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Eindelijk
zwanger
Lang verwacht,  
toch nog gekregen
Een kinderwens kan diepgeworteld zijn. Maar wat als  
je al jaren wacht op dat ene perfecte eitje dat je droom 
werkelijkheid maakt? Anne, Anita en Brechje waren blij 
verrast toen ze eindelijk zwanger bleken.
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‘   Dit hadden ze nog  
nooit meegemaakt

IVF
Bij een IVF-behandeling, 

voluit in vitro fertilisatie (in 

glas bevruchting), worden 

een eicel en ongeveer 

100.000 zaadcellen in het 

laboratorium samengebracht 

in een glazen schaaltje. Zo 

kan een bevruchting tot stand 

komen, zoals dat anders in de 

eileider gebeurt. Van bevruchte 

eicellen worden maximaal 

twee embryo’s per keer in de 

baarmoeder teruggeplaatst. 

Omdat deze ingreep kostbaar 

is - zo’n € 10.000 per poging 

een bevruchting tot stand te 

brengen - wordt deze alleen op 

medische indicatie uitgevoerd. 

Je komt ervoor in aanmerking 

als je na twaalf maanden 

onbeschermde seks niet 

zwanger raakt of in die periode 

geen zwangerschap voldraagt. 

De kans op een doorgaande 

zwangerschap na IVF is 

ongeveer 20%. 

Onverklaarbaar ‘Toen na talloze onderzoeken bleek dat we onverklaarbaar 
onvruchtbaar waren, besloten we onze kinderwens niet op te geven en 
de medische molen in te gaan. Na een aantal loodzware behandelingen 
is onze prachtige zoon Daan geboren. Hoewel ik altijd droomde van een 
groot gezin, dacht ik een tijd dat we het bij één kind moesten houden. De 
bevalling was erg zwaar, dat wilde ik niet nog een keer meemaken. Toen 
mijn gynaecologe me verzekerde dat een keizersnee een mogelijkheid was, 
besloten we toch voor een tweede te gaan. Ik onderging opnieuw een ivf-
behandeling. Op een gegeven moment lagen er nog vijf cryo’s (embryo’s 
die worden ingevroren, zodat ze later kunnen worden teruggeplaatst, red.) 
in de diepvries. Die maken we op, besloten we en als het dan niet gelukt 
is, hebben we één gezond kind en is ons gezin compleet.’ 

Wonder ‘Na meerdere mislukte terugplaatsingen, was de kans dat het bij 
de laatste poging wel zou lukken in onze ogen zo klein, dat we blij verrast 
waren toen het wel zo was. “Ze hebben er toch maar één teruggezet?” 
vroeg de verloskundige. Op de monitor waren duidelijk twee vruchtzakjes 
te zien. Als een eitje voor de vierde dag deelt, kan er een eeneiige tweeling 
ontstaan. Maar onze embryo was voor terugplaatsing onder de microscoop 
bekeken, en niet gedeeld. Het kon dus niet anders dan dat er zich naast het 
teruggeplaatste eitje op natuurlijke wijze nóg een eitje had genesteld. Een 
wonder, dat ze in ons ziekenhuis nog niet eerder hadden meegemaakt.’ 

Groot gezin ‘Nu de tweeling is geboren, is het laatste restje twijfel verdwenen. 
Het is overduidelijk geen eeneiige tweeling. Ze zijn totaal verschillend. 
Alleen aan hun neus kun je zien dat ze zusjes zijn. Uiteindelijk heb ik dan 
toch dat grote gezin waar ik altijd naar verlangde. Ik kan niet wachten om 
te zien hoe de tweeling zich ontwikkelt en hoop dat het net zulke leuke 
kinderen worden als hun trotse, grote broer.’ 

Brechje Lathouwers (31) is 7 jaar getrouwd met Danny en moeder van Daan (3) 

en de tweeling Jess en Jane (4 wkn). Ze kreeg Daan via een ivf-behandeling 

en is onlangs bevallen van een bijzondere twee-eiige tweeling: naast een 

teruggeplaatst eitje had zich op natuurlijke wijze nóg een eitje genesteld.

1 ei is geen ei
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 En tóch zie ik dingen  
    van mezelf in haar

Zwangerschap ‘In het begin werd ik verdrietig bij de gedachte dat ons kind 
niets van mij zou hebben. Toen we uitbehandeld waren in het ziekenhuis, 
waren er voor ons nog maar twee opties: adoptie of eiceldonatie. Omdat ik 
heel graag zwanger wilde zijn, zijn we voor het laatste gegaan. Het leek me 
zo heerlijk om een kind in me te voelen groeien, dat ik dankbaar was dat 
er een manier was om dat mee te kunnen maken. Een vriendin bood aan 
om een eitje aan ons af te staan. Een prachtig aanbod. Toch hebben we dat 
afgeslagen. Stel dat mijn kind op mijn vriendin zou lijken? Ik weet niet dat 
ik daar mee om had kunnen gaan.’ 

Herkenning ‘We besloten voor een anonieme donor te gaan en kwamen 
terecht bij een kliniek waar we ons prettig voelden. De wachtlijst was vier 
jaar, maar als mijn man zaad zou afstaan ter donatie voor een ander, zou dat 
de boel versnellen. Uiteindelijk had ik na een half jaar de eerste plaatsing. 
Bij de tweede poging was het raak. Onze grootste droom is uitgekomen. 
We hebben een prachtige dochter, in wie ik zelfs dingen van mezelf 
terugzie. Ook al kan dat niet. Haar lange armen en benen,  haar oogopslag 
en zelfs een bepaalde lach. “Ze lijkt wel erg op haar vader,” zeggen de 
meeste mensen. Dat doet soms pijn, maar omdat ik haar negen maanden 
heb gedragen, voelt ze wel heel erg van mij.’ 

