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Voorwoord
‘ Nee, nog niet’. Dit is het antwoord dat ik standaard geef op die ene vraag die me met grote
regelmaat gesteld word: ‘Heb je zelf kinderen?’ Het is gezien mijn werk een logische en
onschuldige vraag, maar eronder liggen emoties, een wens en een situatie die er nog niet klaar
voor is, verscholen. De ironie. Ik ben zwangerschapsyogadocente en voor mijn werk begeleid ik
niet alleen zwangere dames maar ook hun partner in praktische partnerlessen ter voorbereiding
op de bevalling. Zwangerschap en geboorte zijn een groot gedeelte van mijn dagelijkse bestaan en
als gevolg ervan krijg ik de vraag over mijn eigen kinderen zeer regelmatig. Niemand weet dat
met het beantwoorden van die vraag er iedere keer een gedeelte van mij even verschiet. ‘Nee, nog
niet, maar misschien later wel hoor’, voeg ik er geruststellend bij. Het antwoord staat symbool
voor mijn wens die nog maar recentelijk in het daglicht durft te treden en een persoonlijke
situatie die het beginnen aan kinderen heeft verlegd naar de toekomst.
Nu ik 35 ben geworden is toch gebeurd waarvoor ik eerst bang was; mijn biologische
klok is gaan tikken. Ik kan er niet meer onderuit dat ook ik wens ooit zwanger te zijn en een eigen
kind te krijgen – alleen nu nog niet. Ik vind het doodeng en er zijn legio redenen (geweest)
waarom kinderen er tot op heden nog niet van zijn gekomen. Ik ben een moderne, financieel
zelfstandige vrouw die geleerd heeft om als ‘slimme meid op haar toekomst te zijn voorbereid’.
Een (hoge) opleiding, financiële onafhankelijkheid en zelfstandigheid hebben het gewonnen van
‘op tijd’ kinderen krijgen, dat wil zeggen voor mijn 30e. Ik heb lange reizen gemaakt, grootse
avonturen beleefd en meerdere relaties zijn langsgekomen in mijn leven. Maar van dat ene grote
avontuur is het nog niet gekomen, terwijl de wens nu wel groeiende is nu ik de 35 ben
gepasseerd. Dit alles brengt me nu in een positie waarin ik wel moet nadenken over de toekomst
en eventueel uitgesteld moederschap. Kinderen krijgen wil ik niet alleen en dus was en is een
partner en een stabiele relatie altijd een basisvereiste voor me geweest. Maar zelfs nu ik een
liefdevolle en stabiele relatie aan het opbouwen ben samen met een 6 jaar jongere man, is de tijd
nog niet daar. Ik wil pas de stap naar kinderen nemen als we er beiden klaar voor zijn en we
samen een voldoende sterke basis vormen waarin een kindje welkom is en liefdevol kan
opgroeien. Een kind hebben is voor mij een grote verantwoordelijkheid waar ik niet licht over wil
denken, noch wil ik de beslissing overhaasten omwille van mijn tikkende interne klok.
Terwijl mijn wens groeit, neemt mijn vruchtbaarheid echter zienderogen af, dit is een
gegeven waar ik mee moet leven. In dit licht restten mij twee opties die elkaar niet uitsluiten:
Optie 1: Ik kan wachten tot er een natuurlijk moment aanbreekt waarop mijn lief en ik besluiten
om te proberen kinderen te krijgen op een natuurlijke wijze. Hierbij accepteer ik zowel mijn
verminderende vruchtbaarheid en de kleinere kansen op een goede zwangerschap als ook dat er
een kans is dat het natuurlijke beslissingsmoment bij mij of mijn geliefde nooit aanbreekt.
Optie 2: Ik wacht het natuurlijke moment af maar laat tegelijkertijd mijn eicellen invriezen om
mezelf en mijn relatie meer tijd te gunnen, om de druk die het kinderdilemma geeft van ons af te
halen en om mijn biologische klok te bevriezen samen met mijn eicellen. Zo heb ik meer kans dat
ik op latere leeftijd alsnog zwanger kan worden van mijn eigen eicellen, zelfs als ik tegen die tijd
niet meer vruchtbaar blijk te zijn.
Optie 2 is een mooi plan en het is een wonder dat deze optie tegenwoordig bestaat. De
huidige medische ontwikkelingen en technologie zijn zodanig dat we levend weefsel kunnen
invriezen om het jaren later alsnog te ontdooien en weer tot leven te wekken. Het is eigenlijk een
bizar idee dat door de toepassing van vitrificatie op menselijke eicellen we de vruchtbaarheid van
vrouwen en de mogelijkheid om van je eigen eicellen zwanger te worden, sterk kunnen verlengen.
Recentelijk is de maximumleeftijd voor het (terug)plaatsen van eicellen verhoogd van 45 naar 49
jaar.
In dit boek vind je mijn persoonlijke verhaal. Ik neem je mee van de eerste tikken van mijn
biologische klok, naar de beslissing om mijn eicellen te laten invriezen, tot aan het einde van het
5

traject waarbij mijn eicellen daadwerkelijk werden ingevroren. Toen ik voor de keuze stond had
ik graag gelezen over verhalen van vrouwen die met hetzelfde dilemma zaten en die ervoor
gekozen hadden het traject te doorlopen. Ik wenste oprechte en positieve verhalen als tegenwicht
voor de horror die er op internet te vinden is. Ik hoop dat met het opschrijven van mijn
persoonlijke ervaringen ik je kan helpen een goede eigen beslissing te nemen en dat ik je inzicht
kan geven in het proces met alle praktische haken en ogen die er bij komen kijken. Daarbij wens
ik met dit boek een persoonlijk verhaal en gezicht te geven aan het moderne fenomeen van de
mogelijkheid tot uitgesteld moederschap door middel van eicel vitrificatie. Ik wil laten zien dat
achter de vruchtbaarheidsstatistieken echte mensen zitten zoals ikzelf met hun eigen angsten,
verhalen, verlangens en wensen.
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Deel 1 – De Trend: Uitgesteld Moederschap
Alles verschuift
In november 2016 verscheen er een artikel in Vrij Nederland met de titel ‘(N)ooit te oud voor een
1
baby’. Het artikel haalt onder andere de zwangerschap van de 50 jarige Janet Jackson aan en de
recordhoudster in India die op haar 72e nog beviel van een gezond kind. Beide gevallen stuitten
wereldwijd op kritiek. Het zou niet alleen gevaarlijk voor maar ook egoïstisch zijn van de
moeder.2 En toch komt het uitgestelde moederschap steeds meer voor. We worden in het Westen
immers steeds later ouder, met als gevolg dat ook de grote levensbeslissingen met zo’n vijf jaar
op zijn geschoven. We zijn later gaan studeren, werken, en settelen later met een vaste partner.
Mede door het belang van opleiding, werk en het bestaan van anticonceptie is het resultaat dat we
ook later kinderen willen en later zwanger worden. In Canada zo schrijft het artikel, zijn er voor
het eerst meer 40+ moeders dan tienermoeders en ook in Nederland is die trend te zien en
krijgen vrouwen steeds later kinderen.
In 2014 was de gemiddelde leeftijd dat Nederlandse vrouwen hun eerste kind krijgen 29.
In 2016 is dit alweer opgeschoven naar 29,4 jaar. Bovendien krijgt een kwart van de Nederlandse
vrouwen hun kind na het 35e levensjaar. Ter vergelijking, in de jaren 70 lag het gemiddelde op
24,1 jaar oud voor het krijgen van het eerste kind. Die verschuiving heeft grote gevolgen gehad:
het aantal vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen en ongewenste kinderloosheid is drastisch
toegenomen.3
Het effect van leeftijd op je vruchtbaarheid:

De maandelijkse kans dat je zwanger wordt gemeten naar leeftijd.
De bovenstaande grafiek geeft de relatie tussen leeftijd en vruchtbaarheid weer. De kans dat een
vrouw zwanger wordt is rond haar 20e het grootst; zo’n t 25% per maand. Deze kans neemt af
tot onder de 20% rond haar 31e en daarna neemt haar vruchtbaarheid in hoog tempo af.
1
2
23
3

Vrij Nederland, Esma Linneman, ‘(N)ooit te oud voor een baby’, 12 november 2016 – p27-31, p.28
Vrij Nederland, Esma Linneman, ‘(N)ooit te oud voor een baby’, 12 november 2016 – p27-31, p.28
VrijWil
Ik
Nederland,
ZwangerEsma
Worden.nl
Linneman,
- http://www.ik-wil-zwanger-worden.nl/leeftijd.html
‘(N)ooit te oud voor een baby’, 12 november 2016 – p27-31, p.28
Ik Wil Zwanger Worden.nl - http://www.ik-wil-zwanger-worden.nl/leeftijd.html
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Gemiddeld genomen is de kans dat je zwanger wordt op je 35e nog maar 16 procent, en op je
40e minder dan 10%. Tegen de 48 zijn de meeste vrouwen onvruchtbaar geworden.4
Gezien de sterke relatie tussen leeftijd en de kans op zwangerschap, is het niet vreemd
dat bijna een derde van alle vrouwen boven de 35 jaar die zwanger willen worden te maken krijgt
met vruchtbaarheidsproblemen. De statistieken laten zien dat je, als je de mogelijkheid hebt, maar
beter op tijd zwanger kan worden.

Van Uitstel komt Afstel?
Hoewel we proberen in onze moderne maatschappij de rollen, mogelijkheden en kansen van
vrouwen en mannen zoveel mogelijk gelijk te trekken, heeft de natuur ooit anders besloten. Er is
een significant fysiek verschil tussen mannen en vrouwen waarbij wij vrouwen duidelijk aan het
kortste eind trekken; onze vruchtbaarheid heeft een veel beperktere houdbaarheidsdatum. Terwijl
de gemiddelde man tot op hoge leeftijd een kind kan verwekken, neemt de vruchtbaarheid van de
gemiddelde vrouw na haar 30ste zienderogen af. Bij haar eigen geboorte heeft een vrouw een
voorraad eicellen van ongeveer één miljoen, maar die voorraad wordt met de jaren steeds een
beetje kleiner. Na haar 35ste is ze nog maar half zo vruchtbaar en met 38 is er nog maar een
kwart over van haar vruchtbaarheid. Uiteindelijk wordt een vrouw onvruchtbaar doordat haar
gehele eicellenvoorraad is opgeraakt. Bovendien neemt niet alleen de hoeveelheid eicellen af,
maar ook de kwaliteit van de eicellen naarmate de leeftijd van een vrouw vordert. De
bovenstaande cijfers zijn gemiddelden en natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar uit de cijfers
blijkt hoe dan ook dat we als moderne vrouwen een duidelijke fysieke grens hebben om rekening
mee te houden, ook al merken we in het dagelijkse leven niet zo veel van onze gelimiteerde
vruchtbaarheid.
Het steeds later beginnen met werken, settelen en de wens voor kinderen, gecombineerd
met het bestaan van de keiharde fysieke grens aan vruchtbaarheid, kan ervoor zorgen dat van het
(on)bewuste uitstel van zwanger worden, uiteindelijk afstel komt. Het krijgen van kinderen komt
er simpelweg niet meer van, doordat een carrière opbouwen voor is gegaan of vrouwen geen of
niet op tijd een geschikte partner hebben kunnen vinden. Hiermee kan een diepgewortelde
kinderwens verloren gaan. Dit kan een zeer groot verdriet zijn dat jarenlang kan voortduren en
een heel leven kan gaan beheersen. Ook als je geen eigen kinderen krijgt blijf je immers een leven
lang geconfronteerd worden met die kinderwens, of je er nu vrede mee hebt of niet dat hij niet
meer in vervulling gaat. Eigen kinderen krijgen is nu eenmaal voor veel mensen een existentiële
basiswens in het leven en daar doe je niet zonder slag of stoot afstand van. In een samenleving en
omgeving waar het gezin de hoeksteen van de samenleving is en kinderen krijgen nu eenmaal de
standaard is, is het een hele uitdaging om jezelf staande te houden als ongewenst kinderloos stel
of als ongewenst kinderloze alleenstaande.
Hoewel uitgesteld moederschap steeds meer voorkomt en de grenzen van wat we te ‘oud’
vinden voor het krijgen van kinderen steeds meer opschuiven, is het later krijgen van kinderen
niet zonder risico. Veel (hoger opgeleide) vrouwen worden pas na hun 30e zwanger, met alle
risico’s van dien. Doordat niet alleen het aantal beschikbare eicellen maar ook de kwaliteit van de
resterende eicellen sterk afneemt na het 30e levensjaar, stijgt ook de kans op miskramen, het
voorkomen van het syndroom van Down en andere aangeboren afwijkingen bij het kind.
Bovendien is bekend dat bij één op de zes paren het niet lukt om binnen een jaar zwanger te
raken. Dus zelfs als je eenmaal zwanger probeert te raken, kan er nog een hele tijd over heen gaan
voordat je ook werkelijk zwanger bént, en dat geldt nog meer voor vrouwen die de 35 reeds
gepasseerd zijn.
Dit alles betekent dat zwanger worden naarmate je ouder wordt er zeker niet
gemakkelijker op wordt. Wat nu als je al (ruim) de 30 gepasseerd bent, een (sluimerende)
4

Ik Wil Zwanger Worden.nl - http://www.ik-wil-zwanger-worden.nl/leeftijd.html
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kinderwens hebt, maar niet in de situatie bent dat je op dit moment kinderen wil of kan krijgen?
Dan zou het invriezen van je eicellen een optie kunnen zijn om je biologische klok stil te zetten
en je genetisch materiaal veilig te stellen voor de toekomst. Dit klinkt als een prachtige oplossing,
maar is het werkelijk zo simpel?

De Menstruatiecyclus, De Eisprong en Zwanger Worden
De menstruatiecyclus
Het proces van de vrouwelijke cyclus is een samenspel tussen verschillende organen en hormonen in
het lichaam. Belangrijke delen van de hersenen; de hypothalamus en de hypofyse wisselen door
middel van hormonen signalen uit met de eierstokken, of ovaria, en de baarmoeder. Een vrouw

heeft 2 eierstokken. De buitenste laag van de eierstokken bevat de voorraad onrijpe eicellen voor
haar hele leven. In elke eierstok bevinden zich vele duizenden eicellen. In de loop van de jaren daalt
de voorraad totdat bij de menopauze, de laatste menstruatie in haar leven, alle eicellen op zijn en
zij dus niet meer natuurlijk zwanger kan worden.5 Een van de cijfers waar ik me erg over
verbaasde is het aantal eicellen waarmee een vrouw zelf wordt aangelegd in de baarmoeder, te
weten zeven miljoen. Ten tijde van de geboorte zijn dat er nog maar een miljoen. Vanaf het
moment dat de vrouw voor het eerst ongesteld wordt en dus zwanger kan raken, zijn er nog maar
400.000 eicellen over. Tegen de tijd dat ze rond de 51 jaar oud is, is de voorraad volledig uitgeput
geraakt.6

Om elke eicel zitten kleinere follikelcellen die oestrogeen maken. De follikelcellen met
daarbinnen een eicel noemen we een follikel, een eiblaasje. Al vanaf de puberteit zijn steeds tientallen
follikels aan het groeien. Sommige sterven af terwijl anderen doorgroeien, waarbij er op een gegeven
moment een met vocht gevulde holte in de follikel ontstaat. Onder invloed van een hormoon (FSH Follikel Stimulerend Hormoon) dat de hypofyse aan het begin van de cyclus aan het bloed afgeeft
naar de eierstokken, groeien enkele van deze follikels verder uit. Hierbij wordt veel oestrogeen
geproduceerd dor de eierstokken. Na tien tot veertien dagen is meestal de dominante follikel
uitgerijpt. De eicel heeft zich dan losgemaakt van de follikelcellen en zweeft in de vloeistof. Dit is het
stadium van de sprongrijpe follikel.7
Het oestrogeen dat de eierstokken produceren zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies gaat
groeien. Als de hoeveelheid oestrogeen in het bloed hoog is, remt dit de afgifte van FSH en stimuleert
dit de afgifte van LH (Luteïniserend Hormoon). Onder invloed van die grote hoeveelheid LH (de
zogenaamde LH-piek) groeit de follikel binnen twee dagen zo snel dat deze knapt: de vloeistof met de
eicel komt naar buiten en kan worden opgevangen door de eileider. Dit is de eisprong (of ovulatie)
die optreedt in het midden van de cyclus. Direct hierna krijgen de andere sprongrijpe follikels het
signaal dat ze niet meer nodig zijn. Ze stoppen met groeien en verschrompelen binnen enkele dagen.
De eicel wordt door de trilhaartjes in de eileider naar de baarmoeder vervoerd waar eventuele
bevruchting kan plaatsvinden, maar dan moeten er wel al zaadcellen aanwezig zijn in de eileider voor
de eisprong. Normaliter komt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd maandelijks één eicel vrij uit één
van de eierstokken; de eisprong. Tijdens de rijping van de dominante eicel groeit het
baarmoederslijmvlies onder invloed van het hormoon progesteron, zodat een bevruchte eicel zich
zou kunnen innestelen.8
5

UMC Patiënten-informatie - Divisie Vrouw & Baby, afdeling voortplantingsgeneeskunde &
gynaecologie, november 2016
6
UMC, Informatiebijeenkomst UMC over Eicelvitrificatie uit sociale overwegingen – 22
november 2016.
7
Freya Website: https://www.freya.nl/kinderwens/zwangerworden/je-menstruatiecyclus/ geraadpleegd 20 november 2016.
8
Freya Website: https://www.freya.nl/kinderwens/zwangerworden/je-menstruatiecyclus/ geraadpleegd 20 november 2016.
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Als er geen bevruchting optreedt, dan daalt de hoeveelheid oestrogeen en progesteron in het
bloed aanzienlijk. waardoor het ontstane baarmoederslijmvlies afgestoten wordt en er een bloeding;
optreedt; de menstruatie. Bovendien zorgt de lage oestrogeenconcentratie in het bloed ervoor dat de
hypofyse opnieuw door de hypothalamus wordt geprikkeld om FSH en LH af te geven. Dit markeert
de start van volgende cyclus is. De eerste dag van de menstruatie is dag 1 van de cyclus. Een
gemiddelde cyclus (de periode van de eerste dag van de menstruatie tot de eerste dag van de volgende
menstruatie) duurt ongeveer 28 dagen. De lengte wordt bepaald door de duur van de rijping van het
eiblaasje, wat kan wisselen per vrouw. De tijd na de eisprong tot de menstruatie is bijna altijd 14
dagen.9

Zwanger Worden
Zwanger worden is hoe dan ook een kwestie van kans, of het nu via natuurlijk weg of via een
medisch traject verloopt. Ik lees dat paren met een normale vruchtbaarheid de maandelijkse kans
om zwanger te raken ongeveer 25% is. Deze kans neemt af met het stijgen van de leeftijd van de
vrouw. Dezelfde paren hebben een kans van 85% om binnen een jaar zwanger te worden. Bij
ongeveer 1 op de 12 paren duurt dit langer dan 2 jaar. Ongeveer 5% van de koppels in Nederland
is ongewenst kinderloos. Onvruchtbaarheid overkomt mannen en vrouwen overigens in
praktisch gelijke mate. Als vuistregel wordt gehanteerd dat in 30% van de gevallen een oorzaak
bij de vrouw gevonden wordt en eveneens in 30% bij de man. In weer 30% bestaat er een
combinatie van afwijkingen bij beide partners, terwijl bij ongeveer 10% van de paren geen
afwijkingen gevonden worden, die de bestaande verminderde vruchtbaarheid zouden kunnen
verklaren.10
Eén van de belangrijkste oorzaken van onvruchtbaarheid bij de vrouw is een te hoge
leeftijd. Doordat een vrouw wordt geboren met een bepaalde voorraad eicellen die gedurende het
leven steeds kleiner wordt, komt er een punt in het leven van de vrouw dat de voorraad op is en
zij dus onvruchtbaar is geworden. Naarmate je ouder wordt heb je daardoor steeds minder kans
om zwanger te worden en op een voldragen zwangerschap. Daarbij heb je steeds meer kans op
complicaties zoals een miskraam, vroeggeboorte of een aangeboren afwijking bij het kind doordat
ook de kwaliteit van de eicellen afneemt. Doordat de eicellen die je nog wel hebt vaker
chromosale problemen hebben, worden de meeste van deze afwijkende eicellen niet bevrucht en
veel van deze eicellen die wel bevrucht worden, hebben vervolgens innestelingsproblemen, wat
kan leiden tot een vroege miskraam.
Tijdens de informatiebijeenkomst in het UMC wordt mij opnieuw duidelijk dat de leeftijd
van de vrouw een van de belangrijkste voorspellers is van de vruchtbaarheid van een stel. Op
haar 25e is een vrouw het meest vruchtbaar. Daarna neemt de vruchtbaarheid van een vrouw
gestaag af tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt en neemt daarna snel af naarmate ze de midden
dertig bereikt. De kans om zwanger te raken bij een vrouw van 35 jaar is ongeveer de helft van de
kans van een vrouw van 20 jaar. De kans op een natuurlijke zwangerschap per cyclus is bij een
vrouw van 40 jaar teruggelopen tot slechts 5%.11
De cijfers geven me te denken. Als ik ooit zwanger wil worden van een gezond kind, dan
is dus het allerbelangrijkste dat ik niet ‘te oud’ word en ik dus simpelweg niet te lang wacht met
het proberen zwanger te worden. Natuurlijk, ook ik heb voorbeelden van vrouwen die al een eind
in de dertig zijn die toch snel en zonder problemen zwanger werden. Maar die voorbeelden
nemen niet weg dat ik statistisch gezien een risico loop als ik (te) lang wacht met zwanger
worden. Bovendien ben ik ook omringd door misschien nog wel meer voorbeelden van vrouwen
9

Freya Website: https://www.freya.nl/kinderwens/zwangerworden/je-menstruatiecyclus/ geraadpleegd 20 november 2016.
10
KID, http://www.kidinformatie.com/kidinfo.html, geraadpleegd 20 november 2016.
11
UMC, Informatiebijeenkomst UMC over Eicelvitrificatie uit sociale overwegingen – 22
november 2016.
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boven de 35 die wel problemen ondervinden in het zwanger worden. Ik weet uit mijn
persoonlijke en werkende leven dat zwanger worden geen vanzelfsprekendheid is. Hoe dan ook
geldt dat hoe langer ik wacht, hoe groter de kans wordt dat ik te maken krijg met
vruchtbaarheidsproblemen en alle gevolgen die dat kan hebben zoals
vruchtbaarheidsonderzoeken, UIU en IVF behandelingen . Maar hoe verhoudt dit feit zich met
het gegeven of en wanneer ik en mijn partner (samen) klaar zijn voor het krijgen van kinderen?
Als wij eenmaal kinderen willen, kan het dan nog wel? En wat als je al 35+ bent en helemaal geen
partner hébt…? Een groots dilemma is hiermee geboren.

