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D 2ö stellen wëtën niët zekerwie de vader i§
nafout§li bevruchting

UMCblundert
Een medewerker
van het UMC Utrecht
gebruikte anderhalf
jaar fout gereedschap
bij het bevruchten van
eicellen. lnmiddels zijn

alnegen kinderen
geboren en zijn vier
vrouwen zwanger.

Francine Wildenborg
Utrecht

De z6 stellen die sinds aoril zors bii
het UMC Utrecht aanklopten om
hun kinderwens te vervuller! ver-
keren in grote onzekerheid. Giste-
ren kregen ze plotseling te horen
dat tijdens hun ICSl-traiect mis-
schien zaad van een andere man is
gebruikt. Negen stellen hebben al
een kind, vier ziin in verwachting
en van de andere dertien liggen nog
bevruchte embryo's opgeslagen om
later in de baarmoeder te plaatsen.

Bii ICSI worden in een laborato-
riumomgeving eitjes bevrucht met
zaadcellen. Doorgaans komt daar
alleen sperma van de vader aan te
pas, ofvan een donor, zoals bij één
van de z6 stellen het geval is.

Maar de laborant van dienst hield
zich niet aan de protocollen. Ze be-
vestigde een verkeerd slangetje aan
de pipet waarmee sperma wordt
opgezogen en geïniecteerd in de ei-
cel. Zodoende konden er zaadcellen
achterblijven die bij een volgende
bevruchting mee konden komen.
De medewerker ontdekte half no-
vember voor het eerst dat al zaad in
de pipet aanwezig was terwijl ze dat
nog niet had gepakt en trok aan de
bel.

met zaad
Vaderschapstest
Stellen die al een kind hebben ge-
kregen kunnen nu een vader-
schapstest doen, maar bij ongebo-
ren kinderen ligt dat lastiger. Bij
zwangeren kan zo'n test alleen tus-
sen de negen en dertien weken en
door middel van een vruchtwater-
punctie of vlokkentest, waar ook
een kleine kans op een miskraam
aan vastzit.

ofeen genetische test bij een in-
gevroren embryo i.iberhaupt moge-
lijk is, kan het academische zieken-
huis niet zeggen.

Het UMC doet zo'n Zoo ICSI-be-
handelingen per jaar, maar stelt dat
alleen in de z6 gevallen'een moge-
lijke fout heeft plaatsgevonden. Een
woordvoerder:,,De vermenging
van zaad kan slechts bij één labo-
rant hebben plaatsgevonden en al-
leen op de dagen dat zij meerdere
IC Sl-bevruchtingen heeft gedaan.
Dat is in de administratie nauw-
keurig terug te vinden."

Toch is het ziekenhuis een uitge-
breid onderzoek gestarg om te ach-
terhalen hoe het kan dat een mede-
werker zo lang het verkeerde ge-
reedschap heeft gebruikt. Het labo-
ratorium is daarom grotendeels

stilgelegd. Dat betekenwoor zeker

viiÍtien stellen een enorme teleur-
rtóllirrg, deze maand wordt hun
kinderwens in elk geval niet ver-
vuld.

Schol«kend
De Inspectie voor de Gezondheids-
zorg zégthet onderzoek nauwlet-
rcnà te-volgen. Volgens FreYa, de

belangenvereniging voor mensen

met vruchtbaarheidsProblemen,
zijn de fouten in het Utrechtse lab
'schokkend'. Zeker omdat de Proto-
collen rond kunstmatige bevruch-
ting in Nederland zo nauwkeurig
vastgelegd zijn. Mensen met een

kinderwens zouden daar'voor 1oo

procent' op moeten kunnen ver-
trouv/en.

De Patiëntenfederatie wil snel

duidelijkheid voor de stellen en be-

nadrukt hoe kwetsbaar deze men-
sen zijn: ,,Dit is geen keelontste-
king, dit is waarschiinlijk hun laat-

ste Éans om zwanger te worden."
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lCSl-apparaat:
opzuigen van de zaadcel

en inbrengen in de eicel

@ wtet de pipet wordt

@ OnOe, een microscoop wordt een
geschikte zaadcel geïsoleerd.
Met een slang wordt de
zaadcel in een pipet
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k ln de slang achtergebleven zaad van een eerdere

lGSl-behandeling kan de eicel hebben bevrucht.



EERDERE MISSER

Zw arl-wittweel i n g door fout
Een 'nachtmerrie-
scenario'noemt let-
selschadeadvocaat
lvo Sindram de zaak
in het UMC Utrecht.
Hij zou zelÍ inzetten
op schadevergoe-
ding in de vorm van
smartengeld. lm-
mers, het kind is wel
gewenst, maar van
de verkeerde vader.

,,Toen ik van deze
zaak hoorde, moest
ik heel sterk denken
aan de vrouw van de
duo-penotti-baby's",
zegt hij. Sindram
was verbonden aan
het kantoor dat in de

jaren 90 een Gel-
ders echtpaar uit
Bemmelbijstond. Zii
kregen na een fout
bij reageerbuisbe-
vruchting, óók door
het academisch zie-
kenhuis in Utrecht,
een zwarte en een
witte baby. Een weg-
werppipet was ge-
bruiktom zaadvan
een Arubaanse man
en de Gelderse man
te bewerken. Twee
bevruchte cellen
werden terugge-
plaatst. ln december
1993 kwam de twee-
ling ter wereld. Teun

was wit. Koen don-
ker. De Utrechtse
kinderrechter bena-
drukte toen dat de
Gelderse man juri-
disch de vader is van
beide, omdat hijbij
geboorte getrouvu,.

was met de moeder.
Het stel diende een
claim in van'enkele
tonnen'. Het is onbe-
kend hoeveel er is
betaald. ,,Het is ook
nu heel lastig te be-
palen hoe groot de
schade is. Hoe erg is
het veor het kind als
het niet weet waar
zijn roots liggen?"


