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FOUTEN IVF UMC

Reactie van Gynaecoloog Jesper Smeenk, verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Grondbeginselen met
voeten getreden
door Arianne Mantel

TILBURG o ,,Het is een van
de grondbeginselen bin-
nen de embryologie. Alle
embryologen en analisten
leren dat ze alles moeten
schoonmaken en vervan-
gen zodat er geen kans op
verwisseling is. De vraag
hoe het mogelijk is dat er
bij het laboratorium van
het UMC Utrecht mogelijk
26 vrouwen bevrueht zijn
met zaadcellen van een
andere man, is dus een
volkomen terechte.'

Dat zegt gynaecoloog Jes-
per Smeenk, verbonden aan
het Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis in Tilburg. Hij
houdt voor de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie de cijfers
bij van de dertien Neder-
Iandse ziekenhuizen met
een ivf-vergunning. Ook is
hij hoofd van het Centrum
Voortplantingsgeneeskun-
de Brabant. Uit de jaarcij-
fers van 2or5 komt het UMC
Utrecht naar voren als het
een na grootste ziekenhuis
van ons land als het gaat om
het aantal zwangerschaps-
behandelingen; 959 keer in
dat jaar. Daaruit ontstonden
626 zwangerschappen.

,,Ik ben hooglljk verbaasd

Gynaecoloog Jesper Smeenk

en verdrietig", vertelt
Smeenk. "Mijn eigen be-
stuurvraagt ook aan mij hoe
dit nu heeft kunnen gebeu-
ren en of zoiets ook bij ons
zou kunnen. Ik kan alleen
maar gissen en één ding wel
met zekerheid zeggen: de
procedures zlin goed, maar
in Utreeht zijn die klaarbllj-
kelijk niet gevolgd. Want het
is niet één keer per ongeluk
gebeurd, maar meerdere
keren. Bij deze medewerker
is er structureel iets fout ge-
gaan; een menselijke fout. Ik
geloof niet dat iemand zo-
iets moedwillig doet. Het is

aan het ziekenhuis om dat
uit te zoeken

Daar is het UMC nog volop
mee bezig, Iaat het weten.
Wel is duidelijk dat ile be-
trokken laborante de fout
maakte. Zij gebruikte een
verkeerd rubberen slange-
tje, waardoor sperma kon
achterblijven in het appa-
raat waarmee zij werkte in
het ivf-lab. ,,De veiligheid
valt of staat met het volgen
van procedures en dat is
hier niet gebeurd", aldus
een woordvoerder. Opval-
Iend genoeg werd de contro-
le op verwisseling van sper-
ma wél gedaan en onderte-
kend door een specialist.

Smeenk zegt mee te leven
met de gedupeerde stellen.
,,Dat moet vreselijk zijn.
Maar ik vind het ook heel
naar dat er nu een beeld ont-
staat alsof de zwanger-
schapsbehandelingen on-
veilig zijn. Dat is echt onzin.
Een mogelijke verwisse-
Iingszaak van deze grootte is
naar mijn weten niet eerder
voorgekomen in ons land."

Het UMC Utrecht heeft
ook embryo's (cryo) ingevro-
ren die mogelljk bevrucht
ziln met verwisselde zaad-
cellen. ,,Het is aan de gedu-
peerden om daarover een
beslissing te nemen."


