
 

'Supermutti' (65) doet er nog een vierling bij 

Dertien kinderen, zeven kleinkinderen en toch liet de 65-jarige lerares Raunigk zich 
in Kiev weer bevruchten. Haar dochter van 9 wilde graag nog een broertje of zusje.  

Volkskrant, door  Rolf Bos 17 april 2015, 02:00  
 

In Duitsland woedt al dagen een fel debat rond Annegret Raunigk, de 65-jarige 
moeder en oma die zwanger is van een vierling. De lerares, die binnenkort met 
pensioen gaat, liet zich het afgelopen jaar met succes kunstmatig bevruchten in 
Oekraïne. Medici en politici zetten grote vraagtekens bij de zwangerschap. 'Zo 

iemand mag niemand tot voorbeeld zijn.' 

De 65-jarige vrouw zocht zelf de publiciteit. Eerder deze week maakten Bild en RTL 

Extra het nieuws van de 'unieke zwangerschap' bekend. RTL zal de lerares Russisch 
en Engels de komende weken gaan volgen. Ze is al vijf maanden zwanger, maar de 
bevalling zal - zoals gebruikelijk bij vierlingen - eerder dan augustus plaatsvinden, 
vertelde haar behandelend arts. 
 
Je kunt niet zeggen dat voor Raunigk de moederwens eindelijk uitkomt. De 65-
jarige vrouw heeft al dertien kinderen, tussen de 9 en 44 jaar oud. Daarnaast heeft 
ze zeven kleinkinderen. Haar dochter van 9 wilde graag nog een broertje of een 

zusje. De wens wordt vervuld: ze krijgt er in totaal vier. 

Uniek 

Als alles goed verloopt, is Raunigk straks een van de oudste net-bevallen-moeders 

ter wereld. Haar vierling maakt haar helemaal uniek. Volgens het Guinness Book of 
Records bracht Carmela Bousada, destijds 66 jaar en 358 dagen oud, in december 
2006 een tweeling ter wereld. De Spaanse stierf overigens voor de 3de verjaardag 
van haar peuters. 



 
Zowel eicellen als sperma zijn bij de lerares afkomstig van donors. Aangezien 
eiceldonatie in Duitsland is verboden, liet Raunigk zich in Oekraïne behandelen. 
Volgens de website van kliniek Bio Texcom (Centre for Human reproduction) in Kiev 
kost een ingreep daar 9.900 euro. De website (There is no absolute infertility!) werft 
met het verhaal van twee vrouwen van 66 die succesvol werden behandeld. Op de 
website staan foto's van jonge vrouwen met namen als Inga, Varvara, Nadeshda en 
Katerina die eicellen willen doneren. 
 
Raunigk, die al vijf jaar op zoek was naar een succesvolle behandeling, vertelde dat 
ze in eerste instantie geschokt was toen de dokter haar vertelde dat ze zwanger was 
van een vierling. Een of meerdere embryo's verwijderen was echter geen optie. 'Mijn 
verloskundige zei: 'Je bent dan wel 65, maar je bent ook hartstikke fit. Ik besloot 

alle baby's te houden.' 

Gevangenisstraf 

In Duitsland is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje, Oekraïne en Frankrijk, 
(commerciële) eiceldonatie verboden. Er staat zelfs een gevangenisstraf op tot drie 
jaar, als een vrouw eicellen aan een ander overdraagt. Het is verder een ietwat grijs 
gebied. Raunigk zal in Duitsland gewoon als moeder van de vierling worden erkend. 

Ook mag ze in Duitsland worden behandeld, nu ze zwanger is. 

 

Haar behandelend arts, dr. Kai Hertwig uit de Berlijnse wijk Schöneberg, zegt dat 
moeder en embryo's het goed maken. Elke geboorte van een vierling is 
gecompliceerd, zegt hij, de leeftijd van de vrouw hoeft geen negatieve rol te spelen. 
'Positief is het dat haar baarmoeder al dertien kinderen heeft voortgebracht.' 
 
Collega's zien dat anders. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung verklaart de Duitse 
Beroepsgroep van Vrouwenartsen (bvf) dat een 'vierlingenzwangerschap voor elke 
leeftijd aanzienlijke gevaren voor moeder en kinderen' betekent. Bij leeftijden van de 
moeder boven de 35 is sowieso sprake van een risico. En: 'Het lichaam van een 

vrouw van 60 is niet meer toegerust om kinderen ter wereld te brengen.' 

Bedenkingen 

Ook politici hebben ethische en medische bedenkingen bij de zwangerschap van 
Raunigk. Een SPD-bondsdaglid met gezondheidszorg in zijn pakket zegt dat 'deze 
zwangerschap niemand tot voorbeeld mag zijn'. Een collega van CDU: 'Ook als het 
medisch kan, moet men zich afvragen of het zinvol is. Ik zet Ik zet er grote 
vraagtekens bij.' 
 
De boulevardpers smult intussen. En niet alleen in Duitsland. Website www.vip.de 
verheugt zich over het feit dat met de zwangere Duitse oma de Amerikaanse bladen 
weer eens worden gehaald. Daar, schrijft men, kunnen andere Duitstalige Promi's 
alleen maar van kunnen dromen. 'Zoveel hebben we er de laatste tijd niet: Ja, Heidi 

Klum en Christoph Walz. En een paar jaar terug ijsbeer Knut.' 
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