Wat is Eicelvitrificatie?
Hoewel zaadcellen al tientallen jaren met succes ingevroren en weer ontdooid worden, is een
goede techniek voor het bevriezen van het vrouwelijke genetisch materiaal, de eicellen, nog maar
kort bekend. Omdat eicellen relatief meer vocht bevatten dan zaadcellen vormden zich bij
bevriezing ijskristallen die de eicellen konden beschadigen. Pas in 2006 lukte het Japanse
wetenschappers voor het eerst om eicellen ultrasnel in te vriezen waardoor het vocht in de
eicellen niet kristalliseerde en de eicellen in tact bleven.12 De techniek die gebruikt wordt voor het
invriezen van eicellen wordt eicelvitrificatie genoemd. De term vitrificatie stamt af van het Latijnse
woord vitreum (glas) en verwijst naar het transformatieproces waarbij een substantie wordt
omgezet in glas.13 Bij eicelvitrificatie worden hoge concentraties cryoprotectant (antivries)
gebruikt en worden de eicellen ingevroren en bewaard in vloeibare stikstof van-196 C. In
principe kunnen de eicellen bij deze temperatuur jarenlang worden bewaard en later eventueel
ontdooid worden voor verder gebruik tijdens een IFV behandeling.14
Het duurde tot 2011 voordat eicelvitrificatie wettelijk mogelijk werd in Nederland. In april 2011
begon het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam met het invriezen van eicellen van
vrouwen met een kinderwens én een medische indicatie – zoals bij vrouwen die bestraling of een
chemokuur moeten ondergaan bij kanker, of vrouwen met een verhoogd risico om vervroegd in
de overgang te raken. Een paar maanden later kwam de techniek echter ook beschikbaar voor
vrouwen tot en met 40 jaar met een ‘sociale indicatie’. Deze vrouwen hadden persoonlijke,
sociale redenen om hun eicellen in te vriezen en wilden van de nieuwe techniek gebruik maken
om het krijgen van kinderen te kunnen verleggen naar de toekomst. Een reden voor de de uitstel
van hun kinderwens kon zijn vanwege het ontbreken van een partner, het uitgaan van een realtie
op latere leeftijd, om hun carrière voorrang te geven, of zoals in mijn situatie, vanwege een te
prille relatie om aan het krijgen van kinderen te beginnen – maar wel al midden dertig te zijn.
Inmiddels kunnen in dertien ziekenhuizen in Nederland nu eicellen worden ingevroren en
later worden teruggeplaatst door middel van IVF (In Vitro Fertilisatie: waarbij de ontdooide eicel
buiten het lichaam wordt bevrucht met zaadcellen). De terugplaatsing gebeurde tot voor kort
alleen bij vrouwen tot 45 jaar maar zeer recentelijk is de leeftijdsgrens opgerekt naar 49 jaar,
vertellen ze me in het UMC.15
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Eicelvitrificatie komt voor een groot gedeelte overeen met een IVF-behandeling en wordt dan
ook gezien als een serieuze medische behandeling waar niet te licht over moet worden gedacht.
Bij eicelvitrificatie doorloopt de vrouw in feite de eerste twee fases van het IVF traject: Fase 1 (de
stimulatiefase) waarbij de eierstokken worden gestimuleerd met hormonen tot het voortbrengen
van zo veel mogelijk rijpe eicellen en Fase 2, waarin de eicelpunctie plaatsvindt.
In de eierstokken rijpen eicellen in follikels. Follikels zijn eiblaasjes en iedere follikel bevat
één eicel. Normaal gesproken rijpt per menstruatiecyclus één eicel in één van de eierstokken uit.
Om later een kans te hebben op het krijgen van een kind met de eerder ingevroren eicellen, is het
belangrijk dat er meerdere eicellen worden ingevroren. De ideale benodigde hoeveelheid hangt af
van de leeftijd van de vrouw. Om zoveel mogelijk eicellen te kunnen invriezen krijgt de vrouw
eerst een behandeling met hormonen om ervoor te zorgen dat er meerdere eicellen tegelijkertijd
uitrijpen.16
Fase 1 duurt ongeveer 2 weken (acht à twaalf dagen.) waarbij de vrouw hormonen slikt en
ze zichzelf onderhuidse injecties geeft. Tijdens de hormoonstimulatie wordt met echoscopisch
onderzoek de groei van de eiblaasjes gecontroleerd. Als de eiblaasjes groot genoeg zijn volgt een
afspraak voor de follikelpunctie. Bij de follikelpunctie worden de eiblaasjes door de schede heen
aangeprikt en leeggezogen om de rijpe eicellen te kunnen ‘oogsten’. Meteen daarna worden de
eitjes in het laboratorium onderzocht. Alleen de eicellen die voldoende zijn uitgerijpt zijn geschikt
om in te vriezen.17
Het aantal eicellen dat geschikt is om on te vriezen kan per vrouw verschillen en is met
name afhankelijk van haar leeftijd. De eitjes worden vervolgens per twee ingevroren in vloeibare
stikstof bij -196°C tot het moment aanbreekt dat de vrouw ze wil gebruiken voor het traject van
bevruchting en terugplaatsing. Op dat moment kunnen de eicellen worden ontdooid en met
behulp van ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) worden bevrucht met een goede
zaadcel. Bij ICSI wordt een zaadcel geïnjecteerd in een eicel buiten het lichaam van de vrouw.
Als de eicel of meerdere eicellen, bevrucht zijn, kunnen er één of twee in de baarmoeder worden
geplaatst. Echter, voordat een dergelijke embryotransfer kan plaatsvinden moet de vrouw
opnieuw een hormoonbehandeling ondergaan om het baarmoederslijmvlies in optimale conditie
te krijgen voor innesteling van de embryo.18

Wat Kost Eicelvitrificatie?
Voor vrouwen met een medische indicatie wordt eicelvitrificatie vergoedt uit de zorgverzekering.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij een jonge vrouw met kanker die haar vruchtbaarheid dreigt te
verliezen door een chemokuur of als gevolg van bestraling in de buurt van haar eierstokken. Ook
voor vrouwen die op jonge leeftijd in de overgang dreigen te raken biedt eicelvitrificatie een
uitkomst. Er is echter ook een hele grotere groep vrouwen die geïnteresseerd is in de techniek: de
vaak alleenstaande, dertigplusvrouw met een kinderwens.
De kosten van eicelvitrificatie komen voor deze laatste groep, die hun eigen persoonlijke,
niet-medische redenen hebben om hun eicellen in te vriezen, voor eigen rekening. Je hebt dan
een ‘sociale indicatie’ . De behandeling moet in het geval van een sociale indicatie rechtstreeks

16

UMC Patiënten-informatie - Divisie Vrouw & Baby, afdeling voortplantingsgeneeskunde & gynaecologie,
November 2016
17
Patiënten-informatie UMCG, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde:

https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/Zorg/ZOB/E/Eicellen_invriezen_bewarenVL
K248_1201.pdf, gepubliceerd juli 2015, geraadpleegd 20 november 2016.

18

UMC Patiënten-informatie - Divisie Vrouw & Baby, afdeling voortplantingsgeneeskunde & gynaecologie,

12

aan het ziekenhuis betaald worden.19 De totale prijs van de behandeling is samengesteld uit de
kosten van de verschillende fasen:
1. De kosten van de vooronderzoeken
Dit zijn de kosten voor de intake bij de gynaecoloog, (bloed)bepalingen en eventuele echo en
deze worden in principe wel vergoed door de zorgverzekeraar (met in achtneming van het eigen
risico). De rekening gaat vanuit het ziekenhuis rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Het UMC
geeft aan dat deze diagnostische fase met 1 of 2 consulten en een eventuele echo en
labonderzoek in 2016 ongeveer 290,00 euro kost. Gezien het verplichte eigen risico binnen de
zorgverzekering, kunnen deze kosten dus alsnog voor eigen rekening zijn.
2. De kosten van de Medicijnen voor de stimulatie
De kosten van de medicijnen zijn afhankelijk van de stimulatieduur en de dosis van de hormonen
en zijn dus niet vooraf vast te stellen. Het is niet te voorspellen hoe lang een vrouw precies moet
stimuleren tot er voldoende, en voldoende gerijpte eicellen zijn ontstaan. Het AMC geeft in 2012
een indicatie van 1.000 euro voor één stimulatie van een standaard duur en dosis, maar geeft aan
dat het soms nodig is om de dosis hormonen te verhogen. Voor één stimulatie van een standaard
duur met een hoge dosis waren de kosten van de medicijnen 2.200 euro in 2012. 20
3. De kosten van de hormoonstimulatie, het oogsten van de eicellen en het invriezen
De kosten voor één hormoonstimulatie (de echo’s, de hormoonbepalingen) en het oogsten van
de eicellen (één eicelpunctie gevolgd door de laboratoriumfase) bedroeg in het AMC 2.150 euro
in 2012. 21 De kosten in 2016 in het UMC voor de stimulatie en punctie waren 1.300 euro en het
invriezen van de eicellen 594,00 euro per eicelpunctie.
4. Kosten voor het in opslag houden
Het tarief (bewaarloon) voor het bewaren van de ingevroren eicellen was circa 42,00 euro per jaar
in het UMC in 2016.
Volgens het UMC moet men in totaal rekening houden met 3.000-4.000 euro per
behandeling, waarbij dus éénmalig een stimulatie en punctie plaatsvindt. Het gehele traject om
genoeg eicellen te kunnen oogsten kan dus uit twee a drie van dit soort behandelingen bestaan en
de kosten kunnen hiermee oplopen tot tussen de 9.000-12.000 euro.
Wat zijn de kosten in de toekomst?
Wanneer de eicellen in de toekomst gebruikt worden is er sprake van een medische indicatie
(vruchtbaarheidsbehandeling) en geldt het dan geldende beleid van de betreffende
zorgverzekering. In 2016 betekent dat dat de behandeling die dan volgt (het ontdooien,
bevruchten, terugplaatsen van de eicellen) tot driemaal toe vergoed wordt uit de zorgverzekering,
voor circa 1200 euro per behandeling. Mocht het zo zijn dat in de toekomst IVF uit de
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basisverzekering verdwijnt, dan is het mogelijk dat zorgverzekeraars in een aanvullend pakket de
kosten (deels) zullen dekken.22

De Ricico’s, Complicaties en Nadelen van Eicelvitrificatie
Eicelvitrificatie lijkt een ideale uitkomst te zijn voor vrouwen van 34-plus met een (sluimerende)
kinderwens maar zonder de juiste omstandigheden om aan kinderen te beginnen. Helaas, helaas
zitten er ook duidelijke haken en ogen aan het proces.
Ten eerste betreft het stimuleren en oogsten van meerdere eicellen tegelijkertijd een
serieuze, medische behandeling en gaat het dus gepaard met medische risico’s en mogelijke
complicaties. Het UMC spreekt in haar patiënteninformatie over de volgende mogelijke
complicaties;
“Bij een punctie om eicellen te verkrijgen bestaat een zeer kleine kans op een bloeding of
infectie. De hormonale stimulatie heeft als risico dat er een overstimulatie van de eierstokken kan
optreden (OHSS - ovarieel hyperstimulatiesyndroom) in de eerste 2 weken na het aanprikken van
de eiblaasjes.” Tijdens de bijeenkomst in het UMC krijgen we ook de statistieken te zien: De
risico’s voor de vrouw zijn als volgt:
• 0,3% kans op een infectie die gepaard gaat met buikpijn en koorts,
• 0,7% kans op een inwendige bloeding die zelden leidt tot ziekenhuisopname,
• <0,7% kans op OHSS met ziekenhuisopname, wat gepaard gaat met
vochtopbouw, buikpijn, opgezette buik, benauwdheid en trombosegevaar. Dit
lijkt vooral op te treden in geval van een zwangerschap na IVF, dus niet zozeer na
het oogsten om in te vriezen,
• Een verhoogde kans op borstkanker is (vooralsnog) niet aangetoond.
• Hoewel de psychosociale belasting wel genoemd wordt zijn hier geen gegevens
over bekend.
23

Hoewel de medische risico’s statistisch gezien lijken mee te vallen en deze slechts bij een klein
percentage voorkomen, wil ik zelf toch meer weten over de mogelijke fysieke maar ook
psychosociale risico’s van overstimulatie van de eierstokken. Gezien ons lichaam functioneert als
gevolg van een fragiele balans tussen organen en hormonen is het voor mij een grote keuze om
die hormoonbalans mogelijkerwijs zo te verstoren met de overstimulatie dat ik er lange tijd last
van zou kunnen hebben. Ik ben benieuwd of er gevallen bekend zijn waarbij de eerste fases van
het IVF traject de hormoonbalans zo verstoord hebben dat er een disfunctioneren van de
eierstokken optrad of dat de menopauze zich erdoor eerder aandiende. Hoe graag ik ook een
extra zekerheid inbouw om mijn eicellen in te vriezen, ik wil op geen enkele manier het risico
lopen de kans op een natuurlijke zwangerschap te verkleinen. Er is immers nog steeds een kans
dat mijn lief en ik gewoon natuurlijk zwanger willen en kunnen worden over 1, 2 of 3 jaar. Voor
een medische ingreep die medisch gezien niet écht nodig is, is het voor mij van groot belang om
de risico’s op complicaties serieus te nemen. Ik besluit meer onderzoek te doen en dit goed na te
vragen bij de gynaecoloog als ik deze persoonlijk spreek tijdens de intake.
Bovendien is het traject zelf een emotionele aangelegenheid en het oogsten van de
eicellen kan pijnlijk zijn. Het is lastig om daar bewust voor te kiezen ook al zie ik er het nut van in
en snap ik dat het moet gebeuren als ik mijn eicellen wil invriezen. Daarnaast vind ik het niet niks
22
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om gedurende 8-10 dagen mezelf te injecteren met hormonen. Ik griezel al bij het idee van een
naald in mijn eigen buik te moeten zetten, al hebben ervaringsdeskundigen me gerustgesteld dat
dat alleen de eerste keer eng is. Tenslotte, wetende hoezeer mijn gemoed kan wisselen tijdens
mijn cyclus en hoe beroerd ik me er van kan voelen in het gewone leven, is de hormoonstimulatie
van bijna twee weken geen traject om naar uit te kijken. Ik ben misschien nog wel het meest bang
voor wat de effecten zijn van zoveel hormonen en niet natuurlijke stoffen in één keer
binnenkrijgen in mijn lijf, waar ik anders altijd zo voorzichtig mee omspring. Ik zou graag meer
weten hierover en wat ik zou kunnen doen om de effecten ervan zoveel mogelijk te beperken. Ik
denk hierbij aan accupunctuur en mijn voeding. Helaas geeft het ziekenhuis hierover geen
voorlichting.
Ten derde is een groot nadeel aan het traject dat de resultaten zeer onzeker zijn. Wat voor
mij even slikken was tijdens de informatiebijeenkomst die ik bijwoonde, was hoe onzeker het
verloop van de behandeling eigenlijk is. Ten eerste is het aantal eicellen dat ingevroren wordt
afhankelijk van 1. het aantal eiblaasjes dat tot rijping is gekomen, 2. het aantal eicellen dat bij het
aanprikken van de eiblaasjes wordt gevonden in de vloeistof en 3. de kwaliteit van de eicellen die
geoogst zijn. 4. Na ontdooien wordt pas duidelijk hoeveel eicellen het ontdooien overleefd
hebben en of er bevruchting door middel van ICSI optreedt. Dit alles betekent dat er ook een
goede kans bestaat dat een vrouw niet zwanger wordt na de ICSI behandeling. Ten tweede is het
niet zeker, zoals ook geldt voor een natuurlijke zwangerschap, of de embryo goed innestelt, goed
groeit en er geen miskraam of vroeggeboorte optreedt. In het proces zijn er dus een heleboel
momenten waarop het kan misgaan; bij het invriezen en bevruchten van de eicellen en bij het
innestelen van de embryo. Er is dus geen enkele garantie op het krijgen van een kind na
eicelvitrificatie en dus kunnen we onze toekomstwens niet zodanig veiligstellen zoals we wellicht
zouden willen.
Bovendien is een nadeel aan eicelvitrificatie dat je het pas serieus overweegt als je rond de
midden dertig bent. Helaas is dan je vruchtbaarheid al erg aan het teruglopen en daarmee ook de
goede kansen op succes van de behandeling. Wat voor een gewone zwangerschap geldt, geldt
immers ook voor eicelvitrificatie: De kansen zijn beter hoe jonger je bent.
Een bijkomend en groot nadeel aan eicelvitrificatie zijn de kosten van de behandeling en
het gehele traject. Voor vrouwen zonder een medische reden om hun eicellen in te vriezen
vergoedt de verzekering de behandeling niet en dus moeten zij het zelf direct aan het ziekenhuis
betalen. Aangezien je onder de 35 jaar al ongeveer 22 eicellen moet kunnen invriezen om een
goede kans te hebben, betekent dit dat je 2 á 3 keer een traject door moet dat per traject tussen de
3000-4000 euro kost. Dan heb je het in totaal over ongeveer 10.000-12.000 euro en dat is zodanig
veel geld dat het niet voor iedereen een optie is. Vooralsnog kan het wel zijn dat je de
terugplaatsing vergoedt krijgt vanuit de zorgverzekering (waarvan de kosten ongeveer 1200 euro
per keer zijn). Dit valt dan onder een vruchtbaarheidsbehandeling waardoor vooralsnog drie
pogingen vergoed worden.
24

De Morele Bezwaren tegen Eicelvitrificatie?
Zijn er morele bezwaren tegen het invriezen van eicellen om sociale redenen?
Ondanks dat eicelvitrificatie al sinds 2011 ook wordt toegepast op eicellen van vrouwen die dit
om ‘sociale redenen’ willen, blijft het tot op heden een controversieel onderwerp. In juli 2009
verscheen er een artikel in de Vrij Nederland waarin vragen werden gesteld bij het beschikbaar
maken van eicelvitrificatie voor vrouwen in Nederland mét en zonder medische indicatie.
24
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Toentertijd was het alleen in het AMC mogelijk om vanwege medische redenen je eicellen in te
laten vriezen. De toename in alleenstaande dertigplus-vrouwen met een kinderwens en hun
interesse in dezelfde techniek om sociale redenen werd in dit artikel al erkend als een
maatschappelijk probleem, waar artsen een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Men schreef
toen:
“Maar willen artsen dat? Mag je een gezonde vrouw een zware medische handeling laten ondergaan? En
wat is gezond? Is de negendertigjarige zus van Anja Janssen een vrouw met een probleem van medische aard
(dreigende onvruchtbaarheid door borstkanker) of van sociale aard (bijna veertig en te laat aan haar kinderwens
gaan denken)?
In 2009 pleitten universitair docent Wybo Dondorp en hoogleraar biomedische ethiek
Guido de Wert al voor het tijdig invriezen van eicellen, ongeacht de aard van de reden. Zij
stelden toen dat het standpunt niet te verdedigen was om invriezen van eicellen wel toe te staan
voor vrouwen met een medische indicatie, maar niet als erom gevraagd werd door vrouwen die
om sociale redenen ongewenst kinderloos dreigden te blijven. Dondorp en De Wert vonden toen
al dat vrouwen die om welke reden dan ook niet aan het krijgen van kinderen zijn toegekomen,
tien jaar extra voortplantingstijd moesten kunnen krijgen en de medische wetenschap ze daarmee
zou moeten helpen.
Eind 2014 kwam in het nieuws dat multinationals Facebook en Apple hun talentvolle
medewerksters de mogelijkheid gaven om kosteloos hun eicellen te laten invriezen. De redenatie
erachter is dat deze vrouwen op die manier langer carrière kunnen maken en de topfuncties
kunnen gaan bekleden waaraan het zo schort in Silicone Valley. Bovendien zou de regeling ook
nieuw toptalent aantrekken. Om dit voor elkaar te krijgen, stelden ze zo’n 16.000 euro per
werkneemster ter beschikking.
Ondanks dat ik zelf het invriezen van mijn eicellen serieus overweeg, vind ik een
nieuwsbericht als deze toch zorgwekkend. Ik zou persoonlijk nooit mijn eicellen hebben
ingevroren met als achterliggend idee eerst carrière te willen maken. Ik zou mijn carrière nooit
voor een kinderwens laten gaan. De ervaring van de Gynaecoloog in het UMC die de
informatiebijeenkomst leidde is ook dat de overgrote meerderheid van de dames die
geïnteresseerd zijn in eicelvitrificatie en naar de informatiebijeenkomsten komen met nadruk geen
keiharde carrièrevrouwen zijn, maar vrouwen wiens leven anders is gelopen dan ze hadden
gehoopt. Het zijn veel vaker trieste liefdesverhalen dan carrièretijgerverhalen die vrouwen
eicelvitrificatie doen overwegen. Dat betekent dat relaties op latere leeftijd zijn uitgegaan of de
juiste partner gewoon niet op tijd is langsgekomen. Dit heeft in essentie dus niets te maken met
het bewust uitstellen van je kinderwens uit carrièreperspectief.
Gezien de aard en heftigheid van de behandeling, als ook de nog niet erg hoge succes
rates van de terugplaatsing van ontdooide eicellen, vind ik het zorgwekkend als een bedrijf
vrouwen wil aanmoedigen tot het invriezen van hun eicellen puur om carrière technische
redenen. Als deze vrouwelijke werkneemsters om die reden het krijgen van kinderen uitstellen
kunnen ze bedrogen uitkomen. Er is namelijk geen enkele garantie dat ze tegen de tijd dat ze er
aan toe zijn ook daadwerkelijk zwanger worden of een levend kindje baren na IVF met hun
eerder ingevroren eicellen. Ik vind het aanmoedigen van werkneemsters om voor eicelvitrificatie
te kiezen, zeker ook als het een manier is om nieuwe mensen te trekken, daarom een gevaarlijke
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ontwikkeling - hoe prettig het ook is voor dames in mijn schuitje die toevallig bij Facebook of
Apple werken en die de behandelingen vergoed krijgen. Ik realiseer me hoe vreselijk duur de
behandelingen zijn (3.00-4.000 euro per behandeling waarvan je er 2-3 moet hebben om een
voldoende kans te hebben op een levendgeborene aan het einde van de rit). Gezien de kosten
van eicelvitrificatie is het gewoon niet voor iedere vrouw haalbaar en het wordt gemakkelijker
ervoor te kiezen als de baas (mee)betaalt. Echter, als vrouwen door deze nieuwe opties (nog) later
kinderen gaan krijgen dan ze eigenlijk zouden willen, brengt dit voor hen ook alle risico’s mee die
verlaat moederschap met zich meebrengt voor moeder en kind.
Ik zou het verantwoorder vinden als de bijzondere secundaire arbeidsvoorwaarden bij
multinationals zodanig worden vormgegeven dat de combinatie van een carrière hebben en
kinderen krijgen beter praktisch uitvoerbaar is. Ze zouden met goede mogelijkheden voor
ouderschapsverlof voor vaders en moeders, flexibele werktijden en de optie om thuis te kunnen
werken – een totaal ander signaal af kunnen geven aan de wereld: Dat in de moderne tijd een
goede combinatie van kinderen en werk noodzakelijk is voor het geluk van zowel mannen als
vrouwen.
Recentelijk is de maximale leeftijd van een vrouw waarbij ontdooide eicellen mogen
worden teruggeplaatst in Nederland verhoogd van 45 jaar naar 49 jaar, laat het UMC ons weten.
Dit geeft nog meer mogelijkheden voor vrouwen die hun eicellen (hebben) laten invriezen. Maar
ook dit is niet zonder controverse. In het buitenland zijn er al gevallen geweest waarbij nog veel
oudere vrouwen succesvol zwanger werden en bevielen van een gezonde baby. In Nederland is
omwille van het kind besloten niet voorbij de grens van 50 jaar te gaan. Het hebben van een
zodanig oude moeder wordt in ons land vooralsnog als te problematisch en te belastend gezien
voor het kind. Maar waar ligt die grens precies? En in hoeverre is die grens oprekbaar nu we
steeds ouder worden? Een moeder die haar eerste kind baart met 40 is geen uitzondering meer en
menigeen, waaronder ikzelf, kijkt hier niet meer van op. Zal deze grens niet steeds meer gaan
opschuiven?

