
Wie singles uitsluit van ivf maakt zich kwetsbaarvoor
het verwiit van ongeliike behandeling.

J n de jaren voordat in 1983 de eerste Nederlandse rea-

I geerbuisbabyterwereld kwam, was lang niet iedereen
I enthousiast.'Gemanipuleermetmenselijkleven',
I. meende een deel van de Tweede Kamer. Kunnen artsen
zich niet beter richten op de genezing van kanker en reuma,
klonk het ook in debatten tussen artsen. Zelfs een deel van de
wouwenbeweging deinsde terug. Sommige feministen
weesden detoenemende sociale drukopvrouwen om tevol-
doen aan de culturele norm om moeder te worden.

Zoals zo vaak maakten de medische pioniers de geesten
al doende rijp. Het debat verstomde. Althans voor zover de
sociaal-maatschappelijke status van de wensouders over-
zichtelijk is. De voortgang van de techniek roept steeds
nieuwe, elementaire levensvragen op, Zijn ergrenzen aan
het recht om kinderen te krijgen? En wie bepaalt die?

Feministisch maandblad Opzil'kaart nu de positie aan
van alleenstaande moeders. De helftvan de ziekenhuizen
weigert vruchtbaarheidsbehandelingen als er geen vader

Voorhoedewiistdeweg,
acceptatie volgt vanzel f

in het spel is. Officieel gelden prakische argumenten
(geen spermabank voorhanden, betere faciliteiten elders),
maar de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynae-
cologie (NVOG) erkent dat morele bezwaren een rol spe-
len: sommige ziekenhuizen vinden alleenstaand ouder-
schap simpelweg niet in het belang van het kind.

Daar is werk aan de winkel voor de NVOG. Er is niks mis
met de aanname dat een single-moeder in potentie kwets-
baar is. Vandaar dat ziekenhuizen die het wel doen, zo ver-
standig zijn moeders in spe te screenen op stabiliteit, zo-
wel psycho-sociaal als economisch. Ziekenhuizen echter
die principieel en bij voorbaat weigeren, maken zich
kwetsbaar voor het verwijt van ongelijke behandeling.

Daartegen optreden is lastig, al is het maar omdat de zie-
kenhuizen er zelf niet mee te koop lopen. Gelukkig wijst
het verleden uit hoe het zal gaan: de voorhoede wijst de
weg, de maatschappelijke'acceptatie volgt vanzelf. Ook
goed om te weten voor wie voor een dicht loket staat: vast
niet toevallig is de Opzij-toptien van ziekenhuizen die sin-
gles het beste helpen vrijwel dezelfde toptien als die van ::

de ziekenhuizen die de beste resultaten boeken met hun .lt
vruchtbaarheidsbehandelingen.Deroutevoordewens- -r1

moeders ligt voor de hand: kies voor kwaliteit.
Raoul du Pré
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