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Het post abortus syndroom.

Ontelbare vrouwen in onze maatschappij lijden stil-
zwijgend onder de gevolgen van een keuze die ze ooit 
gemaak hebben. Abortus zet een diepgaand litteken in 
iemands ziel. Als iemand voor abortus kiest, dan is dat 
meestal een wanhoopsdaad. De emotionele pijn erna, 
zal velen blijven kwellen. Het diepe, ondermijnen-
de gevoel van on-
rust en spijt in het 
hart wordt ook het 
“Post Abortus Syn-
droom” genoemd, 
afgekort “PAS”. 
Het beschrijft de 
symptomen van het 
PAS die onmiddel-
lijk of pas na vele 
jaren naar boven 
komen. Dat kan 
gaan van schuldge-
voel, bezorgdheid, 
angst, “verdwa-
zing” of psychische 
afstomping, tot 
(zware) depressies en zelfs zelfmoordgedachten. Ook 
bepaalde datums, zoals de dag van de abortus zelf, 
of de uitgerekende dag dat de baby normaal had ge-
boren moeten worden, 
kunnen voor velen een 
reden zijn tot droefheid. 
Zij “herbeleven” dan de 
gevolgen van de ver-
keerde keuze. Ook kun-
nen er abnormale reac-
ties optreden in de toekomst, zoals een overdreven 
bezorgdheid voor alles wat met vruchtbaarheid en 
zwangerschap te maken heeft, of het onvermogen om 
een hechte band te vormen met de kinderen die later 

nog geboren werden. Sommigen grijpen naar alcohol 
of drugs, of krijgen eetstoornissen, in een wanhopige 
poging om de opgekropte emoties te kunnen verwer-
ken. Of men gaat een totaal verkeerde weg op omdat 
men bewust of onbewust van oordeel is dat men zich-
zelf moet straffen. 

De oorzaak van deze symptomen ligt in de niet-ver-
werkte schuld en 
het onverwerk-
te verlies van het 
kind. Eigenlijk ver-
oorzaakt abortus 
ook een geestelijk 
kwetsuur. De ziel 
is gekwetst en moet 
genezen worden. 
De juiste therapie 
ligt dus in het gees-
telijke. Zonder de 
“medicijnen van 
de Kerk” kan er 
geen volledige ge-
nezing van PAS tot 
stand komen. Door 

ontkenning heeft men een muur opgetrokken die be-
scherming biedt tegen de vaak afschuwelijke herin-
neringen van de abortus. Maar deze muur scheidt ons 

ook van de verlossende liefde 
van God. In het gevoelsleven 
komen vreugde en geluk niet 
meer aan de orde. Vergeet 
echter niet dat God op de 
hoogte was van de grote in-
nerlijke strijd op het moment 

van de abortus. Hij was bij het kindje toen het in de 
schoot gevormd werd, vanaf het allereerste prille be-
gin (de bevruchting), en Hij was er ook bij toen het 
kindje stierf. En op dit moment is Hij nog steeds bij 
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het kindje! Zoals Hij ook bij de moeder is. Hij hield 
van de moeder en Hij houdt nog steeds van de moe-
der! Bij Hém moet men zijn om opnieuw tot leven te 
komen. Enkel Hij kan de vele vrouwen en meisjes die 
lijden onder het post abortus syndroom bevrijden. Het 
is misschien een moeilijke en pijnlijke stap, maar het 
is de eerste stap op weg naar werkelijke verlichting…
een blijvende verlichting!

Boosheid.

