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AMSTERDAM De Nederlandse Ver-
eniging voor Obstetrie en Gynae
cologie (NVOG) onderzoekt of de
leeft ijd voor vmchtbaarheidsbe
handelingen bij wouwen om-
hoog kan naar 50 iaar. Het verzoek
om de grens te heroverwegen
komt van minister Schippers van
Volksgezondheid, maar bleef per
abuis ruim anderhalf jaar onbe-
antwoord.

In Nederland worden ivf-behandelin-
gen bij vrouwen tot 43 jaar vergoed en
ze zijn op eigen kosten toegestaan bij
vrouwen tot 45 jaar. Hierna is de kans
op een zwangerschap vrijwel nihil en
het risico op afwijkingen te groot.
'Maarvoor gebruikvan donor-eicellen
of eigen ingevroren cellen geldt me-
disch gezien geen duideliike leeftijds-
grens ', zegt prof. dr. Bart Fauser, hoog-
leraar voortplantingsgeneeskunde en
hoofd van de ferriliteitskliniekvan het
UMC.'Het is puur een ethische discus-
sie of we zulke oude moeders willen.'

De grens, daterend uit 1997, maalft
Nederland een van de conservatiefste
landen ter wereld. Terugplaatsingen
met donoreicellen of eigen ingevroren
eicellen bij oudere vrouwen verlopen
aljaren succesvol in het buitenland. De
bovengrens is meestal 5o, maar er zijn
ook landen zonder grens. Dit leidt
soms tot excessen. De oudste moeder
terwereld, de Indiase Rajo Devi Lohan,

werd op haar 69ste zwanger met een
donorei. De oudste Nederlandse moe-
der, Tineke Geessink uit Harlingen, be-
viel in 2O11 op 63-jarige leeftijd dankzij
een donorei en een Italiaanse gynaeco
loog.

Volgens Fauserwordt het dossier'als
een hete aardappel' vooruitgeschoven.
Critici vinden dat een wouw die te oud
is om op natuurlijke wijze zwanger te
worden, dit ook niet op kunstmatige
manier zou moeten worden.

Theo Boer, hoogleraarEthiekvan de
Zorg aan de Theologische Universiteit
Kampen: 'De natuur heeft zwanger-
schap voorzien voor wouwen van 15 tot
45 jaar. Hetaanbod zal waagcreëren en
zorgt ervoor dat vrouwen hun zwan-
gerschap gemakkelijker uitstellen: het
mag van de dokters en de minister, dus
laten we eerst carrière maken.'

'Vruchtbaarheidstoeristen'
Volgens Guido de Wert, hoogleraar
Ethiek van Voortplantingsgenees-
kunde in Maastricht, wordt dit argu-
ment zeer selectief ingezet.'Heb je ooit
een koe met een bril gezien? Andere
'onnatuurlijke' ingegrepen als sterili-
satie, abortus of ivf zijn volledig geac-
cepteerd.'Volgens De Wert is het on-
wenselijk dat wouwen moeten uitwij-
ken naarhetbuitenland. Cijfers zijn er
niet, maar alleen al Spanje kriigt jaar-
li j k achtduizend'vmchtbaarheidstoe
risten' uit Nederland - van wie een
grootdeel ouderis dan 4o. DeWert'De
risico's van zwangerschap op latere
leeftijd vallen erg mee, mits er goed
wordt gescreend en de begeleiding

adequaat is. Juist dit is in het buiten-
landvaak minder'.

Al in 2006 drongen gynaecologen
aan op wetsherziening, maar het kabi-
net-Balkenende wilde er niet aan. Ook
toen het in 2011 wettelijk mogelijk
werd eicellen in te vriezen zonder me-
dische indicatie, werd aan de Ieeftijds-
grens niet getornd. In april zota ver-
zocht minister Schippers de NVOG om
'de medische richtlijn nog eens goed te
bekijken in het licht van de medische
ontwikkelingen van de laatste jaren'.