Wat zijn de Nadelen van Uitgesteld Moederschap?
Uiteraard zijn er nadelen verbonden aan het uitstellen van zwanger worden. Met de stijgende

leeftijd van de vrouw neemt helaas ook de vruchtbaarheid af en dus is ten eerste zwanger worden
moeilijker als je de 35 bent gepasseerd. Dit heeft zowel te maken met het afnemen van het aantal

eicellen dat een vrouw heeft, als ook het afnemen van de kwaliteit van de eicellen die ze nog
heeft. Fysiek gezien is het beter om eerder dan later kinderen te krijgen. Doordat de kwaliteit van
eicellen afneemt wordt bij de toenemende leeftijd van de vrouw ook de kans groter op
aangeboren afwijkingen en het syndroom van Down bij een zwangerschap. Waar de geboorte
van een kindje met het syndroom van Down bij een vrouw van 25 jaar 1 op 1350 bevallingen
voorkomt, is dat 1 op de 400 bevallingen als de vrouw 35 is.28 Bovendien is er meer kans op
(zwangerschaps)complicaties, op het krijgen van een miskraam of een vroeggeboorte bij vrouwen
die later kinderen krijgen.
Echter, bij het beslissen om kinderen te willen speelt veel meer dan alleen de optimale
leeftijd en fysieke gesteldheid van een vrouw. Kinderen krijgen vind ik persoonlijk een zeer grote
beslissing waar ik op geen enkele wijze te licht over wil denken. Daarbij is het mijn uitgesproken
wens om samen met iemand van wie ik houd, een kindje te willen, en dus liever niet alleen.
Bovendien is het voor mij een vereiste dat mijn lief dat ook wil en we qua timing op dezelfde lijn
zitten. Zo lang dat niet het geval is, lijkt me het geen goede basis voor het krijgen van een kind.
Los van het aantal en de kwaliteit van de eicellen, heeft het op latere leeftijd zwanger
worden ook nadelen. Enerzijds is het lichamelijk zwaarder voor de vrouw om zwanger te zijn als
ze al wat ouder is en anderzijds is de kans op borstkanker groter bij vrouwen die voor het eerst
28
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zwanger worden op latere leeftijd (1 op 10.000).29 Verder heb je een vergrote kans op twee-eiige
tweelingen, met de bijbehorende risico’s op complicaties en vroeggeboorte tijdens de
zwangerschap.

Waarom Eicelvitrificatie? De Voordelen van het invriezen van eicellen
Het grootste voordeel aan de techniek van eicelvitrificatie is dat het een kans biedt om onze
biologische klok stil te zetten. Ook al biedt het geen enkele garantie op het krijgen van een baby
later, het biedt wel een kans om je vruchtbaarheid te verleggen naar een moment dat je wel een
partner hebt of dat je toe bent aan kinderen. Je koopt er dus als het ware extra vruchtbaarheidstijd mee; voor vrouwen is dit hele kostbare tijd. Voor mij zou bovendien het invriezen van mijn
eicellen de druk halen van mijn relatie en van mijn jongere vriend. In het geval dat mijn eicellen
veilig in de vriezer zitten hoeft het niet nu te gebeuren en hebben we daarbij ook nog kans op
eigen kinderen in het geval dat ik straks al over de 40 jaar ben. Voor vrouwen van 35-plus zonder
partner is het bovendien een uitgelezen mogelijkheid om meer tijd te kopen voor het vinden van
een grote liefde waarmee ze samen en eigen kinderen zou willen. Uiteindelijk wil iedereen het
liefst het romantische plaatje van iemand vinden die bij je past en waarmee je kinderen wil.
Niemand doorloopt voor de lol een dergelijk medisch en belastend traject en niemand besluit
zomaar om alleen kinderen te krijgen met donorzaad. Eicelvitrificatie zorgt ervoor dat je later
alsnog samen én eigen kinderen zou kunnen krijgen. Bovendien zou het invriezen van eicellen
van alleenstaande vrouwen het daten en het vinden van een partner een stuk minder gevoelig en
moeilijk maken. Dan hoeft het kinderen-onderwerp niet meteen ter tafel te komen en hangt er
van een date veel minder af.
Iedere vrouw tot 40 jaar komt in principe in aanmerking voor het laten invriezen van haar
eicellen in Nederland. Dat betekent dat dames van 38 en 39 alsnog de kans hebben om na hun
40e een eigen kind te krijgen, iets wat op de natuurlijke wijze soms niet meer mogelijk is.
Terugplaatsen moet gebeuren voordat de potentiële moeder 49 wordt en dat geeft dus zo’n 10
jaar extra tijd om een kinderwens uit te laten komen. Ik kan me voorstellen dat het invriezen van
eicellen ook hen rust geeft. Je weet dat je nog iets achter de hand hebt, en dat is een heel fijn
gevoel.
Het uitstellen van de biologische klok heeft echter als consequentie dat de vraag over het
moederschap in alle gevallen ook wordt uitgesteld. Op een gegeven moment worden we hoe dan
ook weer geconfronteerd met dezelfde vragen: Wanneer wil ik of willen we kinderen? Wanneer
ben ik er zelf en mijn partner klaar voor? Maar voor de alleenstaande vrouwen geldt ook de
vraag: wil ik een alleenstaande moeder zijn, of wil ik per se samen met een partner kinderen
krijgen? Daarbij; hoe lang wacht ik en waar leg ik voor mezelf de leeftijdsgrens voor het krijgen
van kinderen? Ook al is het nu mogelijk om eicellen terug te plaatsen tot je 50e verjaardag, is dat
iets wat ik zelf wel en ook wil voor mijn toekomstige kind? Oftewel, wanneer gaat het alleen nog
maar om wat ik zelf wil en niet meer om wat goed is voor het toekomstige kindje?. Een moeder
met een leeftijd waarop anderen al oma worden is wellicht niet wenselijk voor een jong kind.
30
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WOMEN’S HEALTH, Liza Leijenhorst,

http://www.alleenenongewenstkinderloos.nl/uploads/artikel%20women%20s%20health%20sept%20okt
%202014.pdf , gepubliceerd September 2014, geraadpleegd 20 november 2016.
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De Maakbaarheid van het Leven
Meerdere factoren houden me tegen in het traject om mijn eicellen te laten invriezen. Een
belangrijke component is dat ik vooral ooit heel graag zwanger zou willen worden op de
natuurlijke manier. Ik heb het romantische beeld dat ik zwanger wordt als resultaat van de liefde
in mijn relatie, nog niet losgelaten. Misschien is dat ook omdat het nog niet hoeft in mijn geval.
Het één sluit het ander nog niet uit. Als ik besluit mijn eicellen in te vriezen wil dit niet zeggen dat
ik er niet meer voor kan kiezen om te gaan proberen om natuurlijk zwanger te worden. Mijn
duidelijke voorkeur gaat uit naar alles zo natuurlijk mogelijk doen. Het liefst zou ik niet meer zo
lang wachten, maar de beslissing is niet aan mij alleen als ik samen met mijn lief een kind zou
willen. Mocht ik zo lang wachten dat ik zelf geen of geen goede eicellen meer heb, dan heb ik
mijn ingevroren eicellen als back-up. Mocht ik ooit gebruik maken van mijn ingevroren eicellen,
dan betekent dat wel dat ik met deze eicellen alleen nog maar zwanger kan worden via ivf. Dit is
een ingrijpend medisch traject wat ook pijnlijk, lastig, onzeker en vooral heel erg medisch en
technisch is. Meer medisch dan dat wordt zwanger worden niet en dat is iets wat voor mij heel
erg contra-intuïtief voelt. Als ik iets via natuurlijke weg zou wensen, dan is het bij uitstek zwanger
worden, zwanger zijn en bevallen.
Iets in mij is bang dat als ik mijn eicellen invries we daarmee ook het gesprek over
wanneer we kinderen zouden willen, in de vriezer zetten. Ik zou niet wensen dat met het
invriestraject mijn kinderwens ook wordt ingevroren totdat we er helemaal aan toe zijn. Want
wanneer zijn we dat? Komt dat punt ooit? Als ik iets hoor van anderen is dat kinderen krijgen
nooit praktisch zal zijn en dat het nooit het juiste moment is om aan kinderen te beginnen. En
toch worden er kinderen bij de vleet geboren, dus blijkbaar is er een punt dat je de onpraktische
kant van kinderen hebben voor lief neemt.
Wat is de andere optie die ik heb, naast het invriezen van mijn eicellen? Ik kan ervoor
kiezen om niets te doen. Ik kan wachten tot het juiste moment zich vanzelf aandient. Het juiste
moment is wanneer ik en mijn partner ons samen sterk genoeg voelen voor het krijgen van een
kind én mijn lief en ikzelf er aan toe zijn om moeder en vader te worden. Het zou kunnen dat dit
over een jaar, twee jaar of drie jaar is, misschien wel pas over vijf jaar. Ik kan er voor kiezen om
vertrouwen te hebben in hoe mijn leven zich voltrekt en hoe onze relatie zich ontwikkeld. Er is
met mijn 35e immers nog geen hek van de dam, en ik ben nog niet verloren.
Maar het is ook mogelijk dat dit natuurlijke punt helemaal nooit komt. Ik weet inmiddels
dat geen enkele relatie garanties biedt voor de toekomst en dat we ook uit elkaar zouden kunnen
gaan nog voordat we op het punt komen om samen kinderen te willen. We kunnen iemand
anders tegenkomen, we kunnen verveeld raken of elkaar gewoonweg niet meer leuk genoeg
vinden om samen verder te gaan, laat staan kinderen te krijgen. We kunnen ook in de clinch
raken over de kinderkwestie. Wat gebeurt er op het moment dat ik wel echt wil en hij niet?
Als vrouw van 34 verbrak ik mijn vorige relatie met het risico dat ik niet meer iemand zou
treffen voor bijvoorbeeld mijn 38e die met mij kinderen zou willen krijgen en ik met hem. Ik nam
het risico op het nooit meer krijgen van kinderen omdat het alternatief van blijven in een relatie
waarin ik niet meer gelukkig was, geen werkelijke optie voor me was. Het leidde ertoe dat ik het
hele idee van settelen, een grote liefde vinden en samen kinderen krijgen, even helemaal liet
varen. Ik koos voor mezelf en ging op reis om te gaan dansen en schrijven.
Toch heeft het leven me bewezen dat wensen loslaten soms helpt om ze uit te laten
komen. Nog geen week na mijn vertrek kwam ik mijn huidige lief tegen en beleefden we samen
een onvergetelijke zeven maanden op reis. Het leven kan vol verrassingen zitten en ik heb geleerd
dat de mooiste dingen zomaar kunnen gebeuren, juist wanneer je het niet plant of verwacht.
Soms wens ik dat ook zwanger worden zomaar zou gebeuren en niet gepland hoefde te worden,
gewoon omdat we dan niet meer hoeven te beslissen, niet meer hoeven te wikken en wegen, geen
eicellen meer ingevroren hoeven te worden en we gewoon de nieuwe situatie nemen zoals hij is.
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Ik weet zeker dat we er samen uit zouden komen gewoon omdat het dan wel moet. Maar er
bewust voor kiezen, dat durf ik en durven we niet aan op dit moment.
Mijn grootste angst is dat het natuurlijke beslissingsmoment voor kinderen niet op tijd
genoeg aanbreekt en ondertussen mijn kans om natuurlijk zwanger te worden nihil is geworden.
Ik vrees dat mijn wens uiteindelijk in rook opgaat omdat we het nu nog niet het juiste moment
vinden. Moet ik dan accepteren dat het zwanger zijn van mijn eigen kind misschien niet voor mij
is weggelegd? Ook dat is een optie en wellicht kan ik uiteindelijk prima leven met een kinderloos
bestaan.
Ik weet niet hoe vruchtbaar ik op dit moment ben, laat staan of en hoe vruchtbaar ik ben
in de komende jaren. Omdat ik alleen kinderen zou willen vanuit een liefdevolle relatie en
alleenstaand moederschap nu geen optie voor mezelf vind, ben ik in het krijgen van kinderen
automatisch afhankelijk van mijn partner en zijn mening. Geen fijn gevoel voor een moderne
vrouw als ik, die zelfstandigheid en onafhankelijkheid in een hoog vaandel heeft staan. Wat nu als
we tegen de tijd dat ik 37 ben uit elkaar gaan? Mijn lief kan nog gemakkelijk jaren vooruit met zijn
kinderwens, maar tegen die tijd zijn mijn kansen inmiddels danig verminderd op het tijdig vinden
van een partner (die ook kinderen met mij wil), elkaar leren kennen én vervolgens eigen kinderen
krijgen. Ik zou mezelf voor mijn hoofd slaan als ik nu, op mijn 35e, niet in actie was gekomen om
mijn eigen wens (redelijk) veilig te stellen door mijn nu nog gezonde eicellen in te vriezen.
Intern vindt er dus een conflict plaats: mijn ene helft heeft vertrouwen in het leven en de
verrassingen die ze voor me in petto heeft, de andere kant is beducht van de tikkende klok en het
verminderen van mijn kansen met iedere dag dat ik ouder wordt.