Trots ‘Naar onze omgeving zijn we heel open over de eiceldonatie. En ook 
onze dochter zullen we het vertellen zodra ze het kan begrijpen. Er liggen 
nog zes embryo’s in de vriezer. Soms vragen mensen: “Wanneer komt de 
volgende?” Maar we zijn al heel blij dat we er één hebben. We gaan eerst 
maar eens van haar genieten. En dat doen we elke minuut van de dag. Toen 
ik zwanger wilde worden, zag ik overal mensen met een kinderwagen. Ik 
ben zó gelukkig dat ik er eindelijk ook vol trots achter kan lopen.’ 

EICELDONATIE
Het afstaan van onbevruchte 

eicellen wordt eiceldonatie 

genoemd. Met deze 

behandeling hebben 

vrouwen die vervroegd in de 

overgang komen of vrouwen 

met slecht functionerende 

eierstokken toch kans op 

een zwangerschap en het 

moederschap; juridisch 

gezien is de vrouw die het 

kind baart de moeder. Je 

kunt bij eiceldonatie kiezen 

voor een bekende donor. 

Wil je dat niet, dan kun je 

terecht bij de eicelbank. 

Sinds 2004 worden alle 

donoren in Nederland 

verplicht geregistreerd, 

zodat het kind op z’n 

zestiende kan opvragen wie 

de biologische moeder is. 

Anne Kramer (28) is 5 jaar getrouwd met Mario en moeder van Feline (5 mnd). 

Door een vervroegde overgang is ze onvruchtbaar. Ze verkoos eiceldonatie 

boven adoptie, om toch een zwangerschap mee te kunnen maken. 

Het gegeven ei
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  Ik voelde dat ik een 
test moest kopen

ICSI
Met Intra Cytoplas- 

matische Sperma Injectie 

(ICSI) wordt kortweg  

bedoeld: het injecteren van 

een geselecteerde zaadcel 

in het plasma van de eicel. 

De behandeling is groten-

deels hetzelfde als een  

IVF-behandeling, alleen 

wordt bij ICSI één enkele 

zaadcel met een glaspipetje 

direct in het celplasma van 

de eicel gebracht. De zaad-

cel wordt zodoende een 

handje geholpen. Een ICSI-

behandeling wordt vooral  

toegepast als de man  

verminderd vruchtbaar is 

of als de vrouw antistoffen 

aanmaakt tegen zijn  

sperma. Ook als er bij een 

IVF-behandeling nauwelijks 

of geen bevruchting  

optreedt, kan voor ICSI 

worden gekozen.

Rouwverwerking ‘Door mijn werk als kraamverzorgster werd ik wekelijks 
geconfronteerd met de vraag: “Heb je zelf ook kinderen?” Zo pijnlijk. “Het 
gaat niet altijd vanzelf,” zei ik soms, maar meestal hield ik mijn mond. Een 
kraamvrouw moet genieten van een bijzondere week en niet denken: ik hou 
me maar in, want misschien is het wel moeilijk voor de kraamverzorgster. 
We wilden allebei geen adoptie en geen donor. Het wordt óf een kind 
van ons samen óf niet. Na drie mislukte ICSI-behandelingen beseften 
we dat we waarschijnlijk kinderloos zouden blijven. We kwamen in een 
rouwverwerkingsproces. Ik ben met een psycholoog gaan praten, omdat 
mijn man en vriendinnen zeiden dat ik mezelf niet meer was. Zelf merkte 
ik ook dat ik het steeds moeilijker vond. Als we op vakantie waren en er 
stond een kinderstoel, gooide ik die het liefst uit het raam.’ 

Geen biefstuk ‘Op een dag, ik was bij mijn vijfhonderdste kraamgezin 
aan het werk, voelde ik dat ik een zwangerschapstest moest kopen. 
Heel vreemd, want daar was eigenlijk helemaal geen reden toe. Ik was 
met stomheid geslagen toen hij positief was. O jee, en we eten biefstuk 
vanavond, dacht ik. Dat kan helemaal niet. Bizar, dat dat het eerste was wat 
in me opkwam. “Hoe is het?” vroeg mijn man toen hij thuiskwam. “Heel 
erg goed, ik ben zwanger.” Dat had hij nooit verwacht.’ 

Spontaan zwanger zijn ‘Dit ga ik waarschijnlijk maar één keer meemaken, 
dacht ik, dus ik probeerde van elk moment te genieten. Toen onze dochter 
in stuit bleek te liggen, wilde ik niet dat ze gedraaid werd. Ik was veel te 
bang dat er iets mis zou gaan. Dan maar een keizersnee. “Ik herstel heus 
wel,” zei ik. “Al duurt het twee jaar, dat maakt me niet uit. Als ik m’n kind 
maar in mijn armen heb.” Een paar jaar later had ik weer het gevoel dat 
ik een test moest halen. En weer was hij positief. Weer spontaan. Wat een 
wonder. Dolgelukkig ben ik dat we dit twee keer mogen meemaken.’ 

Anita Berben (37) is 9 jaar getrouwd met Marco en moeder van Anouk (3)  

en Noor (3 mnd). Na drie mislukte ICSI-behandelingen legde ze zich erbij 

neer kinderloos te blijven. Uiteindelijk werd ze twee keer spontaan zwanger.

portretten

T
E

K
S

T
 PA

T
R

IC
IA

 V
A

N
 D

E
N

 H
E

U
V

E
L B

E
E

LD
 B

O
N

N
ITA

 P
O

S
T

M
A

. S
T

Y
LIN

G
 PA

U
LA

 S
C

H
O

U
T

E
N

Het verrassingsei
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