorkomen van
consanguiniteit in Nederland
beschikbaar zijn, terwijl enige tijd
later een promotieonderzoek bij het
Erasmus MC wordt gepubliceerd
waarin wel cijfers worden
aangegeven? Had het RIVM niet beter
kunnen wachten met publicatie en
aan kunnen geven dat actuele cijfers
en een beter rapport iets later
gepresenteerd konden worden? Vindt
u dit een doelmatige gang van zaken?
5
Wat vindt u van het feit dat telkens
tegenstrijdige berichten verschijnen
over perinatale sterfte onder
allochtone bevolkingsgroepen? Hoe
representatief zijn de verschillende
onderzoeken?
Bent u bereid er nu voor te zorgen dat
zo snel mogelijk betrouwbare en
duidelijke cijfers beschikbaar komen
over perinatale sterfte onder
allochtone bevolkingsgroepen?
6
Heeft u kennisgenomen van het feit
dat het Rotterdamse onderzoek voor
het eerst duidelijk maakt dat de
oorzaken van hogere babysterfte in
allochtone families verschillen tussen
de verschillende bevolkingsgroepen
en dat de voorlichting en begeleiding

2

dus veel meer specifiek gericht dient
te worden op deze verschillende
bevolkingsgroepen? Welke concrete
maatregelen gaat u nemen naar
aanleiding van dit gegeven?
7
Bent u op de hoogte van het feit dat
in Turkije prenatale testen worden
aangeboden om afwijkingen te
voorkomen? Welke prenatale – of
preconceptie-testen zouden kunnen
worden aangeboden om het risico op
afwijkingen al dan niet ten gevolge
van bloedverwantschap te
verkleinen?
8
Kunt u aangeven wie zitting hebben
in de stuurgroep zwangerschap en
geboorte, welke deskundigheid deze
leden bezitten en, indien er sprake is
van vertegenwoordiging, welke
(beroeps)groepen zij
vertegenwoordigen?
9
Op welke wijze wordt gezorgd voor
voldoende deskundigheid ten aanzien
van en vanuit allochtone
bevolkingsgroepen, gezien het feit
dat zich juist binnen deze groepen
specifieke problemen voordoen?
10
Welke opdracht heeft u de stuurgroep
zwangerschap en geboorte gegeven?
Wat is het concrete werkprogramma
van deze stuurgroep? Hoe wordt het
bedrag van € 400.000 precies
besteed? Welk(e) (prestatie)doel(en)
heeft de stuurgroep? Hoe wordt
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gemeten of deze doelen behaald
worden?
11
Wanneer is de stuurgroep van start
gegaan en wanneer worden welke
resultaten verwacht? Is de stuurgroep
voornemens onderscheid te maken
tussen de verschillende
bevolkingsgroepen en haar
activiteiten daar ook verschillend op
af te stemmen? Zo ja hoe?
12
Deelt u de mening dat er al een aantal
rapporten is verschenen, waaronder
ook het advies van de
Gezondheidsraad over
preconceptiezorg, en dat het nu zeer
urgent is dat u met maatregelen komt
om babysterfte in Nederland terug te
dringen? Zo ja, binnen welke termijn
kan de Kamer een plan van aanpak
verwachten?4
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NRC Handelsblad, 12 juni 2008.
RIVM-rapport «kinderwens van consanguine
ouders: risico’s en erfelijkheidsvoorlichting»
en het RIVM-rapport Etniciteit en zorg rondom
zwangerschap en geboorte: een verkenning
van Nederlands onderzoek»
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Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2007–2008, nr. 2368.
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Advies Gezondheidsraad
«Preconceptiezorg» september 2007.
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