De Voordelen van Uitgesteld Moederschap
‘I think it’s important for people to know there are all kinds of paths, and all kinds of ways to live a life, and all
kinds of things you can begin as you age’. – Lisa Camdon, Artist & Illustrator
We worden ouder en we worden steeds gezonder ouder. Dit betekent dat alle fysieke grenzen iets
zouden kunnen opschuiven, zowel ons overlijden als ook onze vruchtbaarheidsdeadline.
Evolutionair gezien zou de leeftijdsgrens tot wanneer we vruchtbaar zijn uiteindelijk kunnen
verplaatsen als we maar collectief steeds ouder worden. De evolutie heeft echter misschien wel
honderden jaren nodig voordat de fysieke grens iets is opgeschoven in volgende generaties.
Ondertussen blijft mijn generatie wel langer gezond maar zijn we desondanks gebonden aan een
deadline om een kind te mogen en kunnen dragen die gebaseerd is op verouderde informatie.
Een baarmoeder in deze moderne tijd blijkt langer goed te functioneren dan voorheen omdat wij
gezonder leven en sowieso ouder worden. In die zin is het wellicht niet vreemd om de
leeftijdsgrens te verhogen qua vruchtbaarheidsbehandelingen en terugplaatsingen van
bijvoorbeeld ontdooide eicellen. Het opschuiven van die grens zou passen in de lijn waarin we
leven waarbij alle grote beslissingen in het leven steeds een beetje meer opschuiven.
Wellicht is het gewoon een kwestie van wennen aan het idee van oudere moeders. Een
eerste kind krijgen boven de 40 komt al steeds meer voor maar helaas worden deze moeders
geconfronteerd met kritiek en morele veroordeling. Is deze kritiek eigenlijk wel terecht? In
hoeverre zijn onze ideeën over de maximale leeftijd dat iemand kinderen zou moeten krijgen, niet
ook verouderd, net als dat onze ideeën over een maximale leeftijd zijn veranderd?
Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat ouders die later dan gemiddeld kinderen
hebben gekregen ouder worden dan de gemiddelde ouder. Kinderen houden ons dus jong.
Daarbij zijn we op latere leeftijd beter toegericht op het krijgen van kinderen. We zijn uitgeraasd,
we weten beter wat we willen, relaties zijn bewuster gekozen en carrières komen wellicht
langzaamaan op een lager pitje te staan. Bovendien zijn kinderen tegen die tijd zeer gewenst en
minder vaak het resultaat van ‘een ongelukje’.
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Deel 2 - Het Besluitvormingsproces
Wat er aan vooraf ging
Mijn leven is anders gelopen dan hoe ik het ooit voor me zag. Toen ik jong was dacht ik op mijn
28e wel getrouwd te zijn met mijn jeugdliefde om vervolgens rond mijn 30e samen kinderen te
krijgen. 28 Leek me een mooie leeftijd voor het krijgen van kinderen; niet te jong, genoeg tijd om
zelf eerst te studeren en mezelf te ontplooien en toch nog ruim op tijd om buiten de
risicogebieden te blijven voor wat betreft mijn vruchtbaarheid. Het was een mooi plan. Maar in
het leven gaan dingen zelden volgens plan.
Tot mijn 28e verliep alles zoals ik hoopte. Na mijn middelbare school ging ik op reis, ik ging
studeren, studeerde af en ging promoveren. Ik was toen ruim tien jaar samen met mijn grote
jeugdliefde. We waren beiden in Utrecht gaan wonen voor onze studies en hadden daar samen
een leven opgebouwd. Toen ik 19 was gingen we er voor het eerst samenwonen op een kamer en
een paar jaar later kochten we samen ons eerste eigen huis. We waren toen 24 en 27 en achteraf
gezien zijn we eigenlijk te jong begonnen aan een te volwassen leven. We waren samen
opgegroeid en hadden de vormende ontwikkeling van een puber tot een volwassene, helemaal
samen doorgemaakt. We hadden samen keuzes gemaakt zonder eerst te ontdekken wie we zelf
waren en wat we zelf wilden.
Toen ik 28 werd nam mijn leven dan ook een totaal nieuwe wending. Mijn relatie was aan
het wankelen en ik had net ontslag genomen van mijn werk aan de universiteit waar ik mezelf
zodanig had overwerkt dat doorgaan geen optie meer was. In twee maanden tijd verloor ik mijn
baan en carrière, mijn relatie en huis, mijn partner én mijn toekomstdromen. Met het verlies van
onze relatie, verloor ik ook het perspectief op samen kinderen krijgen. Ik kon me niet voorstellen
om ooit met iemand anders kinderen te krijgen dan met hem, dus met hem verliezen verloor ik
ook mijn mogelijke kinderen. Het duurde jaren voordat ik me realiseerde dat ik gewoon weer
opnieuw net zo verliefd kon worden en ik me een toekomst met kinderen kon voorstellen met
totaal iemand anders.
Toen mijn lange relatie uitging was ik pas 28. Er was geen nood aan de man en ook de meeste
van mijn vriendinnen hadden nog geen kinderen noch waren ze er mee bezig. Ik voelde dan ook
geen enkele druk om me met kinderen bezig te houden en genoot van mijn herwonnen vrijheid.
Ik reisde veel alleen, leerde nieuwe mensen kennen, had meerdere korte relaties en had vooral
veel plezier in het leven. Ondertussen bleef ik wel zoeken naar dat ‘us against the world’-gevoel
wat een diepe relatie kan geven, maar kon het maar niet vinden. Ik miste mijn maatje in het leven.
Pas enkele jaren later, toen ik 31 werd vond ik weer iemand waarmee ik het aandurfde om samen
een leven op te bouwen. We woonden samen, kochten een huis en spraken soms over kinderen.
Ik twijfelde nog of ik zelf wel echt kinderen wilde, ik vond het vooral heel erg eng en kon me
moeilijk voorstellen dat ik ooit mijn hard bevochten vrijheid en onafhankelijkheid op zou geven
voor het krijgen en opvoeden van kinderen.
Toch begon ik sinds mijn 32e langzaamaan de druk iets meer te voelen. Ik had het gevoel
dat het belangrijk was om in ieder geval te weten wat ik nu wilde; wel of geen kinderen. Ik
besloot om tijd te gaan maken voor mezelf zodat ik een antwoord zou kunnen vinden op deze
vraag. Ik realiseerde me dat het antwoord op dit soort grote levensvragen niet komt in de drukte
van de normale dag en dus gaf ik me op voor een zen-meditatiecursus. Toen me bij de start werd
gevraagd een doel te stellen voor de cursus schreef ik in mijn schriftje: ‘Het vinden van het
antwoord op de vraag of ik kinderen wil.’ Wonderbaarlijk genoeg bleek de cursus een goede
strategie te zijn. De dagelijkse 20 minuten verplichte meditatie-oefentijd dwong me om dagelijks
te gaan zitten in alle rust. Hierdoor kreeg ik steeds meer gevoel bij de vraag die ik mezelf stelde.
Ik besloot een week ertussenuit te gaan en yoga te gaan doen in het bos in Drenthe. Ik kwam
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terug en voelde met zekerheid dat ik ooit kinderen wilde. IK wilde ze niet al op dat moment,
maar wel voor de toekomst.
Eigenlijk wist ik dat antwoord al die tijd al. Het moest alleen even naar de oppervlakte
komen drijven en dat deed het pas toen ik de rust had opgezocht. Ergens had ik ook al het
antwoord op de volgende, veel lastigere vraag aan voelen komen. Wil ik kinderen in mijn huidige
relatie en met mijn huidige partner? Het antwoord zou niet alleen betrekking hebben op mij,
maar ook op hem en dat maakte het veel moeilijker. Daarbij woog zijn idee over kinderen krijgen
zwaar mee. Wat nu als ik het wel wilde en hij niet? Maar zo ver kwamen we niet. Voor hem was
het te lastig om zichzelf als vader te zien en bleef hij twijfelen over zijn antwoord op de vraag,
terwijl mijn antwoord steeds helderder werd. Bijna een jaar later nam ik de moeilijke beslissing
om mijn relatie te beëindigen. Ik kwam tot de conclusie dat we uiteindelijk andere dingen in het
leven en voor de toekomst wilden. Een maand later werd ik 34.
Opnieuw verloor ik mijn relatie, partner en huis, ook al was het dit keer mijn eigen keuze.
Maar nu was ik 34. Dat we uit elkaar gingen voelde als falen en als een bevrijding tegelijkertijd. Ik
besloot mijn wens voor een vaste relatie en de mogelijkheid om samen met iemand kinderen te
krijgen even te parkeren. Het zat er blijkbaar even niet in voor me, in ieder geval niet op dat
moment. Het feit dat ik al 34 was en het nog wel even zou duren voordat ik opnieuw iemand zou
treffen, laat staan iemand zou vinden met wie ik kinderen zou willen, en hij met mij, duwde ik
even ver weg. Ik besloot van de nood een deugd te maken en ging op een sabbatical van een half
jaar. Alleen.
Het is inmiddels een ruim jaar geleden dat ik vertrok. In mijn eentje vloog ik naar Argentinië om
te schrijven en te dansen. Het ideaalbeeld van een man en kinderen liet ik los. Ik leefde weer alsof
ik 25 was. Zorgeloos, vrolijk en vrij. In die mind set kwam ik mijn huidige lief tegen; zomaar in
Argentinië trof ik Bart met wie ik net zo goed in Utrecht samen had kunnen komen aangezien we
daar allebei gewoond hadden. Hij was net een maand in Argentinië met nog zeven maanden
tegoed. Er brak een onvergetelijke en onbezorgde tijd aan van zeven maanden lang dansen,
reizen en genieten, samen We hoefden niets, hadden geen idee van tijd of noties van tikkende
biologische klokken. Tijd was gewoon geen factor in ons vrije leven.
Inmiddels zijn we terug en hebben we een ‘gewoon’ leven opgebouwd samen in Utrecht.
Hier heb ik mijn werk met zwangere dames en mijn zwangere of al moeder-zijnde vriendinnen
om me heen. Mijn referentiekader is hier duizendmaal anders. Inmiddels hebben bijna al mijn
leeftijdsgenoten 1,2 of 3 kinderen en dat dwingt me om opnieuw serieus na te denken over mijn
eigen toekomst en wens om ooit kinderen te krijgen.
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Het Besluitvormingsproces
Dagboek: Juni 2016 - De Magische Grens van 35
Zodra er Engelse termen zijn voor hoe je je voelt dan weet je dat je onderdeel bent van een
modern fenomeen. Ik lijd aan iets wat men nu blijkbaar baby anxiety noemt. Als ik dit opschrijf
voel ik me als een nieuw lid van de Anonieme Alcoholisten die zich voorstelt aan de groep: ‘Ik
ben Daniëlle en ik heb Baby Anxiety’. Het gevoel is een combinatie van schaamte, spijt, alsnog
moeten toegeven aan een intrinsieke kinderwens en de angst dat ik te laat ben om die ooit in
praktijk te brengen.
Ik ben net 35 geworden en me zeer bewust van mijn sterk afnemende vruchtbaarheid. Mijn 35e
verjaardag vorige week, zorgde voor een omslag. Als een donderslag bij heldere hemel werd ik ‘s
nachts overvallen door de urgentie van mijn sluimerende kinderwens. Ineens realiseerde ik me
dat die eerder nietszeggende statistieken over vruchtbaarheid nu ineens wél op mij sloegen; op
mij. Ik schrok me dood. Om de een of andere reden zijn de leeftijden 30 en 35 magische grenzen
in de vruchtbaarheidsstatistieken. Het feit dat ik nu zelfs die tweede grens over ben gegaan deed
allerlei alarmbellen in mijn lijf af gaan.
Het is algemeen bekend dat de vruchtbaarheid van vrouwen afneemt vanaf het 30e
levensjaar, maar zelfs dramatisch keldert vanaf het 35e levensjaar; zowel door het verminderde
aantal eicellen dat zij produceren als door de afname van de kwaliteit van de eicellen. Het is de
simpele aard van de natuur om aan het krijgen van kinderen een keiharde deadline te verbinden.
We kunnen er gewoon niet onderuit dat we als vrouwen rond ons 40e geen eicellen meer
produceren en dus niet meer natuurlijk zwanger kunnen worden. Dit gaat helaas totaal in tegen
hoe ik me als moderne en gezonde vrouw voel en hoe ik tegen de wereld en mijn leven aankijk.
In mijn belevingswereld kan ik alles als ik het maar genoeg wil. Tot op zekere hoogte is mijn
leven maakbaar en kies ik grotendeels voor mijn eigen geluk. Wij moderne dames laten ons geen
deadlines of beperkingen opleggen – behalve dan deze ene fysieke deadline waarmee we
onherroepelijk worden geconfronteerd. Deze deadline is keihard en onverbiddelijk en die
realisatie kwam bij mij zeer hard aan. Het dwingt me om juist die grote keuzes te maken in het
leven die ik misschien nog niet zou willen maken, om meerdere redenen. Bovendien weet ik niet
precies waar mijn persoonlijke deadline ligt – ik weet alleen dat hij er ís en ik ooit onvruchtbaar
zal zijn.
Ergens schaam ik me voor mijn, blijkbaar onverstandige, uitgestelde kinderwens en mijn
eerdere onwetendheid over de gevaren van uitgesteld moederschap. Ik ben geboren in de jaren
‘80 en opgegroeid in de jaren ‘90. Toentertijd werd je als jonge meid overal met de slogan ‘Een
slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ om je hoofd geslagen. Dit motto is er bij mij
zodanig ingestampt dat ik de optie om jong kinderen te krijgen nooit serieus heb overwogen.
Studeren, werken en een carrière opbouwen gingen voor, zelfs toen ik een leven had waarin
kinderen praktisch gezien welkom waren geweest. Waarom heb ik me toen niet gerealiseerd dat ik
met deze strategie een andere mogelijk existentiële wens in gevaar zou brengen? Waarom komt
men recentelijk terug op de jaren ’90 slogan om deze te vervangen met de nieuwe slogan: ‘Een
slimme meid krijgt haar kind op tijd’? Inmiddels zijn er vele slimme meiden van mijn generatie
die hun eigen zaakjes prima geregeld hebben maar nu geconfronteerd worden met de fysieke
deadline van hun gelimiteerde vruchtbaarheid. Ik voel me lichtelijk bedrogen door de SIRE
campagne van mijn tienerjaren. Ik heb sindsdien jaren hard gewerkt aan mijn ontwikkeling en
eigen (financiële) onafhankelijkheid en deze met succes bereikt - en nu gaan jullie me ineens
vertellen dat het slim is om je kind ‘op tijd’ te krijgen?
Soms word ik overvallen door spijt. Als ik zo nodig eigen kinderen wil, waarom heb ik dat dan
niet eerder gedaan? Ik ben meerdere keren in situaties geweest waarin kinderen krijgen praktisch
gezien een prima optie was geweest. Ik en mijn toenmalige liefdes voldeden aan alle
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basisvoorwaarden. Ik had een stabiele relatie, we hadden alles netjes geregeld, van een baan, een
huis tot een auto en toch kwam het niet van kinderen. Er was altijd iets wat me tegenhield. Mijn
carrière, zelf te druk zijn, een eigen zaak opbouwen had voorrang, mijn relatie ging uit, mijn
nieuwe partner twijfelde over kinderen, of ik was ongelukkig, maakte het uit en ging op een
sabbatical. Nu ben ik 35 en kijk ik met weemoed terug op het verstrijken van mijn meest
vruchtbare jaren. Had ik andere keuzes moeten maken? Had ik na mijn ‘scheiding’ het hebben
van een relatie serieuzer moeten nemen en niet mijn vruchtbaarste jaren moeten besteden aan
veilige lol maken met de mannen die op mijn pad kwamen? Had ik misschien eerder weg moeten
gaan uit mijn vorige relatie toen er toch geen korte termijn perspectief op kinderen was? Had ik
mijn huidige liefde maar eerder ontmoet, had ik maar…?
Het brengt me nergens om te denken aan wat ik anders had kunnen of moeten doen.
Uiteindelijk is mijn leven gegaan zoals het ging en daar valt niets meer aan te wijzigen. Ik ben er
dankbaar voor dat ik nooit per ongeluk zwanger ben geworden van iemand waarmee ik misschien
lol had maar waarmee ik geen kinderen had gewild. Ik ben ook blij dat ik nooit zwanger ben
geworden omdat de tijd nu eenmaal begon te dringen en niet omdat ik nu zo graag kinderen
wilde. Uiteindelijk wil ik vooralsnog alleen zwanger worden als ik samen ben met iemand van wie
ik houd en we samen een kind willen krijgen.
Ik moet sowieso nog wennen aan de kinderwens die ik - na al die jaren vrolijk kinderloos te zijn nu toch wortel voel schieten. Hoewel ik tijden zeer huiverig was over het hele kinderen-krijgenidee, heb ik altijd wel ooit kinderen willen krijgen. Het was echter altijd iets voor later, voor als ik
groot, volwassen en verantwoordelijk was. Ik schoof het vooruit en hield mezelf onbewust voor
dat ik zelf niet ouder werd en die grens niet steeds dichterbij kwam. Er waren voor mij altijd
genoeg redenen om geen kinderen te krijgen en de manieren om te voorkomen dat je ze krijgt zijn
sinds mijn jeugd al legio. Ik gebruikte vanaf mijn 15e de pil en slikte deze door totdat ik 28 was.
Daarna stapte ik over op een hormoonring en ik probeerde een hormoonspiraaltje, gebruikte
vervolgens vijf jaar niets aan hormonale anticonceptie om daarna op mijn 34e tijdens mijn
sabbatical toch weer met de pil te beginnen. Geen kinderen krijgen heb je nu voor een zeer groot
gedeelte zelf in de hand en dat is een groot goed. Voor het recht op anticonceptie hebben
generaties voor mij hard gestreden en daar ben ik hen zeer dankbaar voor. Niets van wat ik zelf
heb opgebouwd aan werk en bedrijf als moderne, onafhankelijke vrouw, had ik kunnen bereiken
zonder de mogelijkheid tot anticonceptie. Mijn leven had er totaal anders uit gezien als de pil er
niet zou zijn geweest. Misschien had ik dan al wel 5 kinderen gehad.
Toch is er een nadeel aan de huidige en zo goed als totaal betrouwbare anticonceptie.
Ongelukjes zijn nu zeer goed te voorkomen dus in principe hoef je nooit meer per ongeluk
zwanger te raken. Hiermee is het proberen om zwanger te worden en het beslissen om met de pil
of anticonceptie te stoppen ineens een gigantische en bewuste keuze geworden. De mogelijkheid
om zwanger te worden is voor mij altijd een bewuste keuze geweest – één die ik tot op heden
gewoon nog niet heb durven en willen maken.
De wens om ooit zwanger te zijn en een eigen kind te krijgen is iets wat zich langzaam aan me
aan het openbaren is, soms tot mijn eigen frustratie. Jarenlang was er een zeer sluimerende
kinderwens en voelde ik geen enkele urgentie om een bewuste keuze te maken. Van mij hoefden
kinderen niet zo nodig en zeker niet op dat moment. Ik had het veel te druk met mezelf op orde
krijgen, mijn werk en mijn eigen bedrijf. Ik kon jaren niet eens voor me zien hoe ik mijn eigen
zaak ooit kon combineren met het krijgen en hebben van kinderen. Nu ik wat ouder ben en het
iets rustiger aan doe merk ik dat de wens groeit. Ik heb de neiging me te verontschuldigen voor
het feit dat ik toch een kinderwens heb omdat ik me als moderne vrouw zo lang gericht heb op
een leven waarin mijn werk, zelfstandigheid, vrijheid en onafhankelijkheid voelen als mijn eerste
levensbehoeften. Ik voel me wat ouderwets en burgerlijk om me nu toch alsnog (ooit) te willen
begeven op het babyfront ondanks dat ik me daar in het verleden negatief over heb uitgedrukt en

24

wel eens (uit zelfbescherming) riep liever een Audi TT te willen dan kinderen. Het idee van een
baby krijgen kan me soms grote angst aanjagen. Ik zie rampscenario’s voor me zoals voorkomen
in de verhalen die ik om me heen zie en hoor met postnatale depressies, zelden meer slapen,
echtelijke ruzies, scheidingen en gebroken gezinnen. Ik besef me maar al te goed dat een kindje
krijgen van enorme impact is op je leven en je relatie, zeker in de eerste jaren. Dat is een groot
nadeel gebleken van de laatste zijn uit mijn omgeving die aan kinderen zou willen beginnen; ik
heb inmiddels meer voorbeelden van hoe ik het niet zou willen, dan van gezinnen waarvan ik
denk ‘dat wil ik ook’. Godzijdank zijn ze er wel hoor; vriendinnen die (al heb ik geen idee hoe)
een gezin succesvol weten te combineren met man en werk én er zelf niet aan onderdoor gaan.
Tijden veranderen, ik ben veranderd, en mijn werkende leven is iets rustiger geworden. Hoewel ik
me ook een fijn en betekenisvol leven zonder kinderen kan voorstellen, zou ik toch altijd het
gevoel hebben iets fundamenteels te hebben gemist als ik nooit zwanger zou zijn geweest en
nooit een eigen kindje zou hebben gekregen.
Echter, met het gestaag groeien van mijn kinderwens neemt, ironisch genoeg,
mijn vruchtbaarheid zienderogen af. Het is nog maar de vraag of deze twee lijnen elkaar
ergens ontmoeten op een punt waar ik én zeker voel dat ik en mijn lief toe zijn aan
kinderen, én mijn vruchtbaarheid het nog toe laat om ze op natuurlijke wijze te krijgen.
Ik vrees dat dit misschien niet zo is. Gewoon omdat ik weet dat het leven anders kan lopen dan
gewenst en ook goede relaties soms eindigen. Ik ben bang de boot te missen en ongewenst
kinderloos achter te blijven in een omgeving waarin al mijn vriendinnen inmiddels moeder of
zwanger zijn. Er is een kans dat ik nooit kinderen zal krijgen omdat mijn leven anders en sneller
is verlopen dan ik had gehoopt. Het bizarre is dat ik me zowel mentaal als fysiek nog steeds 28
jaar oud voel. Mensen die me niet kennen schatten me hoogstens 30-32, maar nooit 35. Toch is
de realiteit anders, ik bén immers 35, mijn lijf is 35 en ik kan er niet onderuit dat mijn lichaam
ouder word ook al merk ik er zelf nauwelijks iets van. Hoeveel ik ook sport, gezond leef en eet, ik
kan niet voorkomen dat mijn vruchtbaarheid hoe dan ook met de maand afneemt, tot mijn eigen
frustratie. De aanwezigheid van een tikkende klok die aftelt tot mijn 40e is voelbaar.

Dagboek: 16 Oktober 2016 - Waarom niet nu?
Iedere dag sta ik tegenwoordig op en ga ik naar bed met het babydilemma. Het is iets wat nu
continue bij me is en mijn werkende leven helpt daar niet bij. Ik ben zwangerschapsyogadocente
en voor mijn werk ben ik bijna dagelijks met zwangere vrouwen bezig. Ik geef wekelijkse lessen
en bereid stellen voor op hun bevalling. Ondertussen worstel ik zelf dagelijks met de vraag
wanneer ik zelf kinderen zou willen en hoe ik kan zorgen dat eigen kinderen in de toekomst nog
een optie zijn. Ik ben me bewust van de ironie van deze situatie.
Waarom ga ik er nu niet gewoon voor?’ gonst het door mijn hoofd. Het is de eerste vraag die
mijn vriendinnen stellen als ik ze vertel over mijn dilemma. Ik snap de vraag, want de optie is er.
Opnieuw is aan alle praktische voorwaarden voldaan en misschien wel meer dan ooit het geval
was. Mijn carrière en eigen zaak zijn opgebouwd, mijn kinderwens is groeiende, ik heb een hele
liefdevolle en stabiele relatie met een man die ik kan zien als de vader van mijn kinderen en ook
hij heeft een kinderwens, er is inmiddels een huisje met ruimte, we hebben beide een stabiel
inkomen. Waarom dan niet nu?
Het is een simpele vraag, maar het antwoord is gecompliceerder. Reden één: Omdat we
elkaar pas net een jaar kennen…. We hebben elkaar een jaar terug ontmoet op een toevallig
synchroon lopende sabbatical. Op reis hebben we elkaar in een vacuüm, zonder vrienden en
familie, zeven maanden lang mogen leren kennen terwijl het iedere dag zondag was. Nu we terug
zijn in Nederland hebben we sinds een half jaar een ‘gewoon’ leven opgebouwd met werk, een
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huis en de bijbehorende verplichtingen. We leren elkaar nu pas kennen in een ‘ gewone’
leefsituatie. Hoe fijn we het ook samen hebben, biedt onze relatie naar mijn en ons gevoel nog
niet voldoende basis voor het krijgen van een kindje. Ik zie om me heen hoe ontwrichtend en
heftig de eerste jaren zijn na het krijgen van een baby. Ik ben nog niet zo ver dat ik ons aan die
heftigheid wil blootstellen. Bovendien kijk ik uit naar meer tijd samen en om in ons samenzijn te
investeren zodat we bouwen aan die benodigde basis. Ik wil nog veel meer ontdekken over de
man met wie ik leef. Hoe hij reageert op situaties, hoe we samen zijn als dingen misgaan en hoe
we omgaan met stress en conflict. We moeten nog vele meters maken samen voordat we toe zijn
aan een uitbreiding van onze mini-clan. Het plan is om, onder andere ter investering in elkaar,
nog een grote reis te gaan maken samen. De tijd die we samen doorbrengen op reis is
onbetaalbaar en komt misschien nooit meer terug in deze vorm. Bovendien hebben we nu nog
alle vrijheid en de mogelijkheden om samen voor langere tijd te vertrekken. Aan de andere kant;
misschien komt de tijd om natuurlijk zwanger te worden nooit meer terug en ‘verspillen’ we mijn
laatste kostbare, vruchtbare jaren met het reizen. Of wordt de soep niet zo heet gegeten?
Reden twee: Ik ben verliefd geworden op een man die 6 jaar jonger is dan dat ik ben. Leeftijd
speelt bij ons geen rol en we voelen het verschil zelden. Met uitzondering van één gebied: het
krijgen van kinderen. Het is een vaststaand feit dat er een groot verschil is tussen ons, ten eerste
doordat hij man is en ik vrouw, ten tweede omdat ik ouder ben dan hij- iets wat net een
onhandige combinatie is op dit gebied. Terwijl ik door mijn leeftijd gedwongen word om serieus
over kinderen na te denken, hoeft hij vanwege zijn leeftijd en man-zijn daar in essentie nog niet
mee bezig te zijn. Hij kan tot zijn 50ste wellicht nog eigen kinderen maken, ik zeker niet. De enige
reden die hem er toe dwingt om een standpunt in te nemen op het babyfront is omdat hij een
vriendin heeft van 35. Feit is; hij wil ooit kinderen, hij zou ook kinderen willen met mij, maar hij
wil nu nog geen kinderen. Dat zegt verder niets over hoe hij tegen het thema aankijkt in de
(nabije) toekomst, want uiteraard zijn er nooit garanties. Het zegt alleen iets over zijn intentie met
mij op dit moment. Dat zijn de feiten waar ik mee moet leven op dit moment. Wetende dat mijn
lief er niet aan toe is betekent voor mij dat, zelfs al zou ik zelf er nu wel aan toe zijn, het voor mij
nu geen optie is om te beginnen met het proberen om zwanger te worden.
Toen ik mijn vriend’s leeftijd had zag mijn leven er compleet anders uit en leefde ik er vrij op los.
Mijn lange relatie was net over, ik had een tijdelijke baan, was bezig met het opzetten van mijn
eigen yogaschool en volgde opleidingen in India en Indonesië waarvoor ik steeds enkele maanden
weg was. Ik was mezelf opnieuw aan het uitvinden en ontplooien en wilde ontdekken waar mijn
wensen lagen. Ik was echter niet bezig met kinderen krijgen noch met een tikkende interne klok.
Ik kan me daarom mijn vriend’s terughoudendheid in het beginnen aan kinderen op dit moment
als geen ander voorstellen. Ik snap dat zijn belevingswereld anders is dan de mijne en zijn
prioriteiten niet liggen bij het krijgen van kinderen op dit punt in zijn leven. Zijn omgeving is
daar nog nauwelijks mee bezig en voorbeelden van hoe dat dan gaat heeft hij nog niet echt. Zijn
prioriteiten op dit moment liggen bij het hebben van betekenisvol werk en een fijn leven hebben,
op reis gaan en avonturen beleven, niet perse al bij gezinsuitbreiding.
Als ik de feiten op een rij zet, dan kom ik tot de conclusie dat ik: 1. Graag ooit zwanger wil zijn
en een eigen kind zou willen krijgen met mijn huidige lief 2. Mijn vriend en ik nog te kort samen
zijn om een stabiele basis te kunnen bieden voor het krijgen van een baby, 3. Mijn lief en ik op
dit moment nog geen kinderen will;en, 4. Mijn vruchtbaarheid drastisch afneemt in de komende
jaren. Ik kom tot de volgende eindconclusie: Het enige dat mij rest is mijn kinderwens nu serieus
te nemen en de opties te bekijken om deze wens ooit werkelijkheid te laten worden. Als ik ooit
eigen kinderen wil dan zou ik, met de huidige technieken, kunnen proberen mijn vruchtbaarheid
te verlengen. Ik overweeg serieus om mijn eicellen in te laten vriezen, maar weet er nauwelijks iets
van af en twijfel of ik wel zo’n medisch traject in wil. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik alleen
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op een medische manier ooit zwanger zou kunnen worden. Kinderen krijgen samen zou toch
eigenlijk iets romantisch moeten zijn?