Vrouwen met PAS zijn ook vaak boos op hen van wie 
ze ten tijde van hun abortus het meest hielden en die 
ze het meest vertrouwden. Vrienden kunnen bijvoor-
beeld de waarheid over de procedure achtergehouden 
hebben, of benadrukt hebben dat abortus de beste 
keuze was. Ook kan men boos zijn op zichzelf, omdat 
men de moed niet had om de zwangerschap uit te dra-
gen, of omdat men zich niet voldoende verdiept heeft 
in de ontwikkeling van een ongeboren kind. Of men 
is boos op de vader of de eigen ouders omdat ze geen 
steun gegeven hebben hetzij in fysiek, emotioneel, of 
financieel opzicht. Of men werd gedwongen de ver-
keerde keuze te maken. Men kan ook boos zijn op 
God, omdat Hij toegelaten heeft dat er een zwanger-

schap ontstond, en niet heeft ingegrepen om abortus 
te voorkomen. Boosheid is een heel krachtige emotie. 
Wanneer boosheid zonder zelfbeheersing  wordt ge-
uit, werkt deze vernietigend en kan veel leed veroor-
zaken. Ook kan boosheid tot verbittering of depressie 
leiden. Boosheid mag geuit worden, maar niet met de 
bedoeling om te kwetsen. Deze emotie: boosheid, is 
ook bekend bij onze hemelse Vader. Hij kan ons leren 
er op een gezonde manier mee om te gaan.

Vergeving.

God is oneindig barmhartig en staat reeds met open 

armen klaar om van harte te vergeven! Dat noemen 
we de “genade” van onze goede God. Het is enkel 
nodig om spijt (berouw) te tonen; deze vergeving van 
God moet men dus niet “verdienen”. Men hoeft zich-

zelf niet meer te 
veroordelen of 
te straffen, voor 
God hoeft men 
niet bang te zijn: 

geloof dat Hij jou vergeeft! De pijn en het verdriet 
rond een abortus kan de meest afschuwelijke vorm 
van zelfkwelling zijn die er bestaat. Maar als God ie-
mand vergeeft, dan hoeft die persoon niet meer hard 
voor zichzelf te zijn! Jezus wil zo graag dat men 
loskomt van zijn zonden, want Hij is gestorven aan 
het kruis om dat mogelijk te maken. En niet alleen 
zichzelf moet men vergeven, maar ook al degenen 
waarop men boos is omwille van gegronde redenen. 
Vergeving zal nooit echt vrij maken als men ook niet 
tegelijk de anderen vergeeft. Ja, ze waren fout, maar 
dachten misschien dat ze goed deden en dat abortus 
de beste keuze was. Helaas was dat niet zo. Houd 
deze mensen niet langer vast in je hart, maar laat hen 
over aan God, die Zijn eigen weg met hen zal gaan.

Rouwen.

Rouwen is een natuurlijke reactie op de dood van een 
geliefde. Weet dat vrouwen na een abortus ook het 
recht hebben om te rouwen. Dit kan voor sommigen 
zeer beangstigend overkomen… Men is bang voor 
de pijn van de waarheid: schuld en schaamte. Toch 
moet men trachten te erkennen dat men een kindje 
verloren heeft. God vergeet niemand; Hij zal er zijn 
om te helpen! Wees niet bang voor de pijn, Hij gaat 
met je mee! Er zijn hulpmiddelen om het rouwen te 
verwerken:  het kindje een naam geven; een dagboek 
bijhouden; praten met personen die men vertrouwt; 
bidden tot Jezus, Maria, heiligen, engelen; schrijven 
van brieven die men niet verstuurt. En voor de rest zo 
“normaal” mogelijk leven.

Aanvaarden.

Volgend vraagje is misschien pijnlijk, maar wel nodig 
om volledig tot rust te komen:

Geloof dat God 
jou vergeeft!

Waar is mijn baby nu? 

De eerste geboorte is de bevruchting. Na de bevruch-
ting plant God een ziel in het piepkleine embryo, en



Uit nieuw onderzoek blijkt dat de NIPT-test bij 
jonge vrouwen vaak vals negatief is. “Als een vrouw 
van 25 jaar oud een negatieve test heeft, is haar baby 
in een op de twee gevallen toch gezond.”, aldus 
volgens Heidi Mertes, onderzoekster aan de 
universiteit van Gent.

