Je eicellen laten
invriezen: ja of nee?

IJs age
Door je eicellen op tijd in te vriezen, kun je je kinderwens
tot (na) je veertigste in de ijskast zetten. Fantastische
uitvinding of doorgeschoten wetenschap?
Tekst Floor Bakhuys Roozeboom Fotografie the licensing project
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ls je zin hebt in een verhit
avondje discussiëren met
vriendinnen, dan is het onderwerp ‘eicellen invriezen’
altijd een goeie om op te gooien.
Binnen de kortste keren fonkelt bij
het hele gezelschap het vuur in de
ogen en worden zinsneden als ‘keuzevrijheid!’, ‘onnatuurlijk!’ en ‘niet
zoals het bedoeld is!’ driftig over
tafel geslingerd. Geen onderwerp
dat de emoties zo hoog doet oplopen als het krijgen van kinderen.
Het is groots, het is oer en iedereen
heeft er een mening over. Maar als
je je werkelijk in de materie van het
invriezen verdiept, merk je al snel:
zo simpel is het niet.

Tik, tak, tik, tak
Ik bedoel, het zal je maar gebeuren:
ruim tien jaar samen en zielsgelukkig. Studie afgerond, werk
gevonden en helemaal klaar om
een bundeltje blozend nageslacht
op de wereld te zetten. En dan
maakt hij het ineens uit. Verliefd
op een ander. Sorry schat, het ligt
niet aan jou. Hup, weg is hij. Terwijl
de huwelijksuitnodigingen en
geboortekaartjes van vriendinnen
je aan alle kanten om de oren vliegen, sta jij na ruim een decennium
weer tussen de singles in de kroeg.
Onwennig, bijna dertig en weer
helemaal terug bij af.
Milou (onderwijsmanager) was 27
toen zo’n meedogenloze breakup haar overkwam. Inmiddels is
ze vier jaar verder en overweegt

ze serieus om haar eicellen in te
vriezen. Want hoewel ze zich na
haar relatie vol overgave op de
datingmarkt stortte, blijkt het
vinden van een nieuwe ‘ware’ lang
niet zo makkelijk als gedacht. En
intussen tikt haar biologische klok
onverbiddelijk verder. “Vriendinnen proberen me gerust te stellen:
ah joh, je bent toch nog jong zat?
Jij komt die leuke vent nog wel
tegen. Misschien hebben ze gelijk.
Toch denk ik soms: wat als ik hem
nou níet tegenkom? Of pas over vijf
jaar? Ik wil iemand wel eerst een
paar jaar kennen voordat ik aan
kinderen begin. Heb ik dan nog wel
genoeg tijd?”
Dat is geen gekke vraag, vindt
Dominic Stoop, hoofd van de
vruchtbaarheidskliniek van het UZ
Brussel. “Veel vrouwen realiseren
zich niet hoe snel hun vruchtbaarheid na hun dertigste afneemt. Als
je op je 37ste pas gaat proberen
zwanger te worden, is er een aanzienlijke kans dat het niet zo makkelijk meer gaat.” Het liefst een
beetje opschieten met voortplanten dus. Als dat niet lukt, kun je er

Talk

sinds 2011 in Nederland ook voor
kiezen om eicellen in te vriezen
voor later. Voorheen was dit al mogelijk voor vrouwen die vervroegd
in de overgang raakten of dreigden
onvruchtbaar te worden door bijvoorbeeld chemotherapie. Nu kan
dit dus ook om sociale redenen,
bijvoorbeeld omdat je die ene leuke
kerel nog niet hebt gevonden.

Back-upplan
En dát gaat dus te ver, zeggen de
tegenstanders. Deze zogenoemde social freezers zouden alles
in het leven maar naar hun hand
willen zetten. Als je te druk bent
met carrière maken en wijntjes
drinken op het terras om op tijd
voor nageslacht te zorgen, moet je
ook maar op de blaren zitten toch?
Bovendien zorgt al dat invriezen
voor stokoude moeders, en dat
is voor kinderen ook maar niks.
Volgens Stoop ligt het allemaal niet
zo simpel. “Vroeger was de enige
verantwoordelijkheid van jonge
vrouwen: trouwen en kinderen
krijgen. Tegenwoordig moeten
ze studeren, een sociaal leven

>>

Als je te druk bent met carrière
maken om op tijd voor nageslacht
te zorgen, moet je ook maar op de
blaren zitten, toch?
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Het invriezen van je eicellen kan nu ook om
sociale redenen: bijvoorbeeld omdat je die leuke man
nog niet hebt gevonden
onderhouden, werk zoeken, een
relatie opbouwen, carrière maken
én kinderen krijgen. Allemaal in
grofweg dezelfde periode. Dat
lukt nu eenmaal niet altijd.” Dat
een oudere moeder zielig zou zijn
voor het kind, vindt Stoop onzin.
“Mannen worden al eeuwen op hun
veertigste nog vader. Dat vindt
toch ook niemand zielig? Het zou
niet moeten gaan om leeftijd, maar
om gezondheid en stabiliteit. Ik zie
genoeg vrouwen van veertig die
gezonder zijn en hun leven beter
op de rails hebben dan sommige
meisjes van in de twintig.”
Voor Maaike (30, brandmanager)
is het bezwaar tegen invriezen
gevoelsmatig. “Eicellen invriezen
vind ik onnatuurlijk. Het leven
loopt nu eenmaal niet altijd zoals
je wil, dat moet je accepteren. We
kunnen toch niet alles in het leven
zelf bepalen?” Fair enough, maar
waar ligt dan de grens? Met de moderne geneeskunde verzetten we
ons toch per definitie tegen de loop
van de natuur? Zo werden bij Sofie
(31, zorgconsultant) op haar 28ste
een aantal eicellen ingevroren, na-

Wat kost dat?

