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Mogeliilöeid eicellen in te wiezen
voor later wordt weinig gebruikt

Van onze verslaggeefster
Ellen de Visser

AMSTERDAM Er ziin maar weinig
wouwen die besluiten om eicel-
len in tevriezen voorlater. Na een
lange periode vol (politieke) op-
winding en onenigheid tussen
artsen lcegen ivf-klinieken vier
jaar geleden toestemming eicel-
len in te wiezen op sociale indica-
tie, maarslechts de helftdoet dat
ook De belangstellingis klein, zo
bliikt uit een rondgang.

Het AMC kondigde in de zomer van
2oo9 aan dat het ziekenhuis eicellen
wilde gaan invriezen van alleen-
staande wouwen vanaf 30 jaar met een
kinderwens. Vrouwen zouden hun ei-
cellen dan later kunnen gebruiken om,
via lvf, een kind te krijgen. Veroudering
is het grootste probleem bij ivf: de kwa-
liteit van de eicellen neemt af met de
leeftijd. Tot dan toe vond de behande-
lingalleen plaats om medische rede-
nen, vaak bij vrouwen met kanker die
een chemokuur moesten ondergaan.

Het duurde twee jaar voordat de be-
roepsgroep het onderling eens was,
een protocol opstelde en de minister
haar Íiat gaf aan alle dertien klinieken.
Sindsdien hebben zo'n driehonderd
wouwen eicellen laten inwiezen op so-
ciale indicatie,van wieveruit de mees-
ten in hetAMC.Vorig jaarging hetom
99 vrouwen, de twee jaar ervoor om
187, aldus Sjoerd Repping, hoofd van
het centrum voor voortplantingsge-
neeskunde van hetAMC.

Het Rotterdamse Erasmus MC heeft
tot nu toe van zestien wensmoeders e!
cellen ingevroren, laat hoogleraar
voortplantingsgeneeskunde Ioop
Laven weten. Het Catharina Ziekenhuis
in Eindhoven komt niet verder dan
twee vrouwen, bij het Isala Fertiliteits-
centrum gaat het om een paar vrou-
wen per jaar.'Het loopt hier zeker geen
storm', zegt ook hoogleraar gynaeco-
logie Bart Fauser(UMC Utrecht).

Bij het Maastrichr UMC hebben zich
volgens een woordvoerder wel vrou-
wen gemeld voor een gesprek, maar
die zijn allemaal afgehaakt, vooral
door de hoge kosten. De behandeling

kost duizenden euro's en vrouwen
moeten dat zelf betalen.

Vier van de acht universitaire zieken-
huizen bieden de behandeling niet
aan;de waag is zo klein dat ze doorver-
wijzen naar de andere centra. Het Gro-
ningse UMCG is als enige kritisch over
de behandeling. 'ln een tiid van be-
perke mankracht en middelen geven
we prioriteit aan vmchtbaarheidspro
blemen met een medische oorzaak', al-
dus een woordvoerster.

Groningse artsen zetten ookvraag-
tekens bij dedoelmatigheid, nu onder-
zoek ontbreekt. 'Er is een ingrijpende
behandeling nodig en de kans op
zwangerschap is beperkt. Hoeveel
wouwen gaan hier gebruikvan maken
en hoeveel kinderen levert ditop?'Het
inwiezenvan eicellen is nogsteeds een
experimentele behandeling, bena-
druk het UMCG, waarvan de gevolgen
voor de gezondheid van de kinderen
op lange termijn nog niet bekend zijn.
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Ooit werden ze bejubeld als doorbraak, nu horen we er
opvallend weinig meer van. V Zomer Magazine duikt
'revolutionaire' uitvindingen op uit de vergetelheid.

Door Ellen de Visser

Eindehik een gesfiikte partneÍ en dan

De Belgen mogen dan heel fraai spre-
ken van een uitstelbaby of een laat-
ste-kans-kind maar de plannen van
hetAmsterdamse AMC om vrouwen
zo lang mogelijkuitzichtte bieden

op het moederschap stuitten in de zomervan
zoog op fel verzet. Hoogleraren Fulco van der
Veen en Sjoerd Repping maakten bekend dat
zii eicellenwilden gaan invriezenvan alleen-
staande 3o-plus-vrouwen zodat zij later, met
een geschikte partner, alsnogvia ivf zwanger
konden worden. Wensgeneeskunde, vond het
CDA. Een luxe voorvrouwen die eerst carrière
willen maken, ldonk het in de commentaren.

