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Achtergrond

Onderzoek laat zien dat de levensbeschouwelijke
achtergrond een rol speelt in het besluitvormingsproces
van zwangere vrouwen rondom de Prenatale
Screening. Moslimvrouwen nemen minder vaak deel
aan de combinatietest met het argument, dat een
zwangerschaps-afbreking geen optie is vanwege hun
geloof. Diepgaand onderzoek naar de rol van religie bij
zwangere moslima’s ontbreekt nog.

Onderzoeksvragen

• In hoeverre speelt de rol van het geloof een rol
in het besluitvormingsproces rondom prenatale
screening?
• Wat wordt er gezegd vanuit de islamitische
theologie en ethiek?
• Wat is de kennis van verloskundigen van
zwangerschapsafbreking in islamitisch
perspectief?

Methodologie

• Data van de Deliver-studie (Tabel)
• Diepte interviews met zwangere Marokkaanse
vrouwen > inzicht krijgen in hoeverre het geloof
daadwerkelijk een rol speelt in de besluitvorming
rondom de prenatale screening
• Literatuurstudie > inhoud islamitische theologie, zoals
de waarde van het ongeboren leven en het leven met
een beperking

Populatie
Verloskundigen

Meetinstrument
Vragenlijst

Verloskundigen

Video-opnamen intakes
+ vragenlijsten
(zwangere, partner,
verloskundige)
Vragenlijst

Cliënten

Quote van een cliënt, naar aanleiding van de
mogelijkheid tot abortus indien de foetus het
Syndroom van Down heeft:
“Het mag toch niet van mijn geloof.”

Voorlopige resultaten

• Verloskundigen hebben enige kennis van de (on)mogelijkheden van een zwangerschapsafbreking
binnen islamitisch perspectief. Zij weten vooral
wanneer een zwangerschap niet afgebroken mag
worden, maar zijn nauwelijks op de hoogte van
wanneer dit wel tot de mogelijkheden behoort.
• De testuptake van de prenatale testen tonen
verschillen tussen de diverse levensbeschouwelijke
achtergronden. Vrouwen met een protestantse
achtergrond en met een islamitische achtergrond
laten de combinatietest significant minder vaak doen
dan vrouwen zonder religieuze achtergrond (OR:
0.16 en 0.61). En voor de SEO geldt dat vrouwen
met zowel een protestantse als een katholieke
achtergrond deze test significant minder vaak laten
doen (OR: 4.15 en 4.80).
• Video-opnamen laten zien dat verloskundigen tijdens
de counseling nauwelijks expliciet vragen naar
de levensbeschouwelijke achtergrond, maar dat
sommige vrouwen dit zelf wel aankaarten.

Tabel: Data van de Deliver-studie

Inhoud
Aantal
Kennis over de (on)mogelijkheden van
99
zwangerschapsafbreking vanuit islamitisch
perspectief
Mate van aandacht die verloskundigen
~320
besteden aan de religieuze achtergrond van
de cliënt tijdens de counseling
Uptake van prenatale testen (uitgesplitst
naar diverse levensbeschouwelijke
achtergronden

4795