Daar bleek het verzoek te zijn blijven
liggen, totdat de Volkskrant ernaar in-
formeerde. 'Mogelijk is het bij iemand
terecht gekomen en heeft men aange-
nomen dat een reactie zou worden ge-
formuleerd, maar dat is niet gebeurd',
zegt prof. Frank Broekmans, voorzitter
van de pijler Voortplantingsgenees-
kunde bij de NVOG.'lnmiddels is met
spoed nu alsnog een werkgroep opge-
richt. Dat kost tijd. Naarverwachting
duurt het een halfjaarvoordat een re-
actie is afgerond.'

Minister Schippers zegt te 'betreu-
ren'dat de NVOG pas onlangs gestart is
met de herzieningvan de wet.'We zul-
len aandringen op vaart.'
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'l(lJl(,' Jolanda heeft de foto vrijwel direct gevonden. Ze

staat er zelf op, onder een sliert vlaggetjes in een zaaltje, en

ze drukt een mooie jonge vrouw tegen zich aan. 'Dat is |es-
sica, mijn nichtje. Zehad me net verteld dat ze zwanger

u'as en ondanks a1les was ik oprecht blij voor haar. Ik pakte

fessica beet, gaf een dikke knuffel en net op dat moment
maakte mijn oom deze foto. Pats. Een bijzonder moment
vereeuwigd.'

Een bijzonder moment met een bijsmaak. Joianda de Jong
wilde zó graag kinderen, maar op het moment dat de foto
werd gemaakt, was ze 40 jaar oud en sinds een jaar bezig

zwanger te worden. Zehad domweg nooit eerder een rela-

tie gekregen. Nu gaat het gebeuren, dacht ze nog toen ze

Martin op haar 39ste ontmoette. 'Maar ja...'Ze kijkt naar

haar handen als ze het vertelt. 'Ik werd dus ingehaald door
de dochter van mijn zus.'

De Jong is niet de enige vrouw die zwanger wi1 worden
maar door haar leeftijd in de problemen komt. Laat het on-

derwerp maar eens op feestjes vallen: bijna iedereen heeft

Uitgerehend
nooit

op zijn minst een zus, vriendin of overbuurvrouw die 'in
een traject' zit. 'We zien het percentage oudere vrouwen
met vruchtbaarheidsprobiemen groeien', zegt Paul Flier-
man, fertiliteitsarts bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
Amsterdam. 'Niet alleen bij ons, in heel Nederlandl

Wat is dat toch, al die vrouwen die op het laatste moment
nog moeder willen worden? Het mag toch voor niemand
een verrassing zíjn dat het dan wel eens lastig kan worden?

De slogan'Een slimme meid krijgt haar kind op tijd'is al

ruim twintig jaar oud. De Linda's, Viva's en andere bladen

staan al jaren voi verhalen over moeizame ivf-trajecten en

het enorme verdriet van vrouwen bij wie het niet lukt. Is

het dan niet een beetje je eigen schuld ais je zo laat begint?
'Mensen lezen over een beroemdheid die op haar 45ste

nog een kind heeft gekregen en denken: zie je wel, ik heb

nog a1le tijdi moppert Flierman. 'En als het niet spontaan

lukt, kan de dokter vast nog helpen. Maar raad eens? Dat
valt tegen. We kunnen veel meer dan twintig jaar geleden,

maar als je eenmaal 40 bent geweest, zijn de mogelijk-
heden beperkt. En na je 42ste is de kans om met je eigen

eicelien zwanger te worden echt minimaail
Maar... we worden steeds gezonder en leven steeds langer:

gaat de vruchtbare leeftijd van vrouwen daarmee niet om-
hoog? 'Nog geen maandl zegt Flierman stellig. 'Je wordt
geboren met een bepaald aantal eicellen en hoe gezond je +

