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Hetft ziel«enhuizen
oweigetrsingleivf

Van onze verslaggeefster
Anneke StoÍfelen

AMSTER DAM Alleenstaande wou-
wen kunnen in de helftvan de zie
kenhuizen niet terecht voor een
rrruchtbaarheidsbehandeling,
bliikt uit een inventarisatie van
maandblad OpziJ. Hoewel singles
volgens de richtliin van gynaeco
logen niet bii voorbaat mogen
worden uitgesloten van kunstma-
tige inseminatie en ivf-behande-
lingen, gebeurt dat bii sommige
instellingenwel.

Al in 2o1o liet toenmalig minister van
Volksgezondheid Ab Klink klinieken
weten dat zij alleenstaande vrouwen
en lesbische koppels niet categorisch
een vmchtbaarheidsbehandeling mo-
gen weigeren. Op dat moment wees
bijvoorbeeld hetVUmc in Amsterdam
alleenstaande wouwen de deur, omdat
het vanuit zijn protestants-christelijke
achtergrond meende dat een kind
moetopgroeien bij ouders met een sta-
biele relatie.

Inmiddels is die visie volgens een
woordvoerder achterhaald, maar ver-
wijst het VUmc alleenstaande wens-
moeders uit praktische overwegingen
door naar hetAMC in Amsterdam.'Dat
heeft een spermabank en de nodige
psychologische counselling.'

Uit de inventarisatie die Opzr.l mor-
gen publiceert, blijk dat alleenstaande
vrouwen in t9 van de 39 onderzochte
ziekenhuizen niet welkom zijn voor
een vruchtbaarheidsbehandeling. Zie-
kenhuizen voeren daaryoorvaak prak-
tische redenen aan: zij beschikken niet
over een spermabank ofeen ander zie-
kenhuis in de buurt heeft betere facili-
teiten.

Radboud umc in Nijmegen is zo'n
ziekenhuis dat alleenstaanden wei-

gert.'We zijn ons ervan bewust dat dit
niet meer past bii deze tijd', laat een
woordvoerster weten.'We zijn in ge-
sprek om te bepalen hoe we het proces
in de nabije toekomstkunnen gaan in-
richten.'

Het morele argument dat alleen-
staand ouderschap niet goed zou zijn
voor een kind, wordt door instellingen
niet hardop gebruikt. Maar het speelt
op de achtergrond wel degelijk mee,
zegt bijvoorbeeld directeur tuen Crooi j
van Medisch Centrum Kinderwens in
Opzq: 'Sommigen vinden het alleen-
staand ouderschap blijkbaar niet de
juiste keuze.'

Alleenstaanden
mogenvolgens
de richtlijn niet

In een richtlijn van de Nederlandse
Verenigingvoor Obstetrie en Gynaeco-
logie (NVOG) is vastgelegd dat artsen
een ivf-behandeling mogen weigeren
als zij menen dat het belang van het
toekomstige kind in het geding is. Dit
geldt bijvoorbeeld wanneerwensou-
ders zich in hetverleden schuldigheb-
ben gemaakt aan mishandeling of
kampen met verslaving. Volgens de
richtlijn is een alleenstaandenstatus
op zichzelfgeen reden om eenvrucht-
baarheidsbehandeling te weigeren,
maar zou dat individueel getoetst
moetenworden.

Hoogleraar Frank Broekmans, voor-
zitter van de pijler voortplantingsge-
neeskunde bij de NVOG, zegtdaterzie-
kenhuizen zijn die na intern beraad
toch hebben besloten die zorg niet te

bieden aan alleenstaanden. 'Vanuit de
redenering dat een eenoudersituatie
niet in het belang van het kind is.'
Broekmans vindt dit geen ongeoor-
loofde discriminatie.'Als er landelijk
maar genoeg aanbod is voor alleen-
staanden. Het is geen medisch noodza-
kelijke zorg, dus is hetgerechwaardigd
dat een zorginstelling zegt wij vinden
dit een brug te ver.'

Het UMC Utrecht, waaraan Broek-
mans is verbonden, ontvangt alleen-
staanden 'met open armen'. Wel wor-
den zij voorafgaand aan een behande-
ling gescreend.'We toetsen de wens-
moeder op stabiliteit, zowel
psychosociaal als economisch. Een
maatschappeli j kwerker onderz oekt of
iemand een netwerkom zich heen heeft
dat kan ondersteunen in de opvoeding.'

Ongeveer 20 procent van de alleen-
staande vrouwen komt niet door die
screening. 'Doorgaans zijn dat vrou-
wen in een zwakke situatie, die het krij-
gen van een kind te veel zien als oplos-
sing voor de levensmoeite die zij erva-
ren', zegt Broekmans.

Ook andere ziekenhuizen screenen
alleenstaanden. In hetSt. Elisabeth Zie-
kenhuis in Tilburg behoort een psy-
chologische test tot de voorwaarden
voor singles die een vruchtbaarheids-
behandeling willen ondergaan.

'Het wringt dat alleenstaanden an-
ders worden behandeld dan koppels',
zegt Bart Fauser, hoogleraar gynaeco-
logie bijUMC Utrecht.'Want eris geen
wetenschappelijk bewijs dat kinderen
van een alleenstaande ouder het slech-
terdoen.Eenaantal jaargeleden heb ik
daarom voorgesteld om ook paren die
een vruchtbaarheidsbehandeling wil-
len aan een screeningte onderwerpen.
Toen kreeg ik een bak kritiek over me
heen, dat zou te veel ingaan tegen de
autonomie om zelf te mogen beslissen
over het krijgen van kinderen.'
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