Dagboek: 22 november 2016 – De Aanloop
Morgen gaan we samen naar een informatieavond van het UMC speciaal georganiseerd voor alle
vrouwen die interesse hebben getoond in de mogelijkheid om eicellen in te vriezen. Het feit dat
we daar echt heen gaan heeft me vannacht opnieuw een slapeloze nacht bezorgd. Het plan om dit
echt te gaan doen vind ik op meerdere manieren confronterend en zorgwekkend. Het
confronteert me met mijn eigen keuzes in het verleden, keuzes waar ik nu soms spijt van heb.
Het confronteert me met het onherroepelijke feit dat ik ouder word en dat mijn vruchtbaarheid
niet alleen eindig is, maar dat de einddatum ook echt langzaam in het vizier komt. Het doet me
realiseren dat mijn leven nu al, terwijl ik nog zo jong ben eigenlijk, al zo anders is gelopen dan ik
me ooit had voorgesteld In veel dingen is dat heel goed geweest en ik ben gelukkiger met mijn
leven dan ik ooit ben geweest precies zoals het nu is. Toch is het tikken van mijn biologische klok
ook harder dan ooit, misschien wel juist omdat ik gelukkiger en rustiger ben dan ik ooit ben
geweest. Hij tikt de laatste tijd zo hard, dat ik er ‘s nachts van wakker word.
Ik stond vanochtend op met een verdrietig en onbestemd gevoel. Ik kan niets veranderen
aan de feiten die voor me liggen en dat ben ik niet gewend. We gaan de komende tijd nog geen
kinderen krijgen. Mijn vruchtbaarheid neemt met de dag af en mijn kinderwens groeit gestaag.
Dit is het. Hier moet ik het mee doen. Ik kan niet anders dan me bij deze feiten neerleggen en
doen wat ik nu kan doen. Zoals aan mijn relatie bouwen bijvoorbeeld. Zorgen dat we het nu
vreselijk fijn hebben samen en mijn sluimerende kinderwens en tikkende klok ons op geen enkele
manier negatief laten beïnvloeden. Dat is al een hele opgave an sich, want de momenten van
verdriet hebben hoe dan ook impact op ons samenzijn. Alleen dat baart me soms al zorgen
genoeg om wakker van te liggen. Ik ben soms bang dat het kinder-dilemma een stille bom is
onder onze relatie. Dat we het er steeds maar over moeten hebben omdat ik ermee zit, maar we
toch niet verder komen dan wat we al weten. Dat mijn sluimerende wens hem gaat benauwen en
dat hij de druk als te hoog gaat ervaren. Zo hoog, dat hij misschien wel zijn heil ergens anders
zoekt waar kinderen krijgen gewoonweg niet of nog niet speelt.
Het zijn de schrikbeelden die me wakker houden, of ze nu realistisch zijn of niet, voor mij
voelen ze echt. De momenten dat het verdriet me overvalt kan ik niets anders doen dan gewoon
door te blijven ademen, het even te laten zoals het is en erop te vertrouwen dat het gevoel ook
weer weggaat. Ik troost me met het idee dat ik tenminste de komende jaren gewoon nog twee
opties heb: ik kan nog natuurlijk moeder worden als we samen voor mijn menopauze besluiten
kinderen te willen, én ik kan nu al iets te doen om in de toekomst mijn wens om ooit moeder te
worden wellicht toch uit te laten komen mocht alles opnieuw anders lopen dan gehoopt.
Het traject om mijn eicellen in te gaan vriezen lijkt nu steeds dichterbij te komen. Na de
informatieavond van morgen krijg ik een formulier en kan ik aangeven of ik me wil opgeven voor
een persoonlijke intake. Als ik dat doe, kan ik het komende half jaar het traject in. Dat is een
vreselijk vreemd gevoel en een opluchting tegelijkertijd. Als ik eenmaal definitief de beslissing
heb genomen om het wel of niet te doen, dan is de behandeling in ieder geval niet pas volgend
jaar. Eigenlijk heeft iets in mij al besloten ervoor te gaan. Het motto ‘een slimme meid is op haar
toekomst voorbereid’ zit blijkbaar zo diep in mijn systeem dat ik naast netjes een
pensioenspaarrekening, een lidmaatschap bij een broodfonds nu ook een ‘verzekering’ neem op
mijn eicellen. Voor de toekomst. Omdat je niet weet wat die brengt en omdat het leven soms zo
anders kan lopen dan je hoopt.
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Ik bereid me voor door me in te lezen op internet en de meegestuurde informatie nog
eens door te lezen. Er staat niets nieuws voor me in. Ik blijf zitten met enkele vragen en besluit
die morgen te stellen:
1.

2.
3.

In hoeverre heeft het traject van eicelvitrificatie invloed op mijn kansen om
erna nog op natuurlijke wijze zwanger te worden? Denk aan het aantal eicellen
dat mij nog rest / de invloed van de hormoonbehandeling. Hoe lang duurt het
gemiddeld totdat je cyclus weer normaliseert?
In hoeverre vergroot de hormoonbehandeling de kans op het vervroegen van
de menopauze? Wat kunnen andere nadelen, risico’s zijn van de
hormoonbehandeling op de langere termijn na de 2-4 weken?
Ik slik op dit moment de pil. Moet ik en zo ja wanneer moet ik stoppen ter
voorbereiding op het traject?

Dagboek: 23 november 2016 – Informatie Bijeenkomst UMC
Gisteravond was het zo ver; de vrijblijvende informatiebijeenkomst over het invriezen van je
eicellen om sociale redenen in het UMC. De hele dag liep ik rond met een vreemd gevoel in mijn
onderbuik. Ik was er niet heel gerust op wat deze bijeenkomst te weeg zou brengen. Ik realiseerde
me dat ik iets heel geks ging doen. Ik wil namelijk helemaal niet naar het ziekenhuis, ik wil geen
medisch traject in en zeker niet een die naast pijnlijk, ook emotioneel onthutsend kan zijn. In
feite wil ik mijn eicellen helemaal niet invriezen. Sterker, ik wil me er niet eens mee bezig houden.
Maar de realiteit is anders. Als ik in de toekomst graag eigen kinderen wil, dan moet ik in actie
komen op één of andere manier. Één van die manieren is met het invriezen van mijn eitjes. Het
bijwonen van de bijeenkomst is een eerste stapje op weg naar meer informatie en het nemen van
een afgewogen beslissing. Ik bedenk me maar dat ik nog nergens aan vast zit en dat ik nog ruim
de tijd heb om een beslissing te nemen. Het duurt immers hoe dan ook nog een tijd voordat ik
voor een persoonlijke intake kan langskomen. Ik probeer mijn gedachten te richten op de taken
die op mijn lijstje staan voor die dag. Administratie, facturen schrijven, de website bijwerken. Het
lukt me nauwelijks en ik verzand in bijzaken. Mijn zorg over de avond keert steeds terug en gaat
aan de haal met mijn aandacht. Hoe zal de avond verlopen, wat zullen we te horen krijgen? Zal
het erg confronterend zijn of schokkend? Zal het me plots van gedachten doen veranderen,
vroeg ik me af.
Samen met Bart en vriendin Annemarie fietsten we ’s avonds naar het UMC. We kletsen
wat over de dag terwijl ik me goed bewust ben van de bizarre situatie. We zijn op weg naar het
ziekenhuis voor wat misschien de eerste stap is in een traject van maanden. Ik ken de route, ik
heb gewerkt in het WKZ en het ziekenhuis was jarenlang mijn werkterrein. We parkeren in de
fietsenstalling en gaan via de achteruitgang het ziekenhuis binnen. Het voelt heel onwerkelijk om
hier ‘s avonds te zijn, zonder mijn werkpasje en met het idee dat ik hier als ‘patiënt’ kom in plaats
van als medewerker.
In de kleine collegezaal zitten al aardig wat dames te wachten. Ik zie meteen dat er maar
één andere man in de zaal zit, naast mijn lief die met me mee is. De zaal is gevuld met
alleenstaande dames van rond de 34 tot 40. Voor ons zitten drie vriendinnen, sommige dames
zitten alleen. Ik kan me zo voorstellen dat zij zich zelden meer alleen hebben gevoeld. Ik heb het
met ze te doen en ik prijs mezelf gelukkig dat ik mijn lief naast me heb zitten die naar mijn hand
zoekt om vast te houden. Hij weet ook dat ik hier liever niet zou zijn en bang ben voor wat er
gaat komen. Ik ben bovendien blij dat we Annemarie kunnen vergezellen en ook zij hier niet
alleen zit. Alleen naar een informatiebijeenkomst gaan over social egg freezing lijkt me een enorme
opgave en niet bepaald een leuk uitje. We kunnen er gewoon niet omheen dat dit ook een
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emotionele aangelegenheid is en dat is te voelen in de ruimte. Ondanks de praktische en
medische informatie die we te horen krijgen is het voelbaar dat we het over een beladen en
pijnlijk onderwerp hebben. Niemand van ons wil hier werkelijk zijn. Waarschijnlijk hadden we
allemaal, stuk voor stuk, andere ideeën bij hoe ons leven zou verlopen.
Bart en ik zijn waarschijnlijk de enige aanwezigen die in onze gekke situatie zitten. Wél
een fijne en stabiele relatie hebbende maar een die nog te pril is om aan zoiets groots als kinderen
te beginnen en ook nog eens een vrij groot omgedraaid leeftijdsverschil waarbij ik als vrouw de
oudere ben waardoor we al vroeg in onze relatie geconfronteerd worden met lastige keuzes. Ik
voel me een beetje opgelaten en vreemd over het feit dat we hier zo samen zitten. Ik heb wél een
vriend en een stabiele relatie. ‘Wat doen die nu hier?’ hoor ik de dames om me heen denken. Ik
slaak dan ook een kleine zucht van opluchting als in het praatje van de maatschappelijk werkster
ook onze situatie op de sheet over redenen voor eicelvitrificatie langskomt: ‘Een prille relatie’ in
combinatie met afnemende vruchtbaarheid. Gelukkig, ook wij worden erkend in ons dilemma.
De gynaecologe bijt het spits af van de bijeenkomst. Ze komt over als een kordate en
praktische dame die duidelijk vaker met dit bijltje heeft gehakt. Ze was er vanaf de start bij toen
in 2011 ook het UMC startte met het invriezen van eicellen voor dames met een sociale indicatie.
Ze vertelt dat ze toentertijd had verwacht dat de zaal vol zou zitten met carrièredames in
mantelpakjes die om carrièreredenen het krijgen van kinderen zouden uitstellen. Niets bleek
minder waar; het waren vooral alleenstaande dames van 39 en 40 wiens leven anders was gelopen
dan gepland. Sindsdien is de leeftijd van de geïnteresseerden alleen maar afgenomen naar rond de
34 en 35 jaar, vertelt ze. Dit vind ze in principe een goede ontwikkeling omdat de kansen op het
succesvol laten rijpen, oogsten en invriezen van eicellen drastisch afnemen met de vorderende
leeftijd van de ‘patiënte’. Hoe jonger je bent hoe meer kansen je dus hebt op het produceren van
veel rijpe eicellen die goed genoeg zijn na het oogsten om in te vriezen. Technisch gezien kan je
het dus beter eerder dan later laten doen. Toch zit ook hier een optimum in. Gezien de aard van
het behandeltraject raadt ze dames van eind 20 en begin dertig niet perse aan voor eicelvitrificatie
te gaan als ‘zekerheid’ achter de hand. Zij hebben vaak nog genoeg tijd om een partner te vinden
en op een natuurlijke wijze zwanger te worden.
Het eerste gedeelte van de bijeenkomst is het statistiek en technische gedeelte en
functioneert bij mij vooral als een reality-check. Een half jaar geleden schrok ik me gek van de
statistieken rond mijn afnemende vruchtbaarheid toen ik 35 werd– nu schrik ik me dood van de
successtatistieken die horen bij eicelvitrificatie en het opvolgende ICSI traject met ontdooide
eicellen. De sheet genaamd ‘Resultaten Eicelvitrificatie’ bevat realistische maar tevens
vernietigende informatie: Sinds het UMC begonnen is met eicelvitrificatie weet men dat er bij een
dame van onder de 36 jaar een kans is van:
Circa 5% op een klinische zwangerschap per ontdooide cel, 40% kans op een klinische
zwangerschap per transfer (bevruchte eicel die teruggeplaatst wordt in het lichaam) en er slechts
een kans is van 4% per ontdooide cel op een levendgeborene. Dat betekent in normale
mensentaal dat per ontdooide eicel je een kans hebt van 4% om via dit traject een levende baby te
krijgen. 4%, Dat is haast niets! En dat is ook nog eens uitsluitend bij dames waarbij de punctie is
gedaan toen ze jonger dan 36 jaar waren. Wetende dat ik in juni 36 word, zou ik maar net op tijd
zijn om binnen deze al niet zo opbeurende statistieken te vallen. Als je kijkt naar het gehele
proces van eicelvitrificatie en ICSI is deze kleine kans niet eens zo heel vreemd. De fertiliteitsarts
vertelt ons later dat van de ingevroren eicellen ongeveer 90% goed ontdooid. Daarvan kan slechts
60% bevrucht worden, waarvan de helft maar goed genoeg deelt in de eerste dagen na de
bevruchting. Hiervan wordt vervolgens alleen de beste bevruchte eicel geselecteerd en
teruggeplaatst (de anderen kunnen opnieuw worden ingevroren), waarbij de embryo
daaropvolgend goed moet gaan delen, innestelen en groeien en het niet tot een miskraam of een
vroeggeboorte moet leiden om uiteindelijk tot een gezonde baby te komen. Ondertussen zakt de
moed me al in de schoenen.
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De volgende statistieken maken het beeld echter niet positiever. Gezien het lage
percentage kans op succes per ontdooide eicel, weet men nu dat wanneer je onder de 35 jaar
bent, je ongeveer 22 eicellen nodig hebt om in te vriezen om de beste kansen te hebben tot een
levendgeborene. Dit vereist 40 eicellen als je 39 jaar bent en maar liefst 120 eicellen bij 42 jaar!
Zo halverwege de bijeenkomst kan je mij al bijna opvegen. Dit valt vies tegen. Het huilen
staat me nader dan het lachen. Ik zie mijn ‘verzekering’ op later kinderen krijgen in rook opgaan
en ook al was ik me ervan bewust dat er geen enkele garantie is om met ingevroren eicellen later
een baby te krijgen, had ik gehoopt op wat betere vooruitzichten. De artsen vertellen ons dat er
nog geen eicellen zijn teruggeplaatst bij de dames die in 2011 eicellen hebben laten invriezen uit
sociale overwegingen. Er zijn nu wel wereldwijd bijna 900 kinderen geboren na ICSI met
ingevroren en ontdooide eicellen, waaronder ongeveer 10 kinderen bij dames die in het UMC
behandeld zijn op basis van een medische indicatie. Gelukkig lijken deze kinderen vooralsnog
geen verhoogde kans te hebben op aangeboren afwijkingen ten opzichte van kinderen die
natuurlijk verwekt zijn. Dat is dus heel goed nieuws.
We komen bij de kosten terecht. De verzekering vergoedt eicelvitrificatie niet bij sociale
indicatie. Dat is helder en begrijpelijk en hierop was ik voorbereid. Voor mezelf had ik besloten
dat ik 4.000 euro een acceptabel bedrag vind voor het gehele traject. Maar ook hier krijgen we
een reality-check. Gezien er bij een vrouw van onder de 35 jaar per behandeling gemiddeld
ongeveer 8 goede eicellen kunnen worden ingevroren heb je voor de beste kansen om er ooit een
kind mee te krijgen, 22 eicellen en dus 2 á 3 behandelingen nodig. En wat blijkt uit de laatste
gegevens: bij het UMC komen de kosten voor één behandeltraject (inclusief een intake,
onderzoek, stimulatie d.m.v. hormonen en de punctie om de eicellen te oogsten) op 3.000-4.000
euro, wat inhoudt dat het komen tot 22 eicellen voor mij betekent dat het op zijn best 6.000 en
op zijn slechts 12.000 euro kost. Ook dat is even slikken. Heb ik er zoveel geld voor over?
Na de cijfers en statistieken wordt de gehele procedure in het UMC uitgelegd: Na de
voorlichtingsavond kan je aangeven of je verder wil met het traject of dat je er vanaf ziet.
Vervolgens volgt er een intake op de poli waar een wachttijd voor is. Deze intake is nog
vrijblijvend. Vervolgens ga je langs voor een 1e intake bij de gynaecoloog en volgen er
onderzoeken. Overigens is het niet mogelijk om hierbij je vruchtbaarheid te bepalen of te
voorspellen. Hoe graag we dit ook zouden willen, blijkt de enige factor die echt iets zegt over je
vruchtbaarheid en de lengte ervan, je leeftijd te zijn. Zo. Dat is klare taal. Wat men wel tracht in te
schatten is het aantal eicellen dat in je cyclus vrijkomt, zodat men een idee heeft van wat de
hormoonstimulatie voor effect heeft op het aantal geschikte i.e. genoeg gerijpte eicellen.
Vervolgens gaat een Beraadsgroep (die onderdeel is van de medische ethische
toetsingscommissie) zich buigen over iedere vrouw met een wens tot eicelvitrificatie. Er wordt
bekeken of het medisch en ethisch verantwoord is of je het traject ingaat. Er volgt dan een 2e
gesprek met de gynaecoloog met de uitslagen en vervolgens kan je doorgestuurd worden naar de
IVF arts ter voorbereiding op de behandeling. Dit gehele voortraject duurt al snel zo’n 4-5
maanden en moet dan gevolgd worden door Fase 1 en 2 van een IVF traject. Wanneer dit tweede
gedeelte precies plaats kan vinden is afhankelijke van je eigen cyclus en de planning op de IVFpoli. Fase 1 duurt twee weken en houdt in: Ten eerste de stimulatie van de eierstokken in met
hormonen (d.m.v. zelf toegediende onderhuidse injecties) vanaf de 2e of 3e dag van de
menstruatie, ten tweede het tegenhouden van de eigen eisprong op dag 5 met een antagonist
(onderhuidse injectie) en als laatste een injectie (met twee spuitjes) voor het rijpen van de eicellen.
Daaropvolgend vind Fase 2 plaats wat de eicelpunctie inhoudt waarbij de eiblaasjes één voor één
worden aangeprikt door de wand van de schede heen om de gerijpte eicellen te kunnen ‘oogsten’.
Meteen na het oogsten worden de eicellen microscopisch bekeken en weet je meteen hoeveel
eicellen er gevonden zijn en hoeveel er bruikbaar zijn om in te vriezen. Uiterlijk 40 uur na de
laatste injectie van Fase 1 moeten de eicellen in de vriezer zitten.
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Dan is het woord aan de maatschappelijk werkster. In eerste instantie was ik verbaasd over haar
aanwezigheid in het programma van de avond, maar ik ben al snel doordrongen van het nut van
haar bijdrage. Waar men tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst het thema vooral vanuit
een wetenschappelijke en medische hoek bekijkt, benadrukt de maatschappelijk werkster de
emotionele kant van de keuze, de behandeling en het traject an sich. Ze raakt met haar praatje iets
wat we allemaal voelen – dat er allerlei redenen, emoties, verlangens en verwachtingen onder de
technische behandeling schuilgaan en dat ook daar ruimte voor moet zijn. Ze vertelt dat door het
gesprek aan te gaan met geïnteresseerde dames, veel helderder wordt bij hen waar hun wensen en
verwachtingen precies liggen. Vrouwen kiezen voor eicelvitrificatie om verschillende sociale
redenen; alleenstaand zijn op hogere leeftijd maar wel een kinderwens hebben, een relatie die net
is uitgegaan omwille van de kinderwens, een te prille relatie hebben om aan kinderen te beginnen,
etc. Bij iedereen geldt echter waarschijnlijk dat ze hier liever niet waren geweest. Ik word wat
emotioneel als ik haar hoor praten en ik zie in mijn ooghoek dat Annemarie het ook even te
kwaad krijgt. Het is één ding om het over het technische proces te hebben, maar het is iets heel
anders om haar te horen spreken over wat de emotionele kant van de medaille is. Het is prettig
dat een bezoek aan deze dame, met duidelijk een groot empatisch vermogen, een verplicht deel
van het traject is.
Opvallend aan haar verhaal vind ik dat er toch een aantal vrouwen zijn geweest die zich in
het proces realiseren dat hun kinderwens nu al zo groot is dat ze toch voor het (alleenstaand)
moederschap kiezen en niet voor eicelvitrificatie. Bij gebrek aan een partner kiezen zij voor
inseminatie met bijvoorbeeld donorzaad. Een proces wat vele malen minder ingrijpend en
kostbaar is dan eicelvitrificatie in combinatie met het eventuele opvolgende ICSI traject met
eigen, ingevroren eicellen. Voor alleenstaande dames is dit dus een hele mooie andere optie om te
overwegen.
Van grote meerwaarde is het verhaal van Dineke die zelf bij de eerste lichting zat van het
UMC waarbij ze eicellen om sociale redenen invroren. Bij haar was haar lange relatie net
uitgegaan omdat haar partner geen kinderen wilde. Inmiddels is dat al 5 jaar geleden, ze was toen
37, en ze kijkt er goed op terug. Spijt heeft ze er zeker niet van, ondanks dat ze inmiddels
natuurlijk moeder is geworden van een zoontje (van haar ex-partner nota bene!). Ze vindt het een
fijn idee om alsnog wat eicellen achter de hand te hebben, eventueel voor later. Ze vertelt luchtig
maar realistisch over het traject. Bij haar vielen de hormooninjecties reuze mee als ook het effect
ervan. Echter, het aantal eicellen dat bruikbaar was om in te vriezen (vijf) viel haar erg tegen de
eerste keer alsook het herstel na de punctie, wat twee weken duurde. Na een half jaar besloot ze
om toch nog een tweede behandeling te ondergaan gezien de beperkte oogst van de eerste keer
en daar kijkt ze veel beter op terug. Na een dag was ze alweer de oude en dat deed haar realiseren
dat er de eerste keer toch een complicatie moest zijn geweest. Al met al, vond zij het de moeite
waard om doorheen te gaan.
Dan is er ruimte voor vragen en ook de eerder opgeschreven vragen van mijn lijstje komen aan
bod:
1.