'Veelvlouuen
denhen op
40-jarige leeÍtijd
nog perfect
Íruchtbaar te ziin'
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ook leeft, daar komen nooit meer eicellen bij. Een ongezonde

levensstijl, zoals bijvoorbeeld roken, haalt de kwaliteit én

kwantiteit sneller naar beneden, en verder geldt een oud ei is

een oud ei. Dat is al eeuwen zo en dat verandert nietl
Deze informatie is zo terug te vinden op internet, maar
blijkbaar blijven de succesverhalen van beroemdheden een

stuk beter hangen: Halle Berry, die op haar 47ste nog een

kind kreeg, de Zwitserse zakenvrouw Margarita Louis-
Dreyfus, 53 en in verwachting van een tweeling. 'Het voedt
helaas de perceptie dat alles maakbaar isl verzucht dr. Ilse

Delbaere, vroedvrouw en onderzoekster aan hogeschool

Vives in het Belgische Kortrijk. 'Vooral omdat die be-

roemdheden er zelden bij vertellen wat voor moeizaam tra-
ject ze hebben afgelegd, of dat ze bijvoorbeeld de eicel van

een donor moesten gebruiken.'

Delbaere doet onderzoek naar de kennis over vrouwelijke
onvruchtbaarheid en heeft hiervoor in Vlaanderen aan drie
leeftijdsgroepen een vragenlijst voorgelegd: tieners, twinti-
gers en dertigers. 'Men blijkt enorm optimistischl vertelt ze

aan de telefoon. 'Veel vrouwen denken op 40-jarige leeftrjd
nog perfect wuchtbaar te zijn en sommigen geloven zelfs

dat dat tot aan de menopauze zo blijft. Ook de kansen met
Mworden zwaar overschat: respondenten verwachten dat

deze behandeling in 50 ofzelfs 100 procent van de gevallen

succesvol is, terwijl 40-plussers een kans van 1 op 5 hebben

om daarmee zwarLger te raken.'Het is een \rlaams onder-

zoek, maar vermoedelijk is de situatie in Nederland niet an-

ders. 'De resultaten zijn vergelijkbaar met soortgelijke stu-

dies in andere westerse landen: de VS, Zweden en Finlandl
Gebrek aan kennis verhoogt het gevoel van urgentie niet,
maar het verklaart ook niet helemaal waarom een bepaalde

groep de kinderwens zolar,g uitstelt. Is dat echt die car-

rière, wat je zo vaak hoort? Ofkunnen zij geen partner vin-
den, zoals actrice Halina Reijn onlangs opbiechtte?'Naar
die vraag is niet voldoende onderzoek gedaanl zegtDel-
baere,'maar uit een eerste verkenning van de literatuur
blijkt dat een carrière niet de belangrijkste reden is. Er is

inderdaad vaak geen partner, en als die er wel is, trapt hij
soms op de rem. Maar bovenal lijkt het complex: een sa-

menloop van omstandigheden.'

Dat beeld herkent Flierman uit zijn eigen praktijk. 'Geen

relatie, druk met werk, eerst die mooie reis maken: mensen

stellen het ouderschap meestal niet bewust uit, maar de

maanden stapelen zich op en ongemerkt worden het jaren.'

Zo ging dat ook bij Jolanda de fong. 'Ik ben gek op kinde-
ren, altijd al geweest', vertelt ze in haar huiskamer in Den
Helder. Haar man Martin heeft thee ingeschonken en op.

tafel staan ger,ulde koeken. Het hondje Woopy is voor de

gelegenheid bij vrienden ondergebracht, want die is zo en-

thousiast, dat je geen rustig gesprek kunt voeren als hij er isi
Normaal gesproken zit Woopy naast de tv op een groot,
zwart kussen. De rest van het huis is licht. Een witte vloer,

witte tafel en witte brocante kastjes, op de bank liggen roze

kussens. Op een prikbord hangen kinderfoto's en geboorte-

kaartjes en naast de tv
staat een foto van De

)ong met twee kleintjes

op haar schoot. 'Mijn
neef e en nichtl€, zegt ze

trots.'Geweldige kinde-
ren.'

