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en ei voor later: zo
noemt Marieke
Schellart
(37,
foto) de eicellen die ze laat invriezen.
De Nederlandse maakte
een documentaire
over
haar ervaringen. Ze wil
graag kinderen,
maar
niet zonder een man aan haar zijde. En
dus 'verlengt' ze haar vruchtbaarheid
door eicellen achter de hand te houden.
Schellart vreest immers dat ze niet meer
vruchtbaar is wanneer ze straks die ene
leuke man tegenkomt en dan kunnen ze
samen geen eigen kindje meer krijgen.
Omdat ze in Nederland nergens terecht
kan, komt de vrouw naar het Centrum
voor Reproductieve
Geneeskunde
(CRG) van het Universitair Ziekenhuis
Brussel. Daar laat ze, na een hormonenkuur waarvan ze even behoorlijk misselijk is, eicellen invriezen. 'Na al die
moeite hoop ik ergens dat ik ze nooit
nodig heb, maar het is een geruststellend gevoel dat ze hier liggen', zegt ze
daarover in de film. 'Ik heb het gevoel
dat mijn kindje dichterbij gekomen is. Ik

invriezen om sociale redenen.
De eicelbank biedt voorts een
oplossing voor wie het ethisch
moeilijk heeft met het invriezen van een (pre- )embryo.
Het CRG beheert de enige
eicel bank van ons land. Sinds
midden 2009 hebben meer dan
90 vrouwen zich er kandidaat
gesteld om preventief eicellen te laten
invriezen. Voor zowat de helft is de
behandeling aan de gang of afgerond.
'Doorgaans zijn het alleenstaande vrouwen - late dertigers - die vaak onlangs
een relatie op de klippen zagen lopen',
zegt psychologe [ulie Nekkebroeck van
het UZ Brussel. 'Meestal zijn ze hoogopgeleid. Ze zien zich geconfronteerd met
hun leeftijd en met het feit dat ze geen
partner hebben maar wel een latente kinderwens. Geen van hen zegt dat ze eicellen wil invriezen om voorrang te geven
aan haar carrière, maar het zijn wel stuk
voor stuk vrouwen met een carrière. Ze
doen dit om zichzelf nog een paar jaar
de tijd te geven in de hoop een geschikte
partner te vinden, omdat ze een traditioneel gezin voor ogen hebben:

len worden weggenomen tot een vrouw
45 jaar is, maar wanneer laat je best je
eicellen preventief'oogsten'? Hoe jonger
hoe beter, zegt dr. Paul Devroey, klinisch
coördinator van het CRG, daarover. De
procedure verloopt vlotter bij jongere
vrouwen die doorgaans nog meer eicellen hebben en ook de zwangerschapscomplicaties bij vrouwen boven de 40
jaar zijn niet niks. 'Om een goede kans
te hebben op voldoende eicellen, zijn
vrouwen best jonger dan 36 jaar. Per
cyclus halen we meestal acht tot twintig
eicellen op. Bij voorkeur bewaren we
een twintigtal eicellen. Daarmee heb
je zowat zeventig procent kans op een
zwangerschap:
De ingreep gebeurt onder lokale verdoving, zodat vrouwen dezelfde dag weer
naar huis kunnen. De eicellen worden
bewaard bij -296°C. Net als spermacellen blijven ze in principe tien jaar in de
vriezer, maar die termijn is op eenvoudige aanvraag te verlengen. De behandeling kost wel een aardige duit. Een vrouw
die twee keer eicellen laat ophalen, moet
twee keer 3.000 euro neertellen. Voor
sommige vrouwen zijn drie cycli nodig,
wat de kost op liefst 9.000 euro brengt.
Niets daarvan wordt terugbetaald, al
komt het ziekenfonds wel tegemoet als
later moet worden overgegaan tot ivf.

Goede
zwangerschappen

SOCIAL FREEZING
weet dat het geen garantie is, maar toch
tikt mijn klok een stukje minder hard:
Nu artsen eicellen net als sperma kunnen invriezen, zijn de slaagkansen van
vruchtbaarheidsbehandelingen
gestegen. De techniek wordt soms ingezet
bij ivf, maar is er ook voor vrouwen die
bijvoorbeeld een kankerbehandeling
ondergaan. De meeste vrouwen laten
echter net als Schellart hun eicellen

Jonger dan 36 jaar
Wie in aanmerking wil komen, moet
eerst een medische controle ondergaan
en langsgaan bij een psycholoog. Verder
is het een klassieke ivf-behandeling:
eerst een hormonenbehandeling
van
tien dagen of langer en vervolgens het
ophalen van de eicellen. Die worden
echter niet bevrucht, maar ingevroren.
Volgens de Belgische wet mogen eicel-