2.

In hoeverre heeft het traject van eicelvitrificatie invloed op mijn kansen om
erna nog op natuurlijke wijze zwanger te worden? Denk aan het aantal eicellen
dat mij nog rest > De gynaecologe geeft duidelijk aan dat de behandeling je
kansen op natuurlijk zwanger worden niet beïnvloedt. Dit komt omdat de
eicellen die nu sneller rijper zijn geworden door de hormonen en geoogst
worden, anders verloren zouden zijn gegaan.
In hoeverre vergroot de hormoonbehandeling de kans op het vervroegen van
de menopauze? > Er zijn geen indicaties dat de menopauze verplaatst als
gevolg van de behandeling. Een indicator voor je menopauze leeftijd, is de
leeftijd dat je moeder in de overgang kwam.
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3.

Wat is de invloed van anticonceptie op de behandeling? Koperspiralen hebben
geen invloed op het traject, al moeten ze wel verwijderd zijn voordat je aan de
behandeling begint. Hormoonspiraaltjes en de pil slikken hebben zeer zeker
invloed op het traject omdat zij de hormoonspiegel beïnvloeden. Wanneer je de
pil slikt is dit van invloed op de parameters die men hanteert om inschattingen
te maken van het aantal tot groei komende eicellen bij stimulatie: Door de pil
zijn er minder follikels (eiblaasjes) te zien dan normaal en zullen de waarden
AMH en FSH niet hetzelfde zijn als wanneer je de pil niet zou gebruiken. Men
raadt dus aan om zo snel mogelijk te stoppen met de pil en het
hormoonspiraaltje als voorbereiding op het traject.

De bijeenkomst wordt afgerond. We praten gedrieën nog even na in de zaal en vullen het
antwoordformulier in. Ondanks de ontmoedigende cijfers over kansen op succes besluit ik dat ik
toch graag verder ga voor een persoonlijke intake met de gynaecoloog. Annemarie wil wel op de
wachtlijst geplaatst worden, maar wacht nog even met de intake. Het was een hele nuttige avond,
maar mijn hoofd is vol, ik ben een beetje wiebelig en ik ben toe aan gewoon thuis zijn. In de kou
fietsen we naar huis voor een rustig avondje thuis om dit alles even te laten bezinken.
Thuis schrijf ik de nog resterende vragen even op:
1.
Hoe vaak komt het voor dat de hormoonkuur geen goed effect heeft? (of de
eicellen rijpen niet goed, of te veel, of het lichaam reageert niet zoals gewenst?)
Hoe vaak lukt het succesvol oogsten wel na één keer?
2.
Wat kan de invloed zijn van de hormoonbehandeling op je cyclus op de lange
termijn? (uitblijven van cyclus, vervroegde overgang)
3.
Wat kunnen andere nadelen en risico’s zijn van de hormoonbehandeling op de
langere termijn na de 2-4 weken van de behandeling? Depressies,
hormoonschommelingen, invloed op schildklier of andere
hormoonproduceerders
4.
Hoe lang duurt het gemiddeld totdat je cyclus weer normaliseert na de
behandeling?
5.
Drie jaar geleden is er bij mij een cyste geconstateerd op een van mijn
eierstokken. Ik begreep dat dit risico oplevert bij een zwangerschap, maar is er
ook verhoogd risico op complicaties bij stimulatie van de eierstokken (door
meer vocht zou de cyste kunnen groeien en de eierstok kunnen draaien)?
6.
Ik ben gestopt met de pil, maar ik heb nog geen normale cyclus. Kan ik tot die
tijd niet starten met het traject?

Dagboek: 14 december 2016 - De eerste afspraken zijn gemaakt
Twee weken lang heb ik bijna fulltime geschreven over het proces. Een vreemd soort urgentie
nam bezit van me en er zat niets anders op dan maar te gaan zitten en te schrijven. Ik weet niet
precies waarom ik zo’n noodzaak voelde om mijn onderzoek en mijn verhaal op te schrijven,
maar ik besloot dat alles wat me zelf meer inzicht en steun gaf in het hele traject, de moeite waard
zou zijn. Heel misschien zou iemand anders hier ooit ook baat bij hebben en dat zou dan mooi
meegenomen zijn. Alles wat ik maar kon vinden aan info verslond ik en ik schrok van hoe
beperkt de hoeveelheid informatie eigenlijk is voor gewone zielen als ik die dit overwegen. Zeker
de persoonlijke ervaringen ontbreken als het specifiek om eicelvitrificatie gaat om sociale
redenen. Toch gaat het hier om een heel specifiek fenomeen en een hele specifieke doelgroep:
vrouwen van 35+ die hun kinderwens willen uitstellen. Ik kan me niet voorstellen dat deze
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doelgroep niet alleen maar toeneemt in de komende jaren. Voor mijn generatie gaat dit alleen
maar meer en meer spelen.
Ik merkte wel dat mijn bijna-obsessie met het onderwerp niet te lang moest duren. Voor
mijn vriend was het wel erg veel allemaal zo en ik was er zo ‘vol van’ dat we het er ineens iedere
dag over hadden. Ik wilde hem niet overbelasten met de informatie die ik vond maar ik wilde het
er toch over hebben en het aan iemand vertellen. Toen was schrijven de beste oplossing.
Toen mijn eerste deel geschreven was miste ik een persoonlijke ervaring van iemand die het
proces (deels) had meegemaakt. Ik was nieuwsgierig naar hoe het nu gewoon zou zijn; die
hormonen, dat injecteren, de onderzoeken, etc. Ik ging mijn vriendenkring in gedachten eens
langs en bedacht me dat ik niemand ken in dezelfde situatie als ik, maar wel een vriendin heb die
met IVF haar meisje heeft gekregen. Laat ik haar even Janine noemen. Aangezien het
hormoontraject hetzelfde is bij ‘gewone’ IVF als in het eicelvitrificatie-proces, leek me een kopje
koffie met haar een mooie start. Om meer inzicht te krijgen in hoe het nu écht is. Gelukkig was
ze meer dan bereid om er met me over te kletsen en ook al zaten we in een koffietentje, ze
vertelde me alle ins en outs over het traject dat zij een paar jaar terug had doorgemaakt..
Drie jaar geleden was ze samen met haar man vanwege een vruchtbaarheidsaandoening
bij haar in het IVF traject beland. Nu ze er op terugkijkt is het haar al met al erg meegevallen,
maar ik ken haar niet anders dan een zeer nuchter type, iets wat ik zelf niet perse ben. Enkele
dingen vielen me mee aan haar verhaal; ze was heel nuchter en relaxt over de injecties die je jezelf
geeft. Ik quote: “Het deed geen pijn, en het was alleen de eerste keer wat spannend. Ik voelde me
wel als een junk toen ik de twee componenten moest mengen voordat ik het bij mezelf
injecteerde”, vertelde ze lachend. Uiteindelijk heeft ze het zo vaak gedaan dat ze er niet meer bij
blinkte. En dit is meteen wat me zorgen baart. Ik had er geen rekening mee gehouden dat het
laten rijpen van de eicellen met de hormooninjecties niet in één keer goed zou kunnen gaan. Dat
was pas het geval bij haar na meerdere pogingen en een operatie Nu had dat ook te doen met
haar specifieke aandoening, maar hoe dan ook reageerde haar lichaam in de eerste instanties niet
zo als gewenst op de hormonen. Na de eerste kuur rijpten de follikels niet genoeg, na de tweede
nog steeds niet en na de derde poging was er sprake overstimulatie (te veel eicellen die tot niet tot
genoeg rijping waren gekomen), wat ook niet ideaal was. Dat betekend dat ze drie cycli en dus
ook drie maanden verder was en er nog steeds geen oogst van eicellen had plaatsgevonden….
Daar schrok ik van. Het niet meteen lukken van de stimulatie was een nadeel waar ik me nog niet
bewust van was geweest. Hoe vaak zou dat eigenlijk voorkomen? Hoe vaak moet je gemiddeld
een stimulatie doormaken om op de juiste hoeveelheden hormonen te komen? Ik zette de vraag
meteen op mijn lijstje voor de gynaecoloog.
Gelukkig voor Janine en haar man bood de operatie uitkomst en zorgde dat ervoor dat de
volgende kuur wel precies het beoogde effect had. Haar eitjes werden tijdelijk ingevroren en
uiteindelijk is ze met de tweede IFV poging zwanger geworden. Een prachtig meisje was het
resultaat!
Janine’s verhaal heeft me opnieuw nieuwe inzichten gegeven. Ik moet er rekening mee
houden in mijn beslissing dat het stimuleren zelf ook een heel traject kan zijn. Het is niet gezegd
dat met een eerste poging het lukt om voldoende eicellen te laten rijpen tot het gewenste niveau.
Dat betekent dat om voldoende (ongeveer 22-25) eicellen te kunnen oogsten ik in het meest
gunstige geval twee keer een stimulatie moet ondergaan, maar veel realistischer zijn dat drie, of
zelfs vier stimulatierondes.
Ondertussen vind ik het prettig om het er met mijn vriendinnen over te hebben en ik ben
nieuwsgierig naar hun meningen. Als het goede vriendinnen zijn, wil ik dat ze het weten en wil ik
weten wat ze vinden. De reacties van mijn vriendinnen verschillen, maar iedereen begrijpt het
dilemma waar ik mee kamp. Niemand kijkt heel vreemd op van mijn kinderwens voor de
toekomst – ook al heb ik daar eerder nooit echt over gesproken. Een vriendin windt er geen

33

doekjes om; ze vindt het eigenlijk belachelijk dat Bart nog zo lang wil wachten met kinderen en
me in plaats van er voor te gaan me een traject laat doorstaan om meer tijd te kopen. Waarom
niet gewoon nu? Is haar devies. Ze ziet geen enkele reden om te wachten en drukt me op het hart
dat het juist leuker is als je elkaar nog heel erg leuk en lief vindt. “Wat gaat er nu nog veranderen
in jullie relatie ten opzichte van over een jaar?”, vraagt ze me kritisch. “Niets toch? Als het nu
goed voelt, moet je het gewoon nu doen!” Roept ze enthousiast uit terwijl ze benadrukt dat ze
het echt voor zich ziet bij ons samen. Een andere vriendin is heel begrijpend en weet me meer te
vertellen over het traject doordat ze het van dichtbij heeft gezien van een vriendin. Ze is er danig
van doordrongen geraakt dat het zwanger worden met IVF geen sinecure is. Haar vriendin heeft
van alles geprobeerd en was drie jaar bezig voordat ze uiteindelijk toch het zwanger–zijn-nieuws
kon delen. Wellicht is de mogelijke duur van een IVF traject ook iets om mee te nemen in de
overwegingen, oppert ze terecht.
Na al het schrijven, nadenken en het erover hebben met vriendinnen, ontplofte mijn
hoofd bijna. Ik moest het hele onderwerp even loslaten en dat heb ik de afgelopen weken dan
ook gedaan. Ik ben weer gaan illustreren, heb het geschreven stuk aan mijn moeder en goede
vriendinnen gestuurd om te lezen, en heb het daarmee, letterlijk, losgelaten.
Tot vandaag. Vandaag kreeg ik een mail van de afdeling Gynaecologie dat ik voor de eerste intake
mag komen. Ik had niet meer gedacht dat het voor het einde van het jaar zou lukken, de eerste
afspraak was midden in mijn reis gepland, en nu vertelt de mail ineens dat de afspraak toch
vervroegd kan worden. Er is iemand uitgevallen en het plekje is vrij voor mij. Volgende week
mag ik langskomen voor de eerste afspraak bij de gynaecoloog. Zo kom ik ook niet in de
‘ongebruikelijke’ situatie – zoals de secretaresse het noemde - dat het gesprek met de
maatschappelijk werkster eerder plaatsvindt dan die met de gynaecoloog. Ik had met de
eerstgenoemde al een afspraak gemaakt omdat ik sterk de behoefte voelde om er met een kenner
over te praten. Maar nu komt het toch allemaal nog goed. Is dat een teken aan de wand?-vraag ik
me af.
Vorige week vertelde ik Bart wat een van mijn vriendinnen had gezegd toen ik haar vertelde over
mijn plannen. Ze zei me: “Nou ja, wat een geld! Ik zou gewoon op een wereldreis gaan samen en
in een hangmat een baby maken, dat is veel leuker en een stuk goedkoper!”. Ik kan haar geen
ongelijk geven. Eigenlijk heeft ze ontzettend gelijk. Waarom gaan we er niet gewoon op de
natuurlijk manier voor als we lekker weg zijn volgend jaar? S avonds vertel ik het mijn lief en ook
hij moet toegeven dat ze een punt heeft. Op reis is veel gezelliger! En een stuk minder gedoe en
geld op de koop toe. Ook bij hem lijkt er langzaam iets te veranderen. Hij is er ook meer van
doordrongen geraakt dat te lang wachten met het krijgen (of eigenlijk met het proberen te krijgen
van kinderen) op geen enkele wijze een slim plan is. Waar hij het eerder over 2-3 jaar had, hebben
we het nu eerder over 1-2 jaar. Hij realiseert zich nu ook dat het zwanger worden te veel
uitstellen gezien mijn leeftijd niet verstandig is, of het nu met ontdooide eicellen en IVF is of op
natuurlijke wijze.
Het ene scenario sluit het andere echter niet uit. In principe sluit mijn keuze voor het
traject niet uit dat we erna natuurlijk zwanger zouden kunnen worden, bijvoorbeeld na onze reis.
Mijn keuze voor het traject zou een back-up zijn omdat ik niet in de toekomst kan kijken. Ik weet
niet wat er gebeurt, ik weet niet of we eraan toe zijn tegen de tijd dat we op reis zijn, en ik weet al
helemaal niet of we tegen die tijd nog wel samen zijn, hoe sterk onze intenties ook zijn. Het
verleden heeft me geleerd dat er nooit, maar dan ook echt nooit garanties zijn.
Door het schrijven, praten met Bart en mijn vriendinnen, ben ik tot een belangrijke conclusie
gekomen: Als ik voor het invriezen kies, is het puur voor mezelf. Niet voor hem. Het is mijn
extra kans om later ook nog zwanger te worden. Wie weet doet zich de situatie pas voor als ik 40
ben en dan heb ik mijn 35 jaar oude eicellen nog in de vriezer liggen. Dat heeft misschien wel de
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voorkeur over mijn 39 of 40 jaar oude eicellen. Als ik ooit voor dit traject wil gaan, kan ik het
beter nu doen dan later; nu bén ik nog 35.

Is Verminderde Vruchtbaarheid een Taboe?
Tijdens de informatiebijeenkomst bij het UMC word ons door maatschappelijk werk aangeraden
om van te voren goed te bedenken met wie we onze wens om eicellen in te vriezen willen delen.
Zij weten uit ervaring dat je omgeving daar niet altijd even begrijpend of prettig op kan reageren.
Sommige mensen zijn kritisch, hebben morele bezwaren of vinden het je eigen schuld als je te
laat bedenkt nog kinderen te willen. Freya, de vereniging voor mensen met
vruchtbaarheidsproblemen vecht tegen het bestaande taboe: “We moeten kunnen praten over
(verminderde) vruchtbaarheid, weg met dat taboe! “ schrijven zij op hun website naar aanleiding
van het nieuws in september dat de zaadkwaliteit van de Westerse man achteruit gaat. De site
stoort zich aan de lacherige toon van de Nederlandse media als reactie op het nieuwsbericht. Als
ik Freya’s site bekijk geeft het me een totaal ander gevoel dan de meeste pagina’s en fora die je
vindt op internet bij het zoeken naar informatie over vruchtbaarheid, het invriezen van eicellen
en IVF. Bij Freya spreken mensen die weten wat het thema vruchtbaarheid kan betekenen en hoe
moeilijk maar noodzakelijk het is om er open en eerlijk over te praten. Immers wordt 1 op de 6
paren getroffen door een uitblijvende zwangerschap. ‘Dat is geen aantal om lacherig over te
doen’, vinden ze bij Freya.31
Niet alleen in de samenleving als geheel is het thema (verminderde) vruchtbaarheid een taboe, ik
merk aan mezelf en ook aan mijn omgeving dat het idee van het invriezen van je eicellen om
sociale redenen, nog geen gemeengoed is. Ik merk dat ik ook zelf onbewust het taboe
ondersteun. Ik heb het er met enkele van mijn naaste vriendinnen en vrienden over gehad, maar
ik ben toch huiverig om erover te beginnen, helemaal met mensen die mij minder goed kennen of
niet zo dichtbij me staan. Ik ben bang dat het gesprek ineens pijnlijk of ongemakkelijk wordt, of
dat mensen met plaatsvervangende schaamte of medelijden naar mij of ons gaan kijken.
Misschien vul ik dit in voor anderen, maar praten over verminderde vruchtbaarheid is nu eenmaal
geen jolig onderwerp, terwijl het de gemoederen wel vreselijk kan bezighouden en ik wel de
behoefte voel om erover te praten met mensen die dichtbij me staan. Als ik dat wat mij wakker
houdt niet kan bespreken met de mensen die me dierbaar zijn, waar hebben we het dan wel over?
Als we bij de Gynaecoloog in het UMC zitten voor de eerste intake vertel ik hem dat ik
zwangerschapsyogadocente ben en mijn beeld van zwanger worden hiervoor lichtelijk vertekend
is. Het lijkt alsof iedereen maar makkelijk zwanger wordt, mijn lessen zitten immers bomvol.
Echter, de vrouwen bij wie zwanger worden niet lukt zie ik niet in mijn lessen en hoe de dames die
ik wel zie zwanger zijn geworden, hoor ik vaak niet. Ik weet dat er dames met IVF zwanger zijn
geworden, maar zij zullen dit nooit in de les vertellen – hoogstens in een persoonlijk gesprek met
mij. Mijn gynaecoloog beaamt ook hij dat over de niet-natuurlijke wijzen om zwanger te worden,
zoals IVF, nauwelijks gesproken wordt buitenshuis. ‘Dat gebeurt alleen thuis op de bank en in
deze kamer, zegt hij, ‘dus daar valt nog heel wat winst te boeken’.
Waarom rust er eigenlijk zo’n taboe op het thema (verminderde) vruchtbaarheid en de
opties om je vruchtbaarheid uit te stellen, zoals het invriezen van je eicellen? Als verminderde
vruchtbaarheid 1 op de 6 paren treft is dat een groot gedeelte van de mensen in Nederland en
toch is het not done om er open over te praten. Is dit omdat het ons confronteert met de
eindigheid en vergankelijkheid van alles, en dus ook van ons leven? Is het omdat we ons schamen
31