Omdat ze zelf een na-

komertje is, werd ze op

haar 14de al tante en

sindsdien heeft ze zich
altijd met kinderen om-
ringd.Ze paste op,

werd kraamverzorgster

en hoefde eigenlijk al-

leen nog maar te wach-

ten tot ze die ene man
zou tegenkomen. Dan
zouden ze trolrwen, een

gezin stichten en nog

lang en gelukkig leven.
'Zo denk je dan nog',

zegtze een beetje mee-

#vol hs hra nt m ag azi ne

Behandellngen & rè!ultrten

I Nederland telt denlen kllnleken waar

vruchtbaarheldsbehandellngen worden
gegeven. ln 1996 weÍd er met rulm elÍdul-

zend cycll begonnen, met blrna tweedui-
zend succesvolle zwangeÍschappen tot ge-

volg. ln 2010 waren het er een stuk meel:

bIna zeventiendulzend behandellngen,

waarvan er bijna vijÍdulzend lukten. Bii de
meest recente cijÍers, ult 2014, ls er een

lichte dallng te zien. Dat raar werden er rulm

14,000 poglngen gedaan, waarvs,n 4.472z,ïn
gelukt. ClÍca 35 procent van de behandelde

vrouwen ls rond de 40.

De dallng ls waarschllnlllk het gevolg van

bezulnlglngen op vruchtbaarheldsbehan-

delingen: tot 2013 weÍdén behandelingen

bÍJ vrouwen tot 45 jaaÍ vergoéd. Slndsdlen

gébeun dh bij vrouwen tot 43 jaar. Dit ver-

klaart ook de iets hogere slaglngskans.

BÍon: NedeÍlsndseVeÍeniging voorobsterieen cyn6ecologle

warig.'Vol overtuiging. Geen besefdat het ook anders kan

lopen.'

De fong kreeg dystrofie in haar rechterbeen en later volg-
den zware rugklachten. Ze slikte medicijnen en zat'totaal
niet lekker' in haar vel. 'De kinderwens was er altijd. Als ik
me goed voelde, kwam die zelfs heel heftig naar voren; dan

piekerde ik over mijn leeftijd. Maar ja, zonder partner ge-

beurt er niet veell
Ze schreef zich een paar keer in op een datingsite, mét ver-

melding dat ze een kinderwens had, maar vond het eigen-

lijk niks om op die manier af te spreken. Het voelde gefor-

ceerd om bij een kop koffie te taxeren of iemand de man van
je dromen zou kunnen zijn en ze was altijd bloednerveus

omdat die onbekende natuurlijk ook zat te peilen of zij leuk
genoeg was.

Een paar jaar geleden, toen De |ong 39 was, schreef ze zich

toch weer bij zo'n site in. 'Ik had last van mijn rug, lag op

bed en ze beloofden drie dagen gratis lidmaatschap. Het

'El zat wel
druh op. Je u.lil
onbezoÍgd
verliefd zijn,
maaÍie pÍaat al
oveÍ kindeÍen'
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'Waarom zou een
vloull, van 46
niet zuangel

mogen worden
als het medisch
gezien weinig

verschilmaaht?'

leek me wel een grappige afleidingi Zo werd ze gevonden

door Martin, een hovenier op Texel. Ze mailden een paar

keer en spraken vervolgens afbij Lands End, een restaurant

in Den Helder waar de boot uit Texel elk half uur voor het

raam langsvaart. Op de felgekleurde stoelen daar sloeg de

vonk over en een paar weken later vierden ze samen Kerst.
'Er zat direct druk opi zegÍ ze.'In een tijd dat je eigenhjk
onbezorgd verliefd wilt zijn, praat je al over kinderenl Toen