Zes jaar na alle commotie over die 'ontspo-
rende geneeskunde'is de kritiekverstomd. De

beroepsgroep stelde een protocol op: alle der-
tien ivf-ldinieken mochten vooftaan eicellen
invriezen op sociale indicatie. Alleen, lang niet
allemaal doen ze dat ook. Zeven ivf-klinieken
bieden de behandeling aan, zo blijkt uit een
rondgang. De restverwijst door. Bijna alle cen-
tra melden dat devraag minimaal is.

Het Rotterdamse Erasmus MC hielp de afge-
lopen jaren een kleinegroep wensmoeders:
zestien in vijf jaar tijd. Enkel bij hetAMC, waar
het allemaal begon,liggenvan bijna 3oo wou-
wen eicellen in de wiezer'voorlater'. Gemid-
delde leeftijd bij invriezen:37 jaar. En bijna alle-
maal zijn het single vrouwen, zegt hoogleraar
Repping. Niks carrièrevrouwen die het moe-
derschap even on holdwillen zetten omdat hun
dat beter uitkomt, zoals almaar werd beweerd.
Nee,vrouwen die graag een kind willen maar

dan in een gezin, samen met een
man. Die ze alleen nog niet zijn te-
gengekomen. Eigenlijk, zegt Rep-
ping, kiezen deze vrouwen iuist
voorde hoeksteenvan de samen-
leving- inderdaad, een klassiek
thema van het CDA, de partij die
de behandeling zo verfoeide.

Reppingvertelt over de teleur-
stellingen uit de dagelijkse prak-
tijk die de aanleiding vormden tot
het AMC-plan: wouwen van boven
de +o jaar die zich meldden en zei-

den: nu heb ikeindelijkde man
gevonden metwie ik een kind wil
en nu lukt het niet meer.'Het re-
sultaatvan een ivf-behandeling is

bij deze oudere groep meestal
zeer beperk. Terwijl er een alter-
natief was: haddenwe hun eicel-
len maar gehad van vijf jaar daar-
voor. Die waren zoveel betervan
kwaliteit geweest.'

Tijd kopen, dat is erwat de wou-
wen doen, zegt Repping, en daar-
mee verlengen ze hun vmchtbare
periode. Vrouwen die tengevolge
van een kankerbehandeling on-
wuchtbaar dreigen te raken, kon-
den al veel langer eicellen laten in-
vriezen. In hetAMC gebeurde dat
de afgelopen vier jaar z5o keer.
Ookwouwen van wie de partner
bij een ivf-behandeling onver-
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Na de superbusvan
Wubbo Ockels, de
mannenpil, het zelÍhe-
Iend bèton en de inge-
vroren eitjes volgen de
komende weken nog
deze ooit spectacu-
laire innovaties die
hoognodig aan een
update toe ziin: het
huis van de toekomst
en koolstof-nano-
buisjes.

wacht geen zaadcellen blijkt te
produceren, kwamen er al voor in
aanmerking. Waarom onder-
scheid maken tussen een medi-
sche en een sociale indicatie, woeg
Reppingzich af. Als hetom on-
vruchtbaarheid gaat, is het effect
van een chemokuur nietanders
dan de gevolgen van veroudering.'

De afgelopen jaren ziin in ziin
ziekenhuis twaalf kinderen gebo-
ren uit ingeworen eicellen.Alle-
maal bijvrouwen met een medi-
sche indicatie. Nu zien de gynae-
cologen in het AMC de eerste vrou-
wen terug die hun eicellen komen
verzilveren omdat ze nu wel een
partner hebben. HetAMC is on-
langs met de eerste ivf-behande-
lingen bij die groep begonnen.

Hij is benieuwd hoeveelvrou-
wen de komende jaren terug zul-
len keren. De laatste tijd zien de

artsen in hetAMC af en toe een bij-
zondere solidariteit ontstaan.
Vrouwen die duizenden euro's
hebben betaald om hun eicellen
te laten inwiezen maar uiteinde-
lijk toch spontaan zwanger ziin
geraakt,willen hun eicellen soms
doneren aan de eicelbank Zodat
ook andere wouwen, die zelf geen
eicellen meerhebben, alsnog een
kind kunnen krijgen.
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