
Ongelooflijk maar waar: een Duitse vrouw van – schrik niet – 65 is zwanger van – 

schrik niet – een vierling.  En ze heeft al – schrik niet – 13 kinderen. 

De Berlijnse Annegret Raunigk raakte zwanger door middel van kunstmatige inseminatie 

(IVF) in het buitenland. Ze maakte gebruik van zowel een sperma- als eiceldonor. De Duitse 

zit nu in de 21e week van haar zwangerschap, die tot nu toe zonder complicaties is verlopen. 

Record 

Annegret (op bovenstaande foto met haar jongste dochter Leila) is daarmee de oudste vrouw 

ooit die een vierling heeft gebaard. De titel ‘Oudste moeder ooit’ staat nog steeds op naam 

van de Spaanse Carmen Bousada, die in 2006 op 66-jarige leeftijd een tweeling baarde. 

5 verschillende vaders 
De 13 kinderen van Annegret zijn van 5 verschillende mannen. Haar oudste kind is 44, de 

jongste is 9. Verder heeft ze 7 kleinkinderen. Voor zover bekend heeft ze op dit moment geen 

partner. Hoewel de Berlijnse zelf een half klaslokaal kan vullen met haar kroost, werkt ze op 

dit moment nog als lerares Engels en Russisch. Dit jaar gaat ze met pensioen. 

Abortus 

Het was voor Annegret wel even schrikken toen ze hoorde dat ze niet één kind maar een 

vierling kreeg. Ze kon ervoor kiezen om een deel van de vierling te laten adopteren of abortus 

te laten plegen, maar zonder aarzelen koos ze ervoor om alle vier de baby’s ter wereld 

te brengen. 

LEES OOK: ALLEENSTAANDE VADER VAN VIERLING KRIJG STEUN VAN 

SOCIAL MEDIA 

Complicaties 
Bang dat het misgaat is Annegret niet. “Ik ga er gewoon van uit dat ik gezond en fit blijf”, 

vertelt ze aan de Duitse media. Ook de behandelend arts maakt zich geen zorgen over de 

gezondheid Annegret of haar kinderen: “Tot zover is er bij de zwangerschap geen verschil in 

het lichaam van een oudere en jongere vrouw. Zwanger zijn van een vierling is altijd zwaar.” 

Vroeggeboorte 

De kans op een vroeggeboorte bestaat. “We doen er alles aan om de zwangerschap zover 

mogelijk te volbrengen”, zegt de arts. Een positieve instelling van de moeder is daarbij de 

belangrijk. En dat zit volgens de Duitse moeder helemaal goed. 

Mening 
Natuurlijk verschillen de meningen over de keuzes die Annegret heeft gemaakt, maar daar 

probeert ze zich zo min mogelijk van aan te trekken. “Hoe moet je op je vijfenzestigste zijn”, 

vraagt zij zich af. “Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Ik ben niet iemand die zich druk 

maakt om de mening van anderen. Ze kunnen vinden wat zij willen en ik doe wat ik denk dat 

goed is.” 
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