Martin ook nog eens zwak zaad bleek te hebben - dat had

hij in een vorige relatie laten testen - zijnze naar de huis-
arts gegaan, die hen direct doorstuurde naar het zieken-

huis. Ze zouden het met ivf proberen, waarbij het zaad in
een reageerbuis bij de eitjes wordt gebracht. Toen dat mis-
lukte, volgden drie icsi-trajecten; daarbij wordt het zaad

met een naald bij de eitjes naar binnen gebracht. Ook dat

was zonder resultaat.
'Die eerste keer...' folanda kijkt naar Martin. 'Weet je nog,

op de boot?'Hij knikt en vertelt over de eerste embryo's die

in het ziekenhuis teruggeplaatst zouden worden, en hoe ze

vanafTexel de boot op reden. De )ong belde vanuit de auto

om te vragen hoe laat ze precies aan de beurt was, maar de

vrouw aan de telefoon kon geen afspraakvinden. )olanda
en Martin werden nerveus. Dit was raar. Er werd gezocht

in de computer en de vrouwvroeg het nog even na. Toen

vertelde ze dat het een misverstand was, dat er geen af-

spraak stond. Er waren geen embryo's. Geen van de elf ge-

rijpte eitjes was bevrucht geraakt. Jolanda begon zachtjes te

huilen. Martin vloekte. 'Dat klotezaad.'

Bij de tweede, derde en vierde keer raakten er wel een paar

eitjes bevrucht, maar De Jong raakte niet zwanger. Zeheb-
ben de foto's van de embryo's nog. Die maakte Martin met

zijn mobiele telefoon, vlak voordat ze in folanda's baar-

moeder geplaatst werden. De kleine friemels, grijze bolle-
tjes snot, kregen ook namen. 'Dit zijn fip en fannekel

schrijft De |ong later als ze de fotot per WhatsApp stuurt.
'En dit zijn Mickey en Minnie.'

De eerste ivf-baby werd in 1978 in Engeland geboren en in
Nederland kwam de eerste'reageerbuisbaby'in 1983 ter
wereld. Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgenees-

kunde en hoofd van de fertiliteitskliniek van het UMC
Utrecht, werd in die periode opgeleid. 'De meest voorko-
mende oorzaak van onvruchtbaarheid was op dat moment
verkleving van de eierstok, veroorzaakt door geslachtsziek-

tenl vertelt hij. 'Daar is ivf eigenlijk voor ontwikkeld: om
vrouwen met afgesloten eileiders een kans te geven toch
zwanger te worden. Gelukkig hebben we die geslachtsziek-

ten nu beter onder controle en komt verkleving niet veel

meer voor. 'Onbegrepen onvruchtbaarheid', zoals we dat

noemen, is nu het belangrijkste probleem. En het grootste

deel daarvan wordt veroorzaakt door te lang wachten3

Een behandeling kost ongeveer 4.000 euro en wordt in het
basispakket van verzekeraars drie keer vergoed bij vrou-
wen tot 43 jaar. 'Natuurlijk is het bij vrouwen rond de 40

deels de cönsequentie van keuzen die ze in het verleden

hebben gemaaktl zegt

Fauser, 'en soms klin- Klnderwens en de werkelllkheld
ken er geluiden dat ze f Vrilwel alle jonge mensen denken oolt
het daarom ook maar kinderen te krligen, en dan het lieÍst twee.
zelf moeten betalen. Ik slechts 5 procent van de longe vrouwen en

vind dat een slecht ar- 4 pÍocent van de mannen Í18 tot 23jaaÍJ veÍ-

gument. Artsen repa- wacht noolt klnderen te krljgen, schrlrÍt het

reren zoveel gevolgen CBS ln het beÍlcht Bevork ngstÍends van Íe-

van ongezond gedrag. bruaÍl 2015. De wens om blnnen drleiaar aan

Denk aan roken, kinderen te beginnen, leeÍt het sterkst bll
sportblessures, of aan vrouwen van 28 tot 33Jaar. Mannen zlJn el ge-

over- of ondergewicht. middeld drlelaar later aan toe. Hoogopgelel-
Bovendien vormen den z[n gemlddeld vlerJaar late] toe aan het

vruchtbaarheidsbehan- kriJgenvanklnderendanlaagopgeleiden.

delingen nog geen pro- De gemlddelde leeftlld waarop Neder-

cent van het hele ge- landse vrouwen hun eerste kind krlJgen,

zondheidszorgbudget.' schommelt al iaren rond de 29,4 jaar.

