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Met een eicelvan
Facebook naar België
_Eiceldonatie
Een stel wil via Facebook aan
een eicel komen. Het kind zal
de biologische moeder nooit
kennen.

Door onze redacteur
Enzo van Steenbergen

AMSTERDAM. Rob Meijs (3O) en Ben-
te Meijs Gerits (26) zitten voor een
boekenkast. Het is donderdagavond,
Rob start een camera. Het echtpaar
draait er niet omheen. In een Face-
book-filmpje van vijf minuten vertel-
len ze over Bente, die al op jonge
leeftijd in de overgang kwam. Ze
maakt geen eicellen meer aan. ,,Het
is voor ons niet vanzelfspr.ekend'e,*.-
kinderen te krijgen. Dus moeten wij
andere manieren zoeken."

Zes jaar zijn Rob en Bente samen.
Ze zijn pas getrouwd en betrekken
begin volgendjaar een nieuw huis in
Limburg. Ruim vier jaar staat het
koppel op de wachtlijst voor een ei-
cel. Zonder succes. De Nederlandse
eicelbanken kampen met een groot
gebrek aan donateurs.

Over de grens, op bezoek in het
ziekenhuis van Gent, kreeg het kop-
pel hoop. Kruisdonatie is in België
een optie. De artsen waren duidelijk:
als Bente en Rob een donor vinden
die een eicel wil geven aan een onbe-
kend ander koppel, dan krijgen zij in
ruil daarvoor zelfook een eicel. Van
een anonieme donor.

In een paar dagen ging hun Face-
book-oproep viral. Ruim 8l.OOO
mensen bekeken het filmpje, het is
meer dan duizend keer gedeeld. Eer-
der waren er Nederlanders die via so-

ciale mediavroegen om donororga-
nen. Zo kreeg ondernemer Erardo
Kea (49) 64 nierèn aangeboden na
een Facebook-oproep. Uiteindelijk
slaagde een transplantatie. De op-
roep van Rob en Bente is, vooÍ zoveÍ
bekend, de eerste oproep voor een
eicel op sociale media.

De oproep biedt een nieuwe di-
mensie aan de discussie over de
vraag om medische hulp via sociale
media. Waar Erardo Kea met zijn Po-
tentiële nierdonoren werd geholpen
in Nederlandse ziekenhuizen, is dat
voor Rob en Bente onmogelijk. Ano-
niem een eicel doneren mag niet in
Nederland. Toch kiest het kopPel
daar bewust voor, vertelt Bente.

Waar om willen iullie alle m e en
anoniemedonor?
,,Door het anoniem te houden, willen
we voorkomen dat er aansPraak
wordt gemaakt door iemand als het
kind geboren is. Het kind groeit in
mij, vanaf het allereerste begin. Wij
zijn de echte ouders."

tn n ederland is anonieme eiceldo-
natieverboden
,,Ik snap best dat we kdtiek kriigen.
Inderdaad: ons kind krijgt niet de

kans erachter te komen wie de biolo-
gische moeder is. We verwachten dat
de vraag naar de afkomst niet groot

zal zijn; het is voor ons gevoel heel
anders dan bij, bijvoorbeeld, een

adoptie."

Wat witlen iullie het kind v er tellen?
,,We maken er zeker geengeheimvan
dat we geholpen zijn' Als het kind op

de leeftijd is dat er vragen over de af-
komst zouden komen, dan vertellen
we heel duidelijk dat er een lieve me-

vrouw is geweest die ons heeft ge-

holpen om zwanger teworden. We
vertellen dan ook dat het anoniem is
geweest, en dat die mevrouw niet oP

te sporen is."

Jullie zijn specifiek oP zoek naar
een wouw die zelf geen khtdenoens
meer heeÍt, die niet rop,kt en niet ou'
der is dan 36 iaar. Waarom?

,,Het zijn cle voorwaarden die het zie-
kenhuis stelt, maarwij vinden het
zelf ook belangrijk. Vrouwen lopen
een heel klein risico dat ze niet meer
wuchtbaar zijn nadat ze eicellen
hebben gedoneerd. Ik zou het niet
over mijn hart kunnen verkrijgen dat
een vÍouw ons helpt, en later zelf
haar eigen kinderwens niet kan ver-
vullen."

D e wouw en ilie aanbie ilm on iullie-i 
nàtrr,n soon en zYg aar tr ai ect in'

.-o"i flropt] P" vrouw die ons helPt

moet zichzelf bijvoorbeeld twee we-
^r.à-"-insp"ite" 

rnet hormonen' Dat is
-tr"iti.t 

""* "iet 
gewend; het kan erg

emotioneel zijn."

Hebbm lutlie sqieuze aanbiedin-
gengekrcgen?
,,Zeker, er zijn tien vrouwen die seri-
eus zouden kunnen helpen. We kun-
nen het natuurlijk niet zomaar met
iedereen proberen, omdat het traject
zo.zwaar is. Wij zullen een keuze
moetenmaken."

Vinden jullie de Nederlandse wet te
stïe7íg?
,,Het is een goed argument dat an-
ders een kind het recht wordt onQg:
men achter de eigen identiteit te ko-
men. Wij vinden alleen dat je de keu-
ze voor anonimiteit als overheid aan
de mensen in kwestie moet laten."

Dat is toch juist wat de Nederlandse
wet doet: de keuzewordt aanhet
kindgelatm.
,,Wij vinden dat we daar als ouders
een beslissing over kunnen nemen.
Voor ons is het krijgen van een kind
een relatie tussen drie niensen, niet
tussen vier."

NEDERTANDSE REGELGEVTNG

Kind mag ouder leren kennen

Anonieme eiceldona-
tie is in Nederland
verboden. Sinds 2004
hebben kinderen vol-
geós dewet het recht
om te achterhalen van
wie zij afstammen.

ln het buitenland is
anonieme donatie
van eicellen weltoe-

gestaan. ln België,
Spanje, Rusland, Grie-
kenland en enkele an-
dere Europese landen
gebeurt het.

Donoren tegen beta-
ling is verboden; in
Nedeíand krijgen ei-
celdonateurs wel een
onkostenvergoedíng

, van 900 euro.

, Eicelbanken in Neder-
land hebben lange

, wachtlijsten. ln het
UMC Utrecht staan 350
stellen op de wachtlijst.

, De eicelbank is hier al
, maanden gesloten, om' geen verkeercie rrer-
i wachtingen te wekken.
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ERob Meijs en Bente Meijs Gerits. ,we maken er zeker geen geheim van dat we gehorpen zijn.,,
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