Bij een NIPT-test wordt bloed afgenomen, om te 
weten te komen of een ongeboren kind het syndroom 
van Down heeft. Na twee weken zou je dan 99 % ze-

ker weten of je kind aan het syndroom lijdt of niet. 
Maar dat klopt niet, zeggen onderzoekers van de 
Gentse universiteit. Het is helemaal niet zeker dat 
je kind het syndroom heeft, ook al geeft de test dat 
aan. “Eigenlijk is dat zeer afhankelijk van de risico’s 
die er op voorhand zijn. Bij jonge vrouwen die geen 
afwijkingen hebben op hun echografie, heeft men 
50 % de kans dat het toch om een gezond kind gaat.” 
Volgens nieuwe berekeningen van de universiteit 
van Gent heeft een gemiddelde vrouw van 40 jaar, 
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van dan af is men een volwaardig mens. De tweede 
geboorte is negen maanden later. De derde geboorte 
is de verhuis van onze ziel naar het eeuwige leven. 
Alle mensen zijn onsterfelijk. Ook geaborteerde ba-
by’s zijn onsterfelijk, alleen hebben ze de tweede ge-
boorte niet meegemaakt. Enkel de eerste en de derde 
geboorte. Nergens in de Schrift vinden we ook maar 
één vers dat erop zou kunnen wijzen dat baby’s, ook 
als ze buitenechtelijk zijn, of geaborteerd zijn, niet 
welkom zouden zijn in het huis van hun hemelse Va-
der. Men mag er dus zeker van zijn dat het kleintje 
veilig is, veilig in Jezus’ armen. Dit is een geweldige 
en hoopvolle troost. In de hemel is geen verdriet, ver-

oordeling of haat. De dagen bestaan uit niets anders 
dan vreugde. De kinderen daar zijn niet verbitterd te-
gen hun ouders…! Via gebed zal God de naam van 
het kindje openbaren. Eigenlijk hoeft men niet bang 
te zijn, maar mag men vol verlangen uitkijken naar 
het moment waarop men hem of haar voor het eerst in 
de armen zal sluiten!

In de hemel is geen 
verdriet, veroordeling of 

haat.

NIPT-test minder betrouwbaar dan gedacht
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93 procent kans dat haar kind ook echt Down 
heeft na een afwijkende NIPT-test. Bij een vrouw 
van 35 is dat 79 procent, op 30 jaar 61 procent en 
op 25 jaar nog maar 51 procent! Ongelofelijk voor 
de miljoenen koppels die vertrouwen op deze 

“nieuwe wetenschappelijke methode” en uiteindelijk 
flagrant bedrogen worden. Laten we vooral niet uit 
het oog verliezen dat kindjes met het syndroom van 
Down ook mensen zijn, én een inspiratiebron voor 
de mensen rondom hen. Geld dat nu besteed wordt 
aan de onbetrouwbare en dus bedrieglijke NIPT 
test kan beter besteed worden voor de integratie in 
onze maatschappij van mensen met het syndroom 
van Down. Vooral degenen die de testinfrastructuur 
om de NIPT-testen uit te voeren promoten en op de 
markt brengen, en ook de farmaceutische industrie 
en de ziekenhuizen die deze methode aanraden en 

uitvoeren, hebben er financieel voordeel bij, en dat op 
kosten van de ziekenfondsen en de gemeenschap. 
Velen die betrokken zijn bij onze “gezondheids-
zorg” kunnen wat inspiratie opdoen uit de eed van 
Hippocrates, waarvan hieronder een uittreksel:

“…Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om 
bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven 
en nooit iemand kwaad doen. Nooit zal ik, om iemand 
te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een 
raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot 
gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument 
voorschrijven om een miskraam op te wekken…”

Artikel gebaseerd op: www.mediqualinet: nipt test minder betrouw-
baar dan gedacht.
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