Wat betreft Fauser zou Ongewenste kinderloosheld overkomt

er zelfs meer mogelijk meer dan I0 procent van de vÍouwen tussen

moeten zijn. 'De kans 35 en 42laar. Ook wordt het kindertal vaak

dat een vrouw van 42 - onvrllwllllg - bijgesteld: maoÍ één ln

met haar eigen eicel- plaats van twee.
Ien zwanger wordt, is

erg klein, maar met
haar eigen ingevroren eicellen of die van een donor, speelt

leeftijd nauwelijks een rol. In Nederland is tien jaar gele-

den besloten dat vrouwen na hun 45ste niet meer behan-

deld mogen worden - die leeftijd ligt nergens ter wereld zo

laag - maar ik vind dat die discussie opnieuw gevoerd

moet worden. Zeker omdat vrouwen nu ook in Nederland +

7
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'We uillen
er niet bii
stilstaan dat
het weer kan
misluhhen'

de mogelijkheid hebben om hun eigen eiceilen in te vriezen.

Mogen zij die na hun 45ste niet meer gebruiken? Waarom zou

een vrouw van 46 niet zwanger mogen worden als het medisch

gezien weinig verschil maakt? Dat zljn zaken waar we het als

samenleving met elkaar over moeten hebben.'

Daar is Lucy van de Wiel het hartstochtelijk mee eens. Zij is
onderzoekster bij de Reproductive Sociology Research Group
aan de universiteit van Cambridge en heeft haar proefschrift

geschreven over de discussie rond het invriezen van eicellen.

Als een man op zijn 50ste vader wordt, trekt bijna niemand
zijn wenkbrauwen op. Bij een vrouw is het onacceptabel, zielig
voor het kind en moeten we dit niet willen. Het wordt direct zo

negatiel zo'haar eigen schuldl Net zoals het decennia geleden,

bg het debat over het legaliseren van abortus, ook haar eigen

schuld was als een vrouw ongewenst zwanger was geworden.'

Volgens Van de Wiel, die nog even in een Amsterdams café af-

spreekt voor ze een dag later weer naar Cambridge vertrekt, is

niet alleen de individuele keuze van vrouwen veranderd. 'Daar

focussen we nu wel op: waarom stel je het toch uit, meisje? Ter-

wiji we eigenlijk moeten kijken naar de patrönen die zijn ver-

anderd: op welke leeftijd vormen zich relaties, wanneer komen
er veranderingen in een loopbaan, wat zijn onze cuitureie
ideeën over ouder worden?'

Veei Nederlandse vrouwen vertrekken voor een behandeling

naar het buitenland en volgens Fauser is dat logisch. 'Je hebt

het punt van de leeftijd, maar er is hier bijvoorbeeld ook een

schreeuwend tekort aan donoren van zowel ei- als zaadcellen.

Ook weer omdat we erg streng zijn in onze voorwaarden. Ik
weet dat mijn collega's in België ons uitlachen: lve zijn een stel-

letje moraalridders. Er zijn in het buitenland heel fatsoenlijke

mogelijkheden, maar we lopen ook het risico dat wanhopige

mensen in de armen worden gedreven van klinieken met com-
merciële belangen.'