Freya, Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen:
https://www.freya.nl/nederlands-zaad-is-ruk/, gepubliceerd 22 september 2016.
35

dat we de moderne techniek nodig hebben om een wens uit te laten komen en ons lichaam dus
‘faalt’? Of is het omdat het ons niet gelukt is om ‘op tijd’ een juiste partner te vinden zoals het de
meerderheid van de mensen blijkbaar wel gelukt is? Is het misschien omdat er dus blijkbaar iets
‘mis’ met ons is aangezien we het niet via de gebaande wegen hebben kunnen organiseren?
De enige manier om het taboe te doorbreken is om er open over te spreken. Als ik mijn
dilemma met mijn naaste vriendinnen bespreek volgen begripvolle reacties en zijn er zelfs
vriendinnen die het nu zelf overwegen omdat ze zich ook realiseren dat ouder worden
consequenties heeft. Naast dat het er zelf over te hebben met mijn omgeving helpt in mijn eigen
besluitvorming, heeft het erover praten ook anderen aan het denken gezet en spoort het ook hen
aan het er op hun beurt weer open over te hebben. Het taboe doorbreken, realiseer ik me, begint
dus bij mezelf, ook al voel ik een grote weerstand en ben ik bang voor wat er op me afkomt.
Uit mijn werkveld als zwangerschapsyogadocente weet ik dat zwangere dames die zwanger zijn
geworden door middel van ICSI of IVF dat niet aan de grote klok hangen. Zelden hebben we het
in de lessen over hoe de dames zwanger zijn geworden, alleen hoe het nu met ze gaat nu ze
zwanger zijn. Slechts af en toe vertelt een dame me één op één dat het een heel traject is geweest
om zwanger te raken en ze dus niet zo goed kan ontspannen nu ze eenmaal zwanger is. De
overgrote meerderheid van mijn dames is echter natuurlijk zwanger geworden en dat heeft ook
mijn beeld van zwanger zijn veranderd. Ik zou bijna denken dat het altijd lukt gewoon omdat
mijn lessen altijd vol zitten, maar daarbij vergeet ik dat ik natuurlijk alleen de dames zie bij wie het
wel gelukt is! Iedereen wil uiteraard liever via natuurlijke weg zwanger raken maar dat is nu
eenmaal niet altijd een optie en dat weet iedereen maar toch wordt er nauwelijks over gesproken.
Blijkbaar heerst er nog het gevoel dat er iets ‘mis’ is met je als je probeert zwanger te worden via
een IVF of ICSI traject. Dat maakt het ingaan van zo’n traject extra eenzaam en emotioneel.
Zelfs van mijn vriendinnen hoor ik soms pas achteraf hoe moeilijk het was om zwanger te
worden. Pas als het eenmaal toch gelukt is, voelt het misschien veilig genoeg om erover te praten.
Bovendien zijn de trajecten zo onzeker dat ik me kan voorstellen dat je het niet steeds wil
vertellen als het niet gelukt is. Met het uitstellen van het moederschap door mijn generatie van
moderne dames, zal het echter alleen maar meer gaan voorkomen dat natuurlijk zwanger raken
op een gegeven moment geen optie meer is. Het lijkt me zowel prettig als noodzakelijk dat we
het hier gewoon over kunnen hebben, zonder dat je je daarvoor hoeft te schamen of het
ongemakkelijk wordt. De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is om dat dan maar gewoon
te doen. Misschien als ik er open over spreek met mijn omgeving en erover schrijf, is dat ook een
uitnodiging aan andere dames in hetzelfde schuitje, om hetzelfde te doen.
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Januari 2017 - Wat kan ik zelf doen tegen verminderde vruchtbaarheid?
De statistieken liegen er niet om. De leeftijd van de vrouw is de meest bepalende factor in haar
mate van vruchtbaarheid. Aan je leeftijd kan je nu net niets veranderen en dit vereist van mij dat
ik me neerleg bij mijn verminderende vruchtbaarheid en dit feit accepteer. Maar toch zit dat me
niet helemaal lekker. Mijn leeftijd kan toch niet het hele verhaal zijn? Hoe zit het bijvoorbeeld
met mijn levensstijl? Ik kan me zelf, als yogadocente die al 18 jaar vegetarisch eet, amper drinkt,
nooit gerookt heeft, sport en gezond leeft, niet voorstellen dat mijn huidige levensstijl niet van
positieve invloed is op mijn vruchtbaarheid. En toch wordt er over voeding of levensstijl met
geen woord gerept in het ziekenhuis, noch wijzen de statistieken op iets dergelijks. Hoe komt dit?
Is hier nog zo weinig over bekend of is men hier gewoon niet in geïnteresseerd?
Als ik het boek ‘Innesteling’ van ervaringsdeskundige en yogadocente Rika Lukac lees ontstaat er
een totaal ander beeld. Haar eigen ervaring en gevolgde opleidingen hebben haar overtuigd dat je
voeding en levensstijl juist van zeer grote invloed zijn op je kansen om zwanger te worden en te
blijven, ook op latere leeftijd. In haar ogen is de cruciale combinatie die van gezonde
(biologische) voeding en ontspanning. Niets blijkt zo’n grote negatieve factor te zijn in
vruchtbaarheid dan de ervaring van stress zowel door onszelf als door het lichaam intern wordt
ervaren.
Hoe meer ik in de materie duik, hoe logischer het klinkt dat wat we tot ons nemen van
invloed is op het functioneren van ons lichaam voor voortplanting. Stiekem, zonder dat we ons
ervan bewust zijn, krijgen we bergen stoffen binnen die onze vruchtbaarheid beïnvloeden. De
pesticiden op niet-biologische groente en fruit bijvoorbeeld, kunnen onze hormoonbalans
verstoren. De invloed van de vele suikers die we met allerlei voedingssoorten binnenkrijgen is
bovendien onmiskenbaar; de resulterende suikerpieken zorgen voor stress en disbalans in ons
lichaam. Hetzelfde geldt voor een darmparasiet of iets anders onder de leden hebben. In die
gevallen ligt de prioriteit bij het optimaliseren van de primaire functies van het lichaam, niet bij
het zwanger worden. Alleen zonder de ervaring van stress in de breedste zin van het woord, kan
een lichaam energie steken in zwanger worden en een embryo laten groeien.
Meer info hierover volgt op de website: www.daniellevangrieken.com
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Deel 3 - Het Behandeltraject
20 December 2016 – Stap 1 - Gesprek met de Gynaecoloog
Om half 7 ben ik klaar wakker. De wekker gaat pas over een uur. Vandaag hebben we de eerste
afspraak in het ziekenhuis en het idee alleen al geeft me buikpijn. Het ziekenhuis is niet een plek
waar ik graag heen ga en ik weet dat ook Bart alleen al van de plek ellendig wordt. Toch gaan we
want deze afspraak gaat ons vooral meer informatie geven en ik hoef nog niets te beslissen. Ik
ben blij dat Bart mee gaat want ik vind het spannend. Ik weet niet precies wat er allemaal gaat
gebeuren en dat geeft me een unheimisch gevoel. Ik ben in ieder geval goed voorbereid en heb
mijn vragenlijstje bij me, dat is wat ik kan doen.
Stomend van het harde fietsen, moeten we concluderen dat het UMC toch echt meer dan
een half uur fietsen van ons huis is – komen we aan bij Balie 27 op de afdeling Vrouw en Baby.
Bizar om hier te zijn. Er is bij lange na geen sprake van een baby en toch zijn we hier. De dame
noteert onzer beider gegevens – al hebben ze die van Bart natuurlijk niet nodig. We zijn hier niet
voor IVF maar voor eicelvitrificatie – iets waarbij de een partner juist vaak ontbreekt.
Bij ons alleen niet en daardoor voel ik me ook een beetje vreemd. Stel ik me aan? Zal de
gynaecoloog gewoon zeggen waarom krijg je nu niet gewoon natuurlijk kinderen? De meeste
stellen die hier op de afdeling komen weten heel goed wat ze willen (namelijk een baby) en
komen voor een IVF behandeling. Wij weten het allemaal niet zo goed. Ik voel me net wat
minder een vreemde eend in de bijt als mijn gynaecoloog ons vertelt dat we geen uitzondering
zijn. Er zitten meer mensen in ons schuitje. Sinds eicelvitrificatie ook een optie is om sociale
(lees: niet-medische) redenen, zijn er ook stellen die interesse hebben, niet alleen alleenstaande
vrouwen. Omdat de een ouder is dan de ander, of omdat de kinderwens nog niet aan de orde is
maar de biologische klok wel tikt.
Hoewel Bart en ik beiden een vrouwelijke gynaecoloog hadden verwacht gezien het
onderwerp van gesprek, is mijn behandelend gynaecoloog een vrij jonge man. Ik realiseer me dat
we in een academisch ziekenhuis zijn zodra ik een coassistent in de spreekkamer zie staan. Dat is
even schakelen maar ze mengt zich nergens in en zit er rustig bij. Voor ik het weet ben ik totaal
vergeten dat ze er überhaupt is. Het eerste gevoel bij mijn gynaecoloog is goed. Hij is rustig,
neemt onze vragen serieus en neemt de tijd voor het gesprek. We zijn bijna een uur binnen en er
is alle ruimte voor mijn vragen. Ik heb geen enkel moment het gevoel dat er haast is.
Hij begint met wat vragen over mijn cyclus, mijn gezondheid en eerdere behandelingen in
het ziekenhuis. Hij vraagt wat ik doe en hij concludeert zelf al uit mijn verhaal dat de yoga na de
burn-out gekomen is en dat daar ergens een relatie zit. Hij geeft me een betrokken indruk.
Vervolgens vraagt hij naar mijn bevindingen sinds de informatieavond. Ik vertel dat ik wat
geschrokken was van de statistieken en dat deze niet zo gunstig zijn als ik hoopte. Daarop geeft
hij aan dat je het traject van eicelvitrificatie het beste kan zien als een soort verzekering. Het grote
voordeel aan het traject is dat het in mijn situatie ervoor kan zorgen dat ik 14 jaar extra
mogelijkheid heb om zwanger te worden van mijn eigen eicellen > namelijk tegenwoordig niet
tot mijn 45e, maar tot mijn 49e. Ik koop dus extra tijd en nog veel tijd ook. Net als bij gewone
verzekeringen hoop je er echter geen gebruik van te gaan maken. Idealiter wordt je ‘gewoon’
natuurlijk zwanger ergens in de toekomst als het moment daar is. Het grote nadeel aan dit traject
is dat het geen garanties biedt en er pas sprake is van een verzekering bij voldoende kansen. En
die kansen ontstaan pas bij voldoende eicellen.
De gynaecoloog geeft een helder beeld van hoe het er qua statistieken voor staat. Al
tekenend op een groot fel papier tekent hij het proces uit en hoe de kansen berekend zijn. In mijn
geval: Ik heb - voor een goede kans op een levendgeborene aan het einde van de rit – ongeveer
20 in te vriezen eicellen nodig. Niet alle geoogste eicellen zijn soms bruikbaar voor invriezen en
niet alle ingevroren eicellen ontdooien goed. Bovendien heeft iedere goed ontdooide eicel slechts
4% kans om tot een baby te leiden. Het traject van bevruchting via ICSI, terugplaatsing en
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innesteling is complex en er zitten meerdere haken en ogen aan het gehele traject. Zo noemt hij
de volgende dingen:
Ø Het kan zijn dat ik maar 2 tot 5 eicellen tot rijping breng per cyclus. Hoewel dat niets zegt
over mijn vruchtbaarheid (ik heb om zwanger te worden immers maar 1 eicel per maand
nodig) zegt dit wel degelijk iets over de haalbaarheid van een IVF traject. Het is niet
realistisch om met 2-5 eicellen per stimulatie tot uiteindelijk 20 eicellen te komen. Daarbij
zijn niet alle eicellen geschikt voor invriezen na het oogsten. En daarbij is er bij maar
ongeveer 5 in te vriezen eicellen geen sprake van een daadwerkelijke verzekering . In dat
geval zijn de kansen alsnog te klein dat het traject uiteindelijk succesvol is en tot een baby
leidt.
Ø Er zitten medische risico’s aan de stimulatie met hormonen en aan de follikelpunctie. Er
kan sprake zijn van overstimulatie (hyperstimulatiesyndroom) waarbij het lichaam veel
vocht gaat vasthouden en je serieus ziek wordt waardoor je opgenomen moet worden op
de afdeling. Bovendien kan je door de punctie een bloeding krijgen (komt zelden voor) of
een infectie krijgen na de punctie (komt iets vaker voor maar nog steeds minder dan 1%).
Het nadeel van een infectie is dat het tot verklevingen kan leiden in de
voortplantingsorganen waardoor de kans op een natuurlijke zwangerschap zich verkleint.
Om een indicatie te geven, geeft hij aan dat ze in het UMC 1200 IFV behandelingen per
jaar doen en ze iedere maand gemiddeld 1 vrouw opnemen vanwege complicaties in het
proces. Het komt dus wel degelijk voor dat er serieuze complicaties zijn, alleen gebeurt
het heel weinig. Maar, je zou alleen maar net diegene zijn…. Ik wil niet het kind met het
badwater weggooien en mijn kansen op een natuurlijke zwangerschap verkleinen, zeker
niet als die al van nature kleiner worden. Er zijn zelfs mensen overleden aan een IVF
behandeling ergens ter wereld, weet hij ons te vertellen. Zeer weinig mensen, maar het
gebeurt dus wel eens.
Ø Het traject is vrij lang en kost veel energie en tijd. Voor 20 eicellen moeten er ongeveer
twee tot drie stimulatierondes plaatsvinden. Ervan uitgaande dat iedere stimulatieronde
tot genoeg (ongeveer 8-10) bruikbare eicellen leidt, ben ik per ronde een maand kwijt en
heb ik ertussen in een rustcyclus van een maand. Al met al moet ik dus rekening houden
met ongeveer 6 maanden looptijd waarin ik ongeveer 15 keer naar het ziekenhuis moet
komen (voor overleg, onderzoek, controles, puncties enzovoort).
Ø Hij benadrukt dat het traject een serie aan technische handelingen is waar samen goed
doorheen te komen is. Het ziekenhuis geeft helder waar, wat en wanneer er iets moet
gebeuren. Het is grotendeels een technisch en praktisch traject. Echter, hij benadrukt dat
het traject wel een stevige psychische belasting kan zijn voor ons beiden. Aan het einde
van de rit, met in het ideale geval 20 eicellen veilig in de vriezer, is er namelijk nog geen
baby. En dit kan erg leeg voelen, vertelt hij. Bovendien hebben de stimulaties wellicht
twee weken invloed op je gemoedstoestand (en daarmee wellicht ook op mijn relatie) en
dat meerdere keren in een half jaar.
Ø De kosten. Ook dat is een serieuze factor om mee te nemen. De stimulatiebehandeling
kost zo’n 3.000-4.000 euro per stimulatieronde. In mijn geval, om tot 20 eicellen te
komen, zal dat dus in totaal rond de 10-12.000 euro kosten. Dat is veel geld voor een
verzekering zonder garanties.
Ø Iets wat ik ook niet wist is het volgende: Niet in alle gevallen gaat het ziekenhuis akkoord
met het gebruiken van de eerder ingevroren eicellen. Hij legt uit dat in extreme gevallen,
waarin de vrouw niet geschikt geacht wordt om een baby te krijgen op dat moment,
wordt besloten om niet akkoord te gaan met het bevruchten en terugplaatsen van
eicellen. Dit is in het verleden wel eens voorgekomen.
Ø Een van onze belangrijkste vragen is ‘is het het waard’? Weegt de mogelijkheid van een
verzekering op tegen het medische traject met de bijbehorende medische risico’s, mogelijke
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pijn, tijdsinvestering (in totaal ongeveer 15 keer naar het ziekenhuis komen) en mogelijke
psychische belasting?
We zouden het later ook op een natuurlijke wijze kunnen proberen – hierbij het
risico nemend dat we niet meer samen zijn of het niet meer of moeilijker lukt om
zwanger te worden. Weegt het traject nu ondergaan dus op tegen de risico’s van het
uitstellen en wachten? Dit antwoord kan hij ons lastig geven maar hij zegt wel iets wat ik
me niet had gerealiseerd: Namelijk dat het ALTIJD de voorkeur heeft om het op
natuurlijke wijze te proberen zolang ik een cyclus heb. Zolang ik een cyclus heb (en er dus
eicellen vrijkomen) kan ik immers zwanger worden. Zelfs als ik 38 of 40 ben heb ik meer
kans om natuurlijk zwanger te worden dan met mijn ontdooide jongere eicellen en IVF.
gewoon omdat de slagingskans van IVF lager is met ontdooide eicellen. Hij zou mensen
dan ook altijd adviseren om het eerst zelf te proberen gedurende een jaar voordat ze op
de ingevroren eicellen en IVF overgaan. Hoewel hier nog geen sprake van is in het UMC
– nog geen enkele vrouw met sociale indicatie heeft haar eicellen opgevraagd – zou dit
wel zijn advies zijn.
Ø Bovendien is onze situatie wat anders dan die van een alleenstaande vrouw van 37-38 jaar
oud. Zij is wellicht al een tijdje alleen, heeft niet op korte termijn zicht op een relatie en
zelfs als ze dat wel zou hebben dan zou er nog een paar jaar over heen kunnen gaan
voordat je samen toe bent aan kinderen. In die tijd gaat zij richting de 40-42 jaar. In haar
situatie is de keuze voor het invriezen van eicellen dus wat logischer.
Echter, in ons geval hebben we elkaar al ontmoet, zijn we al een dik jaar samen en
kan het dus zijn dat we over 1-2 jaar al serieus zouden willen gaan proberen om zwanger
te worden. Tegen die tijd ben ik 37-38 en volgens de gynaecoloog is er dan nog prima
kans om natuurlijk zwanger te worden, zelfs meer kans dan als we IVF zouden doen met
mijn ontdooide 35-jarige eicellen. Voor ons samen zouden we het dus niet perse hoeven
doen. Wel als het voor mij alleen is. Hij geeft aan dat het niet alleen om ons samen gaat,
maar ook om ons als individuen. Als we geen relatie meer hebben en ik 37-38 ben ziet het
verhaal er namelijk ineens heel anders voor me uit en dan was het natuurlijk beter geweest
om wel mijn ‘jonge’ eicellen te hebben ingevroren voor IVF op latere leeftijd en als ik
wél een partner heb. Hij benadrukt dat het invriezen van eicellen vooral interessant is
voor vrouwen die perse met een partner kinderen willen en die zwanger worden van een
donor geen optie vinden. Uiteraard is het voor mij ook nog steeds een mogelijkheid om
als ik alleen ben over een paar jaar, zelf te besluiten met een donor zwanger te worden. Ik
kan me dat nu niet voorstellen en zou het alleen met een partner willen, maar ik heb geen
idee hoe ik daar tegen die tijd over denk. Misschien is het krijgen van kinderen dan zo
belangrijk voor me geworden dat ik de optie met donorzaad wel overweeg.
Een ander mogelijk scenario is om het geheel; zowel beslissing als het starten van
het traject een jaar uit te stellen. De gynaecoloog geeft aan dat een jaar niet erg veel
verschil zal maken voor mijn kansen in het traject. In principe is de leeftijd 34-36 de
ideale leeftijd om het traject te starten. Wat dat betreft ben ik precies op tijd, maar een
jaar wachten zal de kansen niet erg veranderen. Een voordeel hiervan is dat Bart en ik
beter weten waar we staan. Tegen die tijd zijn we dik twee jaar samen en hebben we
wellicht meer een idee van wanneer we kinderen zouden willen. Het nadeel is, zoals Bart
later aangeeft, dat het uitstellen van de beslissing ook tot gevolg kan hebben dat het
thema nog zo blijft spelen voor me. Uitstel zou alleen ok zijn als ik het ook echt even los
kan laten en het ok vind om de beslissing later te maken.
Ø Omdat het niet zomaar iets is om te overwegen, kan het traject en het erover nadenken of
dit de juiste weg is voor ons, ook als een katalysator werken voor een sluimerende
kinderwens. Het kan dingen helder maken die eerder wellicht onbelicht bleven. Op zijn
minst dwingt het geheel ons om goed na te denken over wat we willen en wat we samen
zouden willen voor de toekomst. Zo geeft de gynaecoloog aan dat als we toch over een
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paar jaar kinderen zouden willen – als ik bijvoorbeeld 38 ben – we het toch hoe dan ook
eerst natuurlijk zouden moeten proberen voor een jaar omdat natuurlijk zwanger worden
altijd toch de voorkeur heeft.
Ø Cyste. Drie jaar geleden is er een cyste gezien op een van mijn eierstokken. Zolang deze
er zit kan ik niet starten met het traject. Dat betekent dat ze hiernaar gaan kijken als ze
een eerste echo maken. Mocht hij er zitten dan krijg ik medicijnen om de cyste weg te
laten gaan voordat ik kan starten met het traject.
Ø Mijn resterende vragen worden ook beantwoord: Na een stimulatie heb je na 4-6 weken
weer je eigen cyclus. Tijdens de cyclus komen gemoedsveranderingen wel voor en een
zwaar gevoel in de onderbuik. Met het stoppen met de medicatie na 2 weken verdwijnt
dat weer.
Ø De gynaecoloog is er zeer stellig in dat de stimulaties op geen enkele wijze mijn
vruchtbaarheid kunnen aantasten in de zin van erna minder goed natuurlijk zwanger te
kunnen worden of mijn menopauze kunnen vervroegen. Ze hebben uiteindelijk geen
invloed op de natuurlijke verloop van mijn vruchtbaarheid. In essentie ‘redt’ IVF zelfs
eicellen die anders verloren zouden zijn gegaan in mijn gewone cyclus. Dit gegeven is een
grote opluchting voor me.
Als laatste hebben we het over de te nemen stappen. Eerst ga ik nog naar de maatschappelijk
werkster om het een en ander te bespreken. Dan moet ik na onze reis naar Indonesië bellen op
de 2e,3e of 4e dag van mijn menstruatie in februari om bloed te laten prikken en een echo te
maken. Met de echo bekijken ze een eventuele cyste en hoeveel eicellen er zouden kunnen gaan
rijpen in mijn volgende cyclus. In het bloed meten ze hormoonwaarden en testen ze op Hepatitis
B en C en HIV. Op basis van deze uitslagen kan men een inschatting maken van hoeveel eicellen
tot rijping zouden kunnen komen en daarmee kan bepaald worden of het traject zin zal hebben
in mijn situatie. Dit wordt bepaald in een beraadsgroep die plaatsvindt in maart. Ik maak dan ook
maar meteen een belafspraak met mijn gynaecoloog voor eind maart, en vanuit daar zien we weer
verder. En zo ben ik dus al van november tot en met maart bezig met alleen al het verzamelen
van informatie en het bedenken of ik het invriezen sowieso wel echt zou willen.
We stappen de kamer uit met een goed gevoel maar een vol hoofd. We fietsen terug naar de stad
en kletsen even over hoe het was. Ik heb het gevoel dat we dezelfde ervaring hadden en die is
vooral goed. Een helder verhaal en een prettig gesprek. Het geeft in ieder geval wel vertrouwen.
Bart gaat naar het station om te werken, ik fiets door naar mijn schrijfplekje. Uiteindelijk werkt
schrijven voor mij het beste om alle info weer te verwerken. We zijn weer een stapje verder naar
een beslissing en dat geeft rust ook al ben ik er nog steeds niet echt uit. In januari de volgende
stap eerst maar nemen.

