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van hen zou van mlj kunnen

É zijn, maar de ander zeker niet,
! oucnt een vletnamese vader rn

L,,o, KlKeno naar zun rweelrng.
Twee meisjes, één met dikke zwarte
krullen, de ander met dun stijl haar.
De vader: liet het dna testen en inder-
daad: moeder had een slippertje ge-
maakt. De tweeling had verschillende
vaders.

Dat komt vaker voor. ln 2015 wei-
gerde een man in New Jersey zijn ex-
partner alimentatie te betalen: de
meisjes waren niet van hem. Na een
dna-test bleek toch de halve tweeling
van hem. Dus: halve alimentatie.

Een vrouw kan dus een tweeling
baren van twee mannen. Dan moeten
er bij de maandelijkse ovulatie van de
vrouw minimaal twee eicellen vrijko-
men, waar dat er normaal één is. En
die beide eicellen moeten korte tijd
na elkaar bevrucht worden door twee
mannen. Heteropaternale super-
fecundatie, heet dat.'Een bijzonder
zeldzaam fenomeen', zegt Sebas-
tiaan Mastenbroek, klinisch embryo-
loog aan het Amsterdam UMC.

Maar het kan nog wonderlilker. Zo
kwam ln Australlë vier jaar geleden
een semi-identieke tweeling ter we-
reld: een eeneiige tweeling be-
staande uit een jongen en een meisje.
Dat kan eigenlijk niet: een eeneiige
tweeling is identiek en ontstaat door-
dat de bevruchte eicel bij het delen in
een vroeg stadium splitst. Toen
artsen zagen dat een jongen en een
meisje aan dezelfde placenta zaten
(dat is alleen bij eeneiige tweelingen
het geval) fronsten ze hun wenkbrau-
wen.

Een internationaal onderzoeks-
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team kwam onlangs met een verkla-
ring, De tweeling zou zijn ontstaan
doordat twee zaadcellen gelijktijdig
in de eicel kwamen. Normaal sterft de
cel dan, maar dit keer niet. De eicel
versmolt met de beide zaadcellen,
waarna beide setjes chromo-
somen zich apart ontwikkelden tot
de broer en zus. Een derde setje
vormde zich volgens de onderzoe-
kers tussen de twee zaadcellen. Die
ging te gronde, schrijven ze in The
New England Journal of Medicine.

'De kans dat zolets goed gaat, is
echt ontzettend klein', zegt univer-
sitair hoofddocent embryologie
Susana Chuva de Sousa Lopes
(LUMC). Eigenlijk komt het nooit
voor. Dit is de tweede keer ooit, de
eerste keer was in de Verenigde
Staten in 2OO7.

Helemaal zonder complicaties is de
gebeurtenis ook niet. Artsen moes-
ten het meisje, toen ze 3 jaar was,
opereren. Zij verwijderden haar eier-
stokken omdat deze niet volledig
ontwíkkeld waren en de kans op
kanker vergrootten.

En of de tweeling nu bizar veel op
elkaar lijkt? Mastenbroek: 'De genen
van de moeder zijn allemaal het-
zelfde, dus theoretisch lijken ze meer
op elkaar dan een twee-eiige broer
en zus. Maar het blijven een jongetje
en een meisje, en die zijn gewoon
verschillend. Aan de buitenkant zul je
niet kunnen zien dat er een unieke
gebeurtenis heeft plaatsgevonden.'

, Heeft u ook een vraag
voor de rubriek? Mail naar

ï beterleven@volkskrant,nl


