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Laborant UMC Utrecht hergebruikte slangetje aan pipet met zaadcellen vorige cliënt

Mogeliik verkeerde vader door fout ivf
Maud EÍfting
Amsterdam

Bii het UMC Utrecht ziin ruim an-
derhalf jaar lang'procedurefou-
ten' gemaakt bif 'het ivf-laborato
rium. Daarbij ziin de eicellen van
zesentwintig wouwen mogeliik
bevrucht geraakt met de zaadcel-
len van de verkeerde vader. Der-
tien wouwen zijn inmiddels
zwangerofbevallen.

Volgens het UMC Utrecht is de kans
klein dat hun kinderen een andere va-
derhebben, maarkan dit nietworden
uitgesloten. De ouderparen zijn dins-
dag allemaal gebeld en ingelicht door
het ziekenhuis. Negen van de dertien
vrouwen hebben een kind, vier zijn
nog zwanger. Van de andere dertien
wouwen liggen de embryo's nog inge-
vroren klaar in de vriezer,

Het gaat om vrouwen die zwanger
wilden worden via ICSI, een procedure
waarbij een spermacel met een pipet
rechtstreeks wordt ingebracht in een
eicel. Eind november ontdeke één la-
borant dat er zaad van een vorig echt-
paar uit de pipet kwam, waarmee hij
net een nietiwe procedure wilde begin-
nen.

Het zaad zat in het rubberen slange-

tje boven op de pipet, aldus een woord-
voerder. Dat slangetie werd door de la-
borant telkens op een nieuwe, schone
pipet gezet om spermacellen op te zui-
gen.'Toen de laborant het sperma in
het slangetje ontdekte, is hij meteen
gestoptenheeft hij ditgemeld',zegtde
woordvoerder.

De laborant bleek deze procedure al
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anderhalf jaar te volgen, sinds april
2o15. Volgens de woordvoerderwas hij
de enige in het laboratorium die dit zo
deed.'Daarna zijn we uitgaan zoeken
Ín welke gevallen de lCSl-procedure
kort na elkaar was uitgevoerd door
deze laborant. Datwas 26 keerhetge-
val.'Als erlangeretijd tussen de proce-
dures zit, is de kans namelijk nihil dat

de andere zaadcellen nog leven, stelt
hij. De andere laboranten hebben vol-
gens hemallemaal een andersoort pi-
petgebruikt.

Het laboratorium voert jaarlijks r50
duizend wuchtbaarheidsbehandelin-
gen uit. De inspectie werd vlak voor
Kerstmis ingelicht over de fout.'Wij
hebben noggeen heftige reactiesvan
ouders teruggehoord', zeg de woord-

Dertienwouwen
in risicogroep
zijn al bevallen
ofzwanger

voerder. Hij kan niet zeggen of ouders
om dna-onderzoek hebben gewaagd.
De ouders zijn allemaal uitgenodigd
voor een gesprek met het ziekenhuis,
om te bekijken wat ze willen. 'Voor hen
is het natuurlijk het ergst', zegt hij.
'Maar ookde laborant is ergaangesla-
gen.' Of hij schadeclaims verwacht?
Wij houden metalles rekening.'

Het is nietde eerste keerdathetUMC
utrecht in opspraak komt vanwege ge-
knoei met sperma. In 1993 kreeg een
vrouw die via ivf in Utrecht zwanger
was geraakt een tweeling, bestaande
uit een blank en donker kind. Later
bleek dat bii de bevruchting een weg-
werppipetvoor de tweede keerwas ge-
bruikt. Die bevatte nog zaadcellen van
een Arubaanse man die ook in het zie-
kenhuis was geweest voor een derge-
lijke procedure.

Ook andere ziekenhuizen en vrucht-
baarheidsklinieken klungelden in het
verleden met zaad. Een spermabank in
Delfzijl verwisselde in zooz het sperma
van twee donoren, waardoor een
blank lesbisch stel een donker ge-
kleurd kind kreeg.

In oktober van dit jaar spanden di-
verse ouders een rechtszaak aan tegen
de directeurvan het inmiddels geslo-
ten Medisch Centrum Bijdorp in Baren-
drecht. Daar zouden in het verleden
mogeliik buisjes sperma zijn verwis-
seld. Verschillende kinderen zouden
geen volle broers ofzusvan elkaarzijn,
terwijl dat wel was beloofd.

Sommige ouders zeggen dat zij in de
rechtszaak ook te weten willen komen
wat erwaar is van het gerucht dat de di-
recteur zelf sperma zou hebben gedo-
neerd.
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