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Eicellen invriezen? Alleenstaande Chinese vrouwen kunnen beter op zoek naar 
huwelijkspartner, vindt rechter 
 
Marije Vlaskamp 23 juli 2022, 16:05 

 

 
Teresa Xu klaagde het ziekenhuis aan, nadat het had geweigerd haar eicellen in te vriezen. 
Beeld AP 
 
Twee jaar geleden had de destijds dertigjarige Teresa Xu een probleem dat veel Chinese vrouwen 
herkennen: ze had geen partner en evenmin een kinderwens. Maar wat niet is, kan komen als ik 
ouder en minder vruchtbaar ben, dacht Xu, en ging naar een openbaar ziekenhuis om navraag te 
doen naar het invriezen van haar eicellen.  
Vrijgezelle mannen kunnen bij elk Chinees ziekenhuis terecht om hun sperma met het oog op een 
toekomstige bevruchting te laten invriezen, maar Xu kwam niet verder dan het eerste consult. De arts 
vertelde haar dat het invriezen van eicellen is voorbehouden aan echtparen met 
vruchtbaarheidsproblemen. Een gezonde alleenstaande vrouw kan het best zorgen dat ze zo snel 
mogelijk trouwt en zwanger wordt, was het advies.  
 
Discriminatie alleenstaande vrouwen  
Het is een van de vele voorbeelden van discriminatie van alleenstaande vrouwen. Ze zijn verstoken 
van allerlei rechten die alleen gelden voor bezitters van een rood Chinees trouwboekje. Ongetrouwde 
moeders zijn uitgesloten van zwangerschapsverlof, gratis zwangerschapscontroles en het 
vaccinatieprogramma voor zuigelingen. Alleenstaande moeders die worden ontslagen, staan juridisch 
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machteloos. Ook kost het moeite onderwijs en verzekeringen te regelen voor kinderen van single 
moeders.  
Xu liet het er niet bij zitten en spande volgens Chinese media de eerste rechtszaak ooit aan om als 
ongetrouwde vrouw haar recht op het invriezen van eicellen te halen. Het ziekenhuis heeft haar 
rechten echter niet geschonden, aldus de rechtbank.  
De Chinese wet kent geen expliciet verbod en er zijn privéklinieken die de behandeling verrichten 
zonder naar een trouwboekje te vragen. Rijke Chinese vrouwen laten de behandeling vaak in het 
buitenland verrichten.  
 
Wettelijk verbod  
Het vonnis van de rechter moet in het licht worden gezien van een overweging van de Nationale 
Gezondheidscommissie vorig jaar om de bestaande regels op het invriezen van eicellen van 
alleenstaande vrouwen aan te scherpen tot een wettelijk verbod wegens ‘medische en ethische 
bezwaren’.  
Niet alleen gaat het volgens deze overheidscommissie om een invasieve medische procedure met 
risico’s, de Chinese staat wil vooral paal en perk stellen aan illegale handel in ingevroren eicellen. Al 
is draagmoederschap ook verboden in China, er is een levendige ondergrondse markt voor zowel 
eicellen als vrouwen die voor een ander een kind willen baren.  
Dat wettelijke verbod kwam er niet, omdat er al veel ophef was over de druk op Chinese jongeren snel 
te trouwen en zich dan voort te planten, het liefst meerdere keren achter elkaar. Hun familie 
verwacht dat dochters rond hun dertigste getrouwd zijn, en de staat moedigt het krijgen van kinderen 
op jonge leeftijd tegenwoordig steeds agressiever aan.  
 
Restrictief bevolkingsbeleid  
Na drie decennia een-kind-politiek is de afgelopen zeven jaar het draconische geboortebeleid 
stapsgewijs ontmanteld. Sinds vorig jaar mogen getrouwde Chinezen, overigens nog steeds pas na 
overheidstoestemming, drie kinderen krijgen.  
Het restrictieve bevolkingsbeleid heeft echter een extreem laag geboortecijfer tot gevolg gehad. In 2050 
zal volgens prognoses van het ministerie van Arbeid slechts de helft van de Chinese bevolking in staat 
zijn om te werken. Om iets tegen deze demografische tijdbom te doen zijn snel veel kinderen nodig. 
De overheid probeert vrouwen met belastingvoordeeltjes, betere regelingen voor zwangerschapsverlof 
en subsidies op het krijgen van kinderen over te halen zich voort te planten. De jonge generatie is 
echter minder trouwlustig, wegens de hoge kosten van de opvoeding en de wens van veel vrouwen 
carrière te maken.  
 
 