Ook )olanda en Martin gaan de grens over. Ze krijgen nog één

behandeling vergoed en zijn het vertrouwen in Nederlandse

behandelaars gaandeweg kwijtgeraakt.'Het werd mechanisch

afgehandeldl zegget ze. En 'Ze doen elders veel meer om het

te laten lukkenl Zo keken ze in Diisseldorf naar het gewicht

van De fong (waar ze al jaren mee worstelt) en werd direct on-
derzocht of ze misschien suikerziekte had of probiemen met
haar schildklier.
Maar betere kansen om zwanger te worden, zitten hem niet al-

leen in meer medische mogelijkheden. Zowel de artsen

Fauser en Flierman als onderzoekster Delbaere noernen

voorlicirting cruciaal. Deze kan bijvoorbeeld op middel-

bare scl-rolen r,r,orden gegeven, of door de l-ruisarts als vrou-

wen vragen om de pil. 'Het klinht misschien raar om een

meisje van 15 dat juist níét zwan-

ger wil worden, te vertellen dat ze

later op tijd moet beginnen, t.naar

het is wel een manier om de fei-

ten in te prentenl zegt F-lierman.

'Vrouwen denken dat ze tot hun
40ste hebben, maar als ze ooit
een kind n illen, moeten ze veel

eerder beginnen. De boodschap

luidt dus: 35 is het nieuwe 401'

Want de samenleving realiseert

zich onvoldoende rvat voor een

drama het is om ongewenst kin-
derloos te blijven, zeggen Fauser

en Flierman. De stress van de be-

handelingen. De r'vanhoop van

mensen die hun spreekkamer

met lege handen verlaten. 'En de

dingen die mensen dan tegen je

zeggenl' roept ze uit. 'Om je te

troostenl
'Kop op! Het komt wel goed.'
'Zethet van je a1. Zul je zten dat
je zó zwanger bent!'
'Kijk naar wat je r,vél hebtJ

'Een kind is ook niet zaligma-

kend, hoorl
Maar ook: 'Waar trek je de

grens?'

Dan, met een zucht: 'Dat laatste

weten we dus echt niet. We n,íllen

er ook niet bij stilstaan dat het

weer kan mislukken. Natuurlijk,
ik ken de cijfers. Maar die vijfde
poging. over twee maanden in

#vo I hs h ra ntma ga zi ne

Kans op zwangerschap

t De kennis over de zwanger-

schapskansen op hogete leeÍtfid
schiet tekort, zeggen medici en

onderzoekers eensgezlnd. De cii-

Íers variëren nogal naar gelang

het onderzoek waar je naar kiJkt.

Dit zijn de Íeiten waarop medlcl

zich baseren en waarovel lede-
liJke consensus bèstaat.

Maandelijkse kans op,natuurllJke

zwangerschap:

. Vrouwen tot 30 taar: I op 4

. Vrouwen vanaÍ 35 Jaar: I op I

. Vrouwen vanaÍ 40 iaaÍ: I op 33

tot I op 17

Ter vergeliiking de kans op een

klnd met het syndroom van Down:

. Vrouwen van 20 jaar: I op 1.530

. Vrouwen van 35 iaar: I op 360

. Vrouwen van 42 iaar: I op 55

. Vrouwen van 46 jaal: I op 14

De gemlddelde kans op een mis-

kraam ls l0 pÍocent. Volgens d6
standaard van het Ned€rlands

HuisaÍtsen Genootschap Íoopt
dlt op tot 20 pÍocent bii vrouwen

tussen de 35 en 40 Jaar en tot
meer dan 40 procent bii vrouwen

ouder dan 40laar.

Diisseldorl daar gaan we maximaal voor. Nu ai nadenken

over alternatieven voelt zelfs een beetje a1s verraad. Alsofwe

het geen echte kans geveni 'Misschienl vult Martin aan,'be-

talen we daarna een zesde poging zelf. Dan groeit het kind
maar met wat minder lu-xe opi

En natuurlijir, zegtDe Jong later over de telefoon. Hoezeer

ze de angst ook probeert weg te drukken, ze voelt hem con-

stant. A1s ze's morgens voor de spiegel staat. Als ze met de

hond door de straten van Den Helder slentert. Of als ze ge-

r'ulde koeken haalt bij de bakker.
'Stel nou, zeurt het altijd ergens in mijn lijf. Stel nou dat

het toch niet lukt. Wat moet ik dan?' +
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