3 januari 2017 – Stap 2 - Gesprek met Maatschappelijk werk
Het is een winterse ochtend. Mijn adem geeft wolkjes als ik op de fiets stap. Vanochtend fiets ik
weer naar het ziekenhuis voor een tweede afspraak. Dit keer met maatschappelijk werk. Hoewel
ik niet echt vragen heb over het traject, is het toch prettig om onze, of eigenlijk mijn situatie te
bespreken met iemand die van de hoed en de rand weet. Misschien kan ze me meer vertellen over
mensen die in hetzelfde schuitje zitten.
Wegens een vergadering wordt mijn afspraak iets verschoven naar de middag. Ik besluit
lekker koffie te gaan drinken en me even voor te bereiden. Ik merk dat ergens in de afgelopen
weken mijn voorkeur toch iets verschoven is naar de optie om het traject een jaar uit te stellen. Ik
wil mezelf nog niet blootstellen aan de onzekerheid die ermee gepaard gaat, mede omdat ik niet
precies weet hoe ik en mijn lijf gaan reageren op de hormoonstimulatie. Ik ben bang voor wat er
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komt nu ik merk dat mijn gewone menstruatie al zoveel oproept en teweegbrengt. Er zijn twee
risico’s die ik liever niet neem op dit moment:
1. Ik raak hormonaal gezien zo van mijn pad dat ik er somber of depressief van raak, en er
hierdoor spijt van krijg.
2. Ik zet hiermee mijn nog prille relatie op het spel. Als ik merk dat het invloed heeft op ons
samenzijn als ik niet lekker in mijn vel zit, dan kijk ik alles behalve uit naar maanden aan
hormonen en emotionele instabiliteit. Als mijn relatie erdoor verslechterd gooi ik in feite het kind
met het badwater weg en wordt mijn kans om in afzienbare tijd natuurlijk zwanger te worden met
mijn huidige lief eerder kleiner dan groter. Immers, we zitten nog in de beginfase van onze relatie
en hebben als stel nog niet zodanig een fundament dat we al te veel geschommel kunnen hebben.
Naast deze overwegingen, heeft het gesprek met de gynaecoloog me ook gerustgesteld.
Een jaar wachten maakt geen verschil voor de mogelijkheden van IVF en daarbij heb ik zelfs als
ik 40 ben waarschijnlijk nog voldoende kans om natuurlijk zwanger te worden, sterker, dan heb ik
nog steeds meer kans dan met IVF met mijn eigen ontdooide eicellen. Hij zou ook dan altijd
aanraden om het eerst een jaar met mijn eigen verse eicellen te proberen op de natuurlijke wijze.
Met deze gedachten stap ik de kamer van een van de dames van Maatschappelijk werk binnen.
Het is een andere dame dan de dame die sprak tijdens de voorlichting, maar ze vertelt dat ze er
wel bij was die avond. Om een of andere reden had ik verwacht dat het dezelfde dame zou zijn,
maar natuurlijk werken ze met meer mensen. Ze is nog niet op de hoogte van de reden van mijn
komst dus ik doe haar kort het verhaal van mijn situatie. De sfeer is ontspannen en ik voel me
vrij om over van alles en nog wat te praten. Mijn werk, mijn keuze ervoor, hoe de lessen lopen,
de dingen die ik zie bij zwangere dames, mijn relatie en mijn vriend’s mening over mijn
afwegingen, komen allemaal aan bod. Ook vraagt ze me waarom ik wat angstig ben voor de
hormoonstimulatie. Ik vertel haar dat de vrouwen in onze familie en met name mijn moeder en
zus ook erg gevoelig blijken te zijn voor hormoonbehandelingen en dat ik ook zelf kamp met
sterke schommelingen in mijn gemoed tijdens mijn gewone cyclus. Ik ben bang om het spoor
even volledig bijster te raken in de weken van stimulatie, te meer als dit meerdere keren moet
gebeuren.
Ze vertelt me dat omdat eicelvitrificatie pas sinds kort wordt toegepast, er nog niet veel
dames de behandelingen hebben ondergaan en er dus nog niet heel erg veel bekend is over de
effecten ervan. Net als de gynaecoloog zei, benadrukt ook zij dat het effect van de stimulatie erg
verschilt per persoon. Dat is uiteraard logisch en daarom is het ook zo’n moeilijke, persoonlijke
keuze. Ik heb geen idee hoe het zal gaan uitpakken bij mijn lijf en geest en ik weet niet hoeveel
behandelingen ik nodig zal hebben om tot de gewenste 20-25 eicellen te komen.
Ik vertel haar mijn plan nu is om de onderzoeken af te wachten. Na terugkomst van mijn
vakantie zal ik een echo en bloedonderzoek krijgen. Dan is dat vast gedaan, heb ik meer info over
mijn interne gesteldheid en weet ik of mijn cyclus zich sowieso leent voor het rijpen van
voldoende eicellen in een keer. Dit geeft me meer informatie om vervolgens een beslissing te
maken. De opties zijn dan als volgt: 1. Ik besluit er in zijn geheel vanaf te zien, 2. Ik kies ervoor
een eerste stimulatie te gaan doen om te ervaren hoe het is, of het succesvol is en of het genoeg
eitjes oplevert of 3. Ik stel een eerste behandeling uit tot na onze reis van een half jaar. Tegen die
tijd weet ik meer over ons, onze relatie en hoe we over het krijgen van kinderen nadenken, en kan
ik altijd nog beslissen om wel het traject in te gaan.
13 Februari 2017
We zijn net een paar dagen terug uit Indonesië en de planning is iets gewijzigd. Sinds ik gestopt
ben met de pil is mijn eigen cyclus niet helemaal meer goed te voorspellen. Het idee was dat ik
precies de zaterdag van terugkomst ongesteld moest worden en ik dus mooi maandag terecht zou
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kunnen voor een echo en het bloedonderzoek. Ik had met de gynaecoloog afgesproken dat ik
dan meteen zou bellen om een afspraak te maken op de 2e of 3e dag van mijn menstruatie, wat de
beste tijd is voor de vooronderzoeken om plaats te vinden. Mijn lichaam denkt daar echter anders
over en besluit nog op reis dat het een goed moment is om ongesteld te worden. We doen
verwoede pogingen om tampons te vinden in een klein supermartkje op het Balinese platteland,
maar tevergeefs. Nu is mijn ongesteldheid al op zijn retour en bel ik de poli even om door te
geven dat ik het naar volgende maand moet verzetten.
De secretaresse van de poli verrast me. ‘Belt u voor eicelvitrificatie uit sociale
overwegingen?’, vraagt ze me. ‘Ja’, antwoord ik. ‘Oh, maar dat doen we helemaal niet meer!’
‘Pardon? Dan had ik dat graag eerder van de gynaecoloog gehoord’, vertel ik haar. Ik heb
namelijk gewoon nog afspraken met hem staan’, zeg ik enigszins verbaasd en verontwaardigd.
‘Oh, nou, dan maak ik even een terugbelafspraak voor overleg met de gynaecoloog voor u’.
‘Graag’, stamel ik. Ik hang op en weet niet helemaal wat te vinden. Hoezo heeft het ziekenhuis
niet even eerder contact opgenomen als het allemaal geen optie meer is. Ik ben er tijdens de reis
onwillekeurig toch mee bezig geweest….
Later deze week: Na telefonisch overleg met de gynaecoloog, waarin hij me vertelt dat de soep
niet zo heet gegeten wordt en het tijdelijk dicht zijn van het laboratorium niet inhoudt dat we het
voortraject van vooronderzoeken niet zouden kunnen beginnen. Hij raadt me aan dit wel te
doen, om de reden dat ik dan alvast meer informatie over mijn situatie heb. Het kan immers zijn
dat er niet genoeg eitjes maandelijks bij mij rijpen om een traject sowieso mogelijk te maken. Als
dat zo is, weet ik nu al dat eicelvitrificatie geen optie voor me is en hoef ik daar niet langer meer
over te tobben. Ik spreek dan ook met de gynaecoloog af dat ik contact opneem met de poli voor
de echo en het bloedonderzoek zodra mijn volgende menstruatie zich aandient. Onder het mom
van meten is weten, stel ik me erop in om de volgende maand de onderzoeken te ondergaan.

6 Maart - Stap 3 – De Vooronderzoeken
Afgelopen weekend werd ik ongesteld en dus besluit ik meteen te bellen. Nog die ochtend kan ik
terecht. Zonder me verder in te lezen over hoe en wat, meldt ik me bij de poli, receptie 27, zoals
normaal. Ik mag de witte lijn volgen die me meeneemt naar de juiste wachtkamer. Ik heb eerder
echo’s gehad dus ik maak me geen zorgen. Totdat ik me bedenk dat het misschien wel eens een
interne echo zou kunnen zijn. Ook die heb ik wel eerder eens gehad maar nu ik ongesteld ben
voelt dat toch niet erg prettig. Ze weten vast hoe en wat, en het is natuurlijk juist de bedoeling,
maar ik voel me er niet helemaal gerust op. Als de echoscopiste me komt ophalen en me vraagt
me van mijn onderkleding te ontdoen, weet ik hoe laat het is. Inderdaad, een inwendige echo. ‘Ik
heb nog wel een kuipje in’ zeg ik haar maar snel. Het lijkt me zeer onhandig als ik die inhoudt.
‘Oh ja, die mag je even op de wc uitdoen’ zegt ze, terwijl ze achter zich wijst. Ik wandel naar de
wc, haal even diep adem en bedenk me maar dat het voor een goed doel is en dat dit allemaal snel
over is. Gewoon even diep ademhalen….
De echo loopt niet helemaal zo soepel als zou kunnen; de dame in opleiding heeft moeite met het
vinden van mijn eierstok. Ik wacht rustig af, want ik weet dat hij er wel is ergens, van eerdere
echo’s. Maar echt heel prettig is het niet als ze wat enthousiast rondzoekt in mijn binnenste. De
ervaren echoscopiste kijkt me aan en biedt haar excuses aan; ‘Gaat het nog met je?’ , vraagt ze me
vriendelijk. ‘ Ja hoor’, antwoord ik dapper, hopende dat ze echt zo klaar zijn. Toch besluit ze het
roer even over te nemen. Ze vindt de verloren eierstok vrij snel, gelukkig. In totaal spotten de
dames zeven eitjes in aanmaak. Niet spectaculair veel, maar ook niet bedroevend weinig.
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Ik mag me weer aankleden en krijg een maandverbandje mee. Ik ben blij dat ik weer buiten sta.
Zonder afspraak wandel ik naar de benedenverdieping om te laten prikken. Een peulenschil blijkt
het: deze prikdame weet van wanten. In 10 minuten sta ik buiten en bel ik Bart even om te
vertellen hoe het is gegaan. Ik voel me hoe dan ook een beetje wiebelig, gewoon omdat zo’n
onderzoek en je benen in de beugels altijd vreselijk vrouwonterend voelt. Hoe goed het doel ook
is.
4 April 2017 - De Uitslag & de Beslissing
Ik ben aan het werk in mijn atelier als mijn telefoon gaat. Wat later in de week dan origineel
gepland, belt de gynaecoloog nu toch. Hij vraagt me hoe de reis was geweest, iets wat hij duidelijk
had onthouden. Ik vertel even hoe en wat, maar ben natuurlijk nieuwsgieriger naar de
bevindingen uit het bloedonderzoek. Hij vertelt me dat de waarde waar ze naar zochten 0,65 is.
Dat is in lijn met het aantal eicellen dat rijpte vorige maand; zeven. Hij vertelt ook dat het wat
beter, maar zeker ook slechter had gekund. Het is wel reden om, als ik zou starten met het traject,
hij niet de basishoeveelheid, maar een extra dosis zou geven aan hormonen om me voldoende te
kunnen stimuleren. Hoewel de zeven eitjes al een indicatie waren van een niet-fantastische uitslag,
schrik ik toch van wat hij zegt. Ik weet dat het niets over mijn vruchtbaarheid an sich zegt (je bent
immers net zo vruchtbaar met 1 goed rijpende eicel en de rest sterft toch af), maar toch voelt het
als een teleurstelling. Ik neig in een ‘zie je nu wel, ik ben al te oud en te laat voor kinderen’achtige modus te schieten. Maar hij vertelt verder. Hij zegt dat ik, als ik wil, op de wachtlijst van
een paar maanden kan om het traject te starten. Ik antwoord hem dat ik na goed nadenken heb
besloten om het traject toch niet nu te starten. Omdat het praktisch niet uitvoerbaar is – er is nu
een wachtlijst en we gaan in augustus al op reis, en dat ik het sowieso graag tot volgend jaar
uitstel. ‘Dat is geen probleem’ , zegt hij vriendelijk, ‘dan start je wel met een nieuwe dokter omdat
ik alleen nog maar in Zwolle zal werken’. Nou, reden te meer om het hele plan even te laten
varen. Nu ik net een goede verstandsverhouding en band heb met mijn eigen gynaecoloog, gaat
hij weg en zou ik het traject meteen kunnen starten met een ander. Ik denk niet dat ik dat zie
zitten.
Ik ben er even goed klaar mee als ik de telefoon ophang. Waarom weet ik niet precies, maar ik
ben verdrietig, teleurgesteld en ik neem definitief afscheid van het traject. Zeven eitjes en extra
bij-stimuleren om er voldoende te laten rijpen tot het juiste niveau, is niet wat ik hoopte. Dit
betekent dat het hormonale traject pittig zal zijn en ik de consequenties van die hormanale impact
op mijn lichaam en mentale gesteldheid niet kan overzien. Zeven eicellen betekent bovendien
niet zeven eicellen die ook per definitie invriesbaar zijn en dus is er de kans dat ik zeker 3 tot vier
keer een traject van een maand moet volgen met het spuiten en nemen van hormonen. Vier keer
een mogelijk pijnlijke punctie en, ook niet onbelangrijk; vier keer drie tot vier duizend euro. Waar
zou ik aan beginnen?! Ik ben er in ieder geval zeker van dat ik, onder mijn huidige
omstandigheden met nog een goede kans om zelf natuurlijk zwanger te worden, dat nu niet wil.
Dat is fijn om te weten. Ik heb hier goed, heel erg goed, over nagedacht
Ondertussen baal ik van mezelf omdat ik geen rekening heb gehouden met dit verdrietige
gevoel en ik nu over een uur nota bene een zwangerschapsyoga partnerles moet geven aan twee
hoogzwangere dames en hun partners. Oh mijn god, wat baal ik soms enorm van mijn werk! Ik
vind het nu even te confronterend, maar afzeggen is geen optie. Ik verman mezelf, pak mijn
spullen bij elkaar en stap op de fiets. Ik probeer Bart onderweg te bereiken, maar krijg zijn
voicemail. Ik spreek het liever niet in en whats-app het liever ook niet, dus ik wacht tot hij straks
thuiskomt. We zijn toevalligerwijs, precies 1,5 jaar samen vandaag, dus hij is op tijd thuis om
samen uit eten te gaan.
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Vrolijk komt hij een paar uur later onze huiskamer binnenwandelen, waar ik onder een dekentje
op de bank zit. ‘Wat is er?’, vraagt hij me meteen. Ik doe mijn verhaal en probeer uit te leggen
waarom ik me verdrietig voel, al weet ik het zelf ook niet zo goed. Het is het afscheid van een
fase denk ik. Ik kies ervoor om het traject achter me te laten omdat de kansen gewoon niet
opwegen tegen wat ik inlever ervoor en de risico’s die ik neem. Ik vind de hormonale belasting te
groot en het is me te onzeker hoe ik erop zal reageren. Bart weet van mijn keuze en vindt alles
goed wat ik besluit. Hij houdt me vast en zegt dat het extra fijn is om nu de hele avond gewoon
samen te zijn. Lekker uit eten samen op een mooie plek en dan praten we er rustig over. Dat is
het plan.
Bij terugkomst thuis ben ik er een stuk rustiger onder. De ergste emoties zijn gezakt. Ik wil mijn
angst om nooit kinderen te krijgen nu niet proberen weg te nemen door mezelf bloot te stellen
aan een heftig hormonaal en fysiek pijnlijk en ook langdurig traject, alleen om de kans om ooit en
eventueel ook op latere leeftijd, zwanger te worden, te vergroten. Ik heb besloten dat de
potentiele risico’s, nadelen, de tijd en het geld dat ik erin moet investeren, het niet waard zijn. Er
is nog geen paniek, ik ben ‘pas’ 35. Ik sta er positief in: Ik kies er voor om vertrouwen te hebben
in het leven en dat het leven me biedt wat me toekomt. Misschien krijgen we ooit een kindje
samen op het moment dat het zo moet zijn, misschien ook niet. In dat geval zijn er nog allerlei
opties en vinden we hoe dan ook een leven vol bestemming, zoals we het nu ook hebben. We
gaan immers op reis!

****
29 Mei 2019 - De Update
Het is nu de lente van 2019 en mijn leven ziet er totaal anders uit dan toen ik het boek 'Mijn ei op
ijs' schreef. Ik ben afgelopen maart bevallen van onze prachtige zoon Faro. Mijn vriend en
ik hebben Faro via de gewone, natuurlijke weg mogen krijgen, zonder hulp van ingevroren
eicellen of hormonen. Het enige dat ik heb gedaan om mijn vruchtbaarheid te bevorderen is het
volgen van een Fertiliteitsyoga-doocentenopleiding waarin ik veel leerde over
vrouwengezondheid en de invloed van zowel voeding als stress op het lichaam en je
vruchtbaarheid. Dit gaf mij belangrijke inzichten die ik in mijn eigen leven inzette voordat we 'het
gingen proberen' om een kindje te krijgen. Of het nu aan deze cursus lag en de veranderingen in
mijn voeding en leven die erop volgden, weet ik niet, maar feit was dat ik twee maanden later
zwanger was.
We zijn inmiddels verhuisd naar Maurik, wonen in een boerderij op het platteland en prijzen ons
heel erg gelukkig met hoe alles is gelopen. We hadden de luxe om én in zomer 2017 nog voor 5
maanden op reis te gaan én om in de zomer daarop te mogen ontdekken dat ik zwanger was. Ik
was toen net 37 jaar geworden. Dit was precies twee jaar nadat ik voor het eerst serieus over het
eicelvitrificatie-traject had nagedacht. Wetende dat de dingen ook heel anders hadden kunnen
lopen zijn we extreem gelukkig met hoe alles uiteindelijk is gegaan. Ondanks mijn wat hogere
leeftijd was ik zeer snel zwanger en had ik een ongecompliceerde zwangerschap en bevalling.
Faro is thuis, in bad, op de boerderij geboren, precies zoals ik had gehoopt!
Uiteindelijk heb ik in de lente van 2017 besloten niet verder te gaan met de voorbereiding voor
eicelvitrificatie. Na een laatste gesprek met de gynaecoloog, net voordat ik het traject in zou
kunnen gaan, heb ik besloten er (nog) niet mee verder te gaan. Er waren meerdere overwegingen
hiervoor. Een belangrijke reden was dat ik - om genoeg kans te hebben op één levend geboren
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baby met een ingevroren eicel - ik vier keer het traject door zou moeten gaan. Het aantal
benodigde trajecten werd ingegeven door de resultaten van mijn onderzoeken (van mijn bloed en
de eicelcount). Vier keer vond ik echter echt te veel en zou naar mijn mening een te grote
belasting voor mijn lichaam (hormonaal en emotioneel gezien) betekenen. Dit stond voor mijn
gevoel niet in verhouding tot dat kleine extra beetje zekerheid op een zwangerschap en kindje wat
ik ermee zou 'kopen'. Bovendien zou de letterlijke prijs van het gehele traject ook veel meer zijn
dan ik had gehoopt; namelijk vier keer 3,5 tot vierduizend euro. Dit geld zouden we liever
besteden aan de mooie reis samen die we al gepland hadden. Eind dec 2016 kwam er nog een
reden bij; er bleken misstanden te zijn geweest in het UMC bij de IVF/ICSI trajecten
van meerdere stellen met een kinderwens. Van dichtbij maakte ik mee hoe vreselijk de
bijkomende onzekerheid en stress was omdat er reden was te twijfelen over de juistheid van het
vaderschap. Deze ellende wilde ik ons graag besparen. Bij zowel IVF als bij eicelvitrificatie moet
je immers kunnen vertrouwen op de medici die je 'helpen' en het proces waar je in gaat, iets wat
ik niet voor de volle honderd procent kon na dat vreselijke nieuws.
Wat bovendien zwaar woog in mijn besluit was het gegeven dat ik een hele fijne relatie had en
heb. De kans dat we samen op de 'gewone' wijze ooit aan kindjes zouden beginnen was gewoon
nog erg groot, ook al ben ik best wat ouder dan mijn vriend. De kans was zo groot dat we het
risico wel durfden te nemen om nu nog niet aan kinderen te beginnen maar om eerst nog samen
op reis te gaan. Bovendien was mijn gynaecoloog heel realistisch en probeerde me niets te
'verkopen'. Hij gaf me voldoende vertrouwen in mijn eigen lichaam en het zwanger kunnen
worden om het eerst zelf te gaan proberen wanneer we eraan toe zouden zijn. 'Ook als je 40 bent
en jullie komen samen weer bij me terug, zal ik jullie nog steeds aanraden om het eerst een jaar
zelf te proberen voordat we je 35 jaar oude eicellen zouden gaan aanspreken', vertelde hij ons.
'Wij geven altijd de voorkeur aan zwanger raken op de natuurlijke wijze en dat heeft ook nog
eens de beste kansen'. Dit gegeven gaf me veel rust. Het haalde de angst om ooit de boot te
missen grotendeels weg. Ik realiseerde me dat ik vooral uit die angst het eicelvitrificatie-traject
overwoog en zijn woorden waren genoeg om er voor nu vanaf te zien.
We gingen inderdaad op een fantastische reis en bij terugkomst hebben we eens goed samen
gepraat over het krijgen van kinderen. Beiden waren we naar het idee van kinderen krijgen
toegegroeid en ineens voelde het als een geschikt moment om het eens te gaan proberen. Niet
veel later raakte ik zwanger. Terugkijkend op mijn overwegingen heb ik dus voor mij de juiste
keuze gemaakt, maar ik realiseer me dat het allemaal anders had kunnen zijn als mijn vriend en ik
niet samen waren gebleven, als ik zeer moeilijk of niet zwanger was geraakt en als ik kleine Faro
niet had gekregen.
In welke fase je je ook bevindt, wat je overwegingen ook zijn om eicelvitrificatie te overwegen, ik
wens je een hele goede keuze toe en alle geluk, liefde en een prachtig kindje aan het einde van de
rit toe; ongeacht hoe je daar zal komen!
Daniëlle
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Mijn wens om mijn persoonlijke ervaringen met eicelvitrificatie met je te delen leverde
dit boek op. Ik had zelf ook graag zoiets gelezen toen ik informatie zocht over het
proces. Ik hoop dat je dit boek informatief vond en je heeft kunnen helpen om een
goede, eigen keuze te maken.
Mijn werk heb je kosteloos kunnen lezen. Mocht het boek je echter meer waard zijn,
of mocht het nuttig voor je zijn geweest, dan kan je hier een vrijwillige bijdrage
leveren aan mijn boek. Het hoeft niet, maar het mag wel!
Je kan daarvoor een bedrag naar keuze overmaken naar:
studio Vandaan, Utrecht –
IBAN: NL69 KNAB 0729 5544 81 t.n.v. studio Vandaan, Utrecht, o.v.v. bijdrage ‘ Mijn
ei op ijs’.
Iedere bijdrage, ongeacht de hoogte, wordt gewaardeerd. Alvast bedankt!
Schroom niet om bij interesse in het gehele boek of bij vragen contact met me op te
nemen via mijn website www.daniellevangrieken.com of via mail op
ddvangrieken@gmail.com
Wees ook van harte welkom om de link naar de gratis download te delen met andere
geïnteresseerden: http://daniellevangrieken.com/tekst/mijn-ei-op-ijs-download/
Ik wens je veel wijsheid, vertrouwen en geluk toe.
Groet, Daniëlle
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