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Zó nietvan deze tiid. #zlcentuqr'uelft zie
kenhuizenweigert single wouwen #ivP
eh*ntal Beken op twitter

;.....................................................:

'Helft ziekenhuizen weigert single ivf , kopte d e Volkskrant
woensdag. xlopt het beeld dat streng gereformeerde
gynaecologen alleenstaande wouwen met kinderwens
met zwepen hun wachtkamers uitiagen?

l:í::,.i1:i:l ta r.r'iii i+i:ir. moedervan recht. Word je dan meteen gediscri-
een 5-jarigezoon: mineerd?

lfi"iitrlifaÀril:,PvdA-Kaàedid,_ Jant(r.curelihoogleraarg5maerwaagtdeministeromophelde logieverbonaen-vanhet"f,ià---
IIS uoudUMCreNiimegen:,rtgàoc
'Primadativf-behandelingenalleen nietdathetvaatïoorïomtaíreèi
in bepaalde ziekenhuizen worden enkele arts ivf w.ie".t o*àat hii t
pggglttleerd,.Netzoalsbepaald.ezie- genalleenstaandöuderschàpiil

I:1lluiz,9n ziin gespecialiseerd in Meestal is de prakischewaagaan
kanker. Maarhet is onacceptabel als de orde: beschik een kliniek"wel o.
niet-formele criteria een ról spelen niet over een donorbank? sinàs dË
bij het wel of niet behandelen van ophefÍing van de anonimiteit van
§ngles of.lesbiennes.fe magna- dè donor"is za"a sch"arru.g"*oi-
tuurlijk eisen stellen aan iemand den. Lang niet ieder ziekenËuis
dieje behandelt. Bij-voorbeeld heeft een donorbank. In Nijmegen
als iemand drank of

[iH,.Ë.timT &Nï#r#trïfr'.tlïi

'Het bericht dat de helft van de zie-
kenhuizen ivf weigertaan eenal-
leenstaande wouw verbaast me.
Wantiewaagtniet om ivf. fe hebt
een kinderwens. De kwestie is niet
hoe die wordtvervuld, maaróf die
wordt vervuld. Vewolgens ga je een
heel traject in. Bij mij is hetgeluk,
maar niet bij het UMC in Utrecht.
Daarwas ik in 2oo9 vooronderzoek.
Toen is mij daar nadrukkelijk ge-
zegd datze me niet konden helpen
met de bevruchting op grond van
de eigen beginselen.'

íri*rrr Iir*el<mans. hoogleraar
voortplandngsgenees kunde ver-
bondenaanhetUMC:
'ln 2OO9 werd er hier anders over ge-
dacht. Dat had overigens geen religi-
euze achtergrond. Het ging over de
uitdaging voor moeder en kind en
over de vraag of sprake was van een
strikt medisch probleem. HetUMC
is meegegaan in de maatschappe-
lijke discussie over alleenstaanden
en heeft de handschoen opgepak.
Sinds zott pastde behandelingbii
ons in de geprotocoleerde zorg.'

Ookbij koppels die gebruikma-
ken van donorzaad omdat de man
onvmchtbaar is, wordt gebruik-
gemaaktvan screening. Het is nou
eenmaal een hele stap.'

llsrn.r l"irr*ema nn deze week ln
Opzij:'lk wilde mijn opties bespre-
ken en belde hetAmsterdamse Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis, maar de tele-
fonist blafte me toe dat ik alleen wel-
kom was als ikeen partnerhad. Bij
het Lucas Andreas Ziekenhuis, waar
mijn nich§e en haarpartnereerder
datjaarnog zo fijnwaren geholpen,
mocht ik wél op consult komen,
maar alleen voor een vmchtbaar-
heidsonderzoek. Wilde ik zwanger
worden van een donor, dan moest ik
toch écht naar een ander zieken-
huis. In de wachtkamerbii de glmae-
coloog keek ik naar een wouw te-
genoverme, die wel een partner
had. Hij deed een spelletje op zijn
smartphone en ondernam niets om
zijn gespannen wouw gerust te stel-
len. Toch was hij het gouden ticket
naar een vmchtbaarheidsbehande-
ling.'

gelden, ookvoor
hetero's. Je kunt
niet een groep, in
ditgeval singles,
categorisch uitslui-
ten en ze het recht
ontnemen een kind
te krijgen.'

lïrla riofu:i * { ; rí } í}Ti..

mirr"qervande
Freya, Patiènten-
verenigingvoor
vmchtbaarhelds-
problematlelc
'lk denk dat er legi-
tieme redenen kun-
nen zijn om singles
niet te helpen en door
teverwijzen.Voordo-
norzaad gelden nu een-
maal andere regels, dan
is het niet gek dat er ex-
tra vragen worden ge-
steld.

Ziekenhuizen voe-
ren prakische be-
zwaren aan. Bij-
voorbeeld dat ze
geen spermabank
hebben.ls hetlegi-
tiem om hun ar-
gumenten in twij-
fel te trekken? Je
kunt als je donor-
zaad nodig hebt
niet overal te-

_. 'Neezeggentegeneen

] zwangerschapswensge-zwangerschapswens ge-
beurt in Nederland alleen
in extreme gevallen. Dan
moet je denken aan zware

psychische problemen bij
de aanstaandè moedel als 

'
sprake is van kindermishande-

ling of de vrouwzwaar de-
pressief is. Uitgangspunt is:

'nee'zeggen kan alleen
als het belangvan

" hetkindinherge-
ding is.'

Ondergezag
van Kremeris door
de beroepsvereni-
gingvoorgynae-
cologenNVOG
een protocol
voorivfont-
wikkeld.'Kern
ervan is dat
artsen niet
meer op indi-
viduele basis
een ivf-behan-
delingmogen

afi,vijzen. Hier-
voor is alrijd

overleg met colle-
ga's nodig.Alleen-
staand ouderschap
sec is geen weige-
ringsgrond.'

Laura de Jong
Frank van Zijl
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