
GYNAECOLOOG OVER ZAADGEKLUNGEL

\o
o
N
Ërq)
§
o
c)
a)
'd
o
CD

öo(!
'o
F
(Ë

o
ot

'Wemoetende
stellen vooral
goed begeleideÍt'
Het geknoei met zaad in het UMC Utrecht,
sohaadt het vertrouwen van duizenden patiënten

die niet spontaan zwanger raken. Daar balen
gynaecologen van.

Francine Wildenborg
Nijmegen

Bij het UMC kon er ook zomaar
een zaadje van de vorige patiënt
meekomen. Nog meer onzeker-
heid voor paren die al veel moeten
doorstaan, betreurt ]esper
Smeenk, gynaecoloog in Tilburg
en woordvoerder van beroeps-
groepNVOG.

Vertrouwen uw patiënten u nog
wel?
,,Stellen bellen ons nu omdat ze
willen weten ofbij ons ook fouten
zijn gemaakt. Dat begrijp ik heel
goèd. Ze leggen hun lot in onze
handen."

Wat doet dat met mensen?
,,Ze moeten veel doorstaan. Dat
begint ermee dat spontaan zwan-

ger worden niet lukt. Daarna moe-
ten ze letterlijk en figuurlijk met
hun billen bloot. Ze worden on-
derzocht en alles komt op tafel;
persoonlijke informatie en hun
seksleven. Vervolgens kunnen
(hormoon)behandelingen bij de
vrouw nodig zijn en moeten man-
nen soms geopereerd worden om
een van de weinige goede zaadcel-
len te kunnen vinden."

En dan krijg je te horen dat een
laborant met een verkeerd slan-
getie heeft gewerkt en een (on-
geboren) kind misschien van
een andere vader is.
,,Dat is vreselijk. Zonder ICSI ziin
ze aangewezen op zaaddonatie of
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adoptie. Ze zijn dus volledig aË
hankelijkvan ons en dan gaat het
mis. Daar zijn stellen sowieso al
vaak bang voor."

Willen paren bij de bevruchting
zijn ter controle?
,,Ja soms wel, maar dat kan niet.
Het lab is daarvoor niet geschikt.
om het te laten slagen, willen we
zoveel mogelijk de natuqrlijke si-
tuatie nabootsen, daar horen
luchwerplaatsingen, stofen eau de
toilette niet bij. Daarbij leg ik mijn
patiënten uit hoe uitvoerig en
dichtgetimmerd onze protocollen
zijn. Verwisselingen kunnen niet
plaatsvinden: er wordt gecheckt,
gecheckt en nog eens gecheckt."

Maar deze laborant in Utrecht
is niet gecheckt.
,,Nee, niet op dit punt. Waar-
schijnlijk omdat iedereen het zo
vanzelfsprekend vindt dat het
goede slangetje wordt gebruikt.
Alle andere laboranten doen dat
goed, één iemand niet." '
En zij verprutst het voor 26
stellen.
,,Mogeliik. De kans is klein dat
het eitie doorvreemde zaadcel-
len is bevrucht. In het slechtste
geval is een handjevol zaadjes
van het voorgaande proces in
het slangetje achtergebleven,
maar het zaad van de wensvader
is er vaak in grotere getale."