Baby's van moeders die hun vruchtbaarheid op deze manier verlengen, zijn er
bij ons nog niet. Er is nog te weinig tijd
overgegaan sinds de start van de eicelbank. In Japan of Spanje zijn die kinderen er wel al en daarmee is niets mis,
verzekert Devroey. 'We weten dat dit
heel goede zwangerschappen geeft. We
zien dat ook bij vrouwen van wie we de
eicellen invriezen binnen een klassieke
ivf-behandeling:
Vrouwen die hun bewaarde eicellen niet
(meer) nodig hebben, beslissen zelf wat
ermee gebeurt. Devroey: 'Ofwel halen
we ze uit de vriezer en dan zijn ze niet
meer bruikbaar. Ofwel kan een vrouw
ze anoniem schenken aan een andere
vrouw of aan de wetenschap:
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Boort het eRG hiermee nu een gigantische markt aan van vrouwen die
'wanhopig' op zoek zijn naar een man?
'Ik heb een vast salaris en zeker geen
commerciële bedoelingen', countert de
coördinator. 'Ik heb trouwens geen idee
hoeveel vrouwen tussen de twintig en de
dertig over hun vruchtbaarheid nadenken. Ik weet wel dat vrouwen soms heel
optimistisch zijn en niet beseffen dat ze
elke maand een deel van die vruchtbaarheid verliezen. Vrouwen beseffen ook
niet dat je heel gemakkelijk je ovariële
reserve kan bepalen, met één bloedonderzoek: De voorraad eicellen die elke
vrouw heeft, is immers eindig, in tegenstelling tot het sperma van de man.
Van kritiek op 'social freezing' kijkt
Devroey niet meer op: 'Het is telkens
hetzelfde verhaal. Het is me vaak opgevallen dat men tegen de inseminatie
van lesbische vrouwen is, tot men zelf
een lesbische dochter heeft. Dat men
tegen de screening van embryo's is, tot
men zelf twee abortussen achter de rug
heeft. Sommigen zijn tegen eicellen
invriezen. Tot ze zelf een serieus probleem hebben ... Ik kijk er met een zeker
cynisme naar:
'Wat moet je dan als je een 34-jarige
vrouw bent zonder partner en je niet
klaar bent om alleen zwanger te worden',
vraagt hij zich af. 'Je vruchtbaarheid
laten wegkwijnen of er iets aan doen?
Niemand wordt hiertoe verplicht. Voor
mij gelden de autonomie van het individu, de waarde van wat erover gepubliceerd wordt, dat het op een correcte
manier gebeurt en dat de kinderen opgevolgd worden. Ik maak me daarentegen
wel grote zorgen over zwangerschap bij
West-Europese vrouwen. Men zou hen
moeten aanmoedigen om op jongere
leeftijd kinderen te krijgen:

Angsten en
onzekerheden
En hoe gaat het met Marieke Schellart,
anderhalf jaar na de eerste behandeling?
Zij heeft haar 'voorraadje' eicellen met
drie behandelingen op 32 gebracht, vertelt ze. Ze vond dat ze als 36-jarige al laat
was om haar eicellen te laten invriezen
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en wilde zeker zijn dat ze een goede kans
zou maken op een kind.
'De behandeling zelf viel heel erg mee',
blikt de Nederlandse terug. 'Ik vond het
mentale proces dat aan mijn beslissing
voorafging veel zwaarder, omdat ik me
afvroeg wat ik wilde met mijn leven en
mijn kinderwens. In Nederland botste ik
op gesloten deuren. Sinds ik in Brussel
ben geweest, zie ik de toekomst weer
rooskleuriger. Dat heeft te maken met
de ingevroren eicellen, maar vooral met
het onder ogen zien van mijn angsten en
onzekerheden:
'Ik zeg altijd dat dit een behandeling is
die de vruchtbaarheid verlengt. Ik word
er boos van als mensen zeggen dat het
gaat om het uitstellen van een kinderwens. Ik heb geen partner: wat heb ik
uit te stellen? Het gaat over vrouwen die
zelfbeschikking willen over hun voort-

planting - en dan gaat de
halve wereld op zijn achterste poten staan, net als
destijds met de pil en abortus. Vrouwen mogen daarin zelf
keuzes maken, vind ik, als ze dat
weloverwogen doen. Er rust nog altijd
een taboe op worstelen met je biologische klok en angst om ongewenst kinderloos te blijven. Met mijn film wil ik
het onderwerp bespreekbaar maken:
Dat het allemaal flink wat geld heeft
gekost, vindt Schellart niet zo'n probleem. 'Het is niet goedkoop, maar het
zijn ook geen tienduizenden
euro's.
Duur zou ik het daarom niet noemen,
toch niet voor een werkende vrouw.
Wel of geen kind krijgen, is levensbepalend. Daarvoor heb ik heel veel over.
Het was even sparen, maar je hebt het zo
bij elkaar. Want wat wil je: luxezaken als
een dure vakantie of een nieuwe auto of
een kind waarvan je een leven lang kan
genieten?'
Meer informatie vind je

op

www.brusselsivf.be/eicelbank.
De film van Marieke Schellart kan je
bekijken

op www.eivoorlater.nl.

