
lVoet de ivf-leeftijd omhoog?
i" *" envan deobstakelsvoorhetdoorbre-
[.* -* ken van hetglazen plafond is de kin-
i derwens. AIs vrouwen hun dertigste
Ë***""", ziin gepasseerd, gaat de biologische
klok tikken en moet een keuze worden ge
maaktvoordat uitstel totafstel leidten ze
met Halina Reiin in de OK<ategorie (onge-
wenst kinderlozen) belanden. En iuist in
die periode worden carrières gemaakt of in
deknopgebroken.

ln 2016 had 30 procent van de bestuurs-
functiei in de raden van bestuur en com-
missarissen door wouwen moeten worden
bezet. Daaris niets van terechtgekomen.
Inmiddels is door de minister uitstel ge-
geven. Maar paardenmiddelen als wettelijk
verplichte quota worden niet meer uit-
gesloten, hetgeen als nadeel zou hebben
dat veel vrouwen promoties zouden dan-
ken aan positieve discriminatie in plaats
van hun kwaliteiten. Aan de opleiding ligt
het niet. Vrouwen ziin inmiddels hoger op
geleiddanmannen.

, Het Sociaal en Cultureel Planbureau con-
: cludeerde vorige week dat wouwen tussen
i hun 2oste en 4oste geiaagder zijn en meer
i tiidsdruk ervaren dan rnannen.Vrouwen
: ziin perÍ'ectionistischer (het schone huis)
: en besteden meer aandacht aan het emo-
i tionele welziin (bezoek aan de zieke moe
i der) van anderen. En dan is erde-in deze
; tiid van losse relaties vaak ingewikketrde -
i zoektocht naar de prins op het witte paard
, annex vader in spe. De carrière komt dan al
, snelinhetgedrang.
, Medisch ethicus Annelien Bredenoord
, pleitteonlangsinhetradioprogramma
', De kennis van nu voor ruimere uitstelmoge
i lilkheden van de kinderwens voorvrou-
, wen. Zii zou het een goed idee vinden als de
, ivf-leeftiid (nu a5 iaar) voorvrouwen verder

' wordt verhoogd. Medisch ziin de risico's
i om op latere leeftiid kinderen te baren veel
i mindergrootgeworden.
, Als mannen op latere leeftiid kinderen
, kunnen krijgen, zou dat voor vrouwen ook

Voorlopig blijft het
glazen plafond van

i kogelwerend glas

mogelijk moeten ziin. Daar is nog veel
maatschappeliike weerstand tegen, omdat
van vrouwen wordt verwacht dat ze kinde
ren baren in de periode dat dat biologisch
natuurliik is. Vroeger moesten vrouwen
vroeg baren omdatze ook woeg stierven.
Nu worden ze echterveel ouder.
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Methet oogop hetwelziin van hetkind is
het belangrijk dat de ouders bii de geboorte
nog zeker twintig iaar een goede kwaliteit
van leven hebben. Maar afgezien daarvan is
èr niets tegen een veel oudere vader of moe
der. 'Uit aIIe onderzoeken blijkt dat voor
kinderen één ding van belang is: being
Ioved. En dat kunnen ouderen vaak beter
geven dan jongeren, omdat zii de prioritei-
ten in hun leven anders leggen,'zei ze in
een interview met Coen Verbraak

Als wouwen het krifgen van kinderen
kunnen uitstellen tot biivoorbeeld hun
soste, zou dat meer ruimte scheppen om
carrière te maken voor die tiid en ook nog
vakerte relaxen. Na hun 5ostezouden ze
dan de kroon op hun leven kunnen zetten .

Nu bliift het glazen plafond van kogel-
werendglas.

p.dewaard@volkskrant.nl
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