Gemiddeld betaal je tussen
de 3000 en 3500 euro per
behandeling. Invriezen uit medische
noodzaak wordt door de zorgverzekering vergoed, invriezen om
‘sociale redenen’ niet.
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dat bij haar de ziekte van Hodgkin
werd geconstateerd. De behandelingen zouden haar vruchtbaarheid kunnen aantasten. Inmiddels
is Sofie genezen verklaard en
verwacht ze haar eerste kindje,
natuurlijk verwekt. Toch vond ze
het destijds een fijn idee om een
back-upplan te hebben. “Omdat
ik zo snel mogelijk aan de chemo
moest beginnen, konden ze maar
een klein aantal eitjes oogsten, dus
een garantie op zwangerschap was
het niet. Maar in zo’n situatie denk
je toch: iets is beter dan niets.”

Uitstelbaby’s
Geen wondermiddel, maar een
noodoplossing dus. En volgens
Sjoerd Repping, hoogleraar en
hoofd van het centrum voor
voortplantingsgeneeskunde van
het AMC, is dat voor social freezers
niet wezenlijk anders. “Ook voor
vrouwen die om sociale redenen
bij ons komen, is invriezen geen
luxe, maar een laatste strohalm.
Ze worden vaak neergezet als
harde, koude carrièrevrouwen die
even hun kans op kinderen komen
afkopen. Terwijl ze in de praktijk
juist heel traditioneel en romantisch ingesteld zijn. Ze willen graag
kinderen, maar wel in de context
van een gezin. Als het je alleen om
een kind te doen is, kun je ook een
zaaddonor zoeken of iemand in de
kroeg oppikken en het kind in je
eentje opvoeden. Maar dat willen
deze vrouwen juist niet.”

Daniëlla (directeur non-profit
organisatie) herkent zich hier
helemaal in. Ze was 36 toen ze
in 2010 besloot om haar eicellen
in te vriezen. In Brussel, want in
Nederland mocht het toen nog niet.
Vijf jaar later liet ze als een van de
eerste social freezers haar eicellen
ontdooien en deze zomer bevalt
ze van de allereerste Nederlandse
‘uitstelbaby’. Een rotwoord, vindt
ze zelf. “Alsof ik het bewust heb
uitgesteld en vervolgens hop, even
een baby heb besteld.” Ook zij wilde
altijd een gezin, maar een break-up
op haar 33ste gooide roet in het
eten. “Na een tijdje dacht ik: wat als
het straks niet meer lukt?” Die gedachte bleek niet onterecht. Toen
Daniëlla twee jaar na het invriezen
van haar eicellen toch nog de man
van haar leven tegen het lijf liep,
probeerde ze eerst zonder de ingevroren eicellen zwanger te worden.
Zonder succes. “Ik produceerde
nog wel eicellen, maar de kwaliteit
was niet meer voldoende. Toen besloot ik mijn ingevroren eitjes in te
zetten en boem: meteen zwanger.”

Duurt lang
Ook al is ze zielsgelukkig met haar
aanstaande moederschap, Daniëlla
vindt dat vrouwen er niet te makkelijk over moeten denken. “Weet
waar je aan begint. Je kunt niet
zomaar wat eicellen langsbrengen
en klaar. Het is een zware procedure vol doktersafspraken, puncties,
bloedonderzoeken, hormooninjec-

In feiten

• Bij het AMC in Amsterdam hebben
inmiddels ruim 200 vrouwen hun
eicellen ingevroren om sociale
redenen.
• Bij de kliniek in Brussel zijn dat ook
200 vrouwen, van wie eenderde
uit Nederland komt.
• De gemiddelde leeftijd van de
Nederlandse social freezers is 37.
• Slechts 14 procent van hen is
onder de 35.
•D
 e overlevingskans van
ingevroren eicellen ligt rond de 90
procent.
• De kans dat een ontdooide eicel
succesvol wordt bevrucht, is 80
procent.
• Op je 30ste is de kans dat het
nooit meer lukt om ‘spontaan’
zwanger te worden 5 procent, op
je 38ste is dat opgelopen tot 20
procent en op je 40ste is het 50
procent.

Zo werkt het

Met behulp van hormooninjecties
wordt eerst de eicelproductie gestimuleerd, waarna meerdere eicellen
worden geoogst. Het verschil met
‘gewone’ IVF is dat de eicellen daarna niet meteen worden bevrucht
en teruggeplaatst, maar worden
ingevroren om ze later te ontdooien
en te bevruchten. Voor een goede
kans op zwangerschap worden,
afhankelijk van je leeftijd, rond de
twintig eicellen ingevroren. Daar zijn
meestal twee of drie behandelingen
voor nodig.

ties, noem maar op. Heel intensief. Ook wordt invriezen zonder
medische noodzaak niet door de
zorgverzekering vergoed. In totaal
hebben alle behandelingen me zeker tienduizend euro gekost.” Dat
vrouwen massaal op hun dertigste
eicellen zullen laten invriezen voor
later, ziet Daniëlla niet gebeuren. “Kom op, wie droomt er als

klein meisje nou van om op haar
veertigste pas moeder te worden?
Zoiets doe je niet omdat het ideaal
is, maar omdat je geen andere optie
hebt. Het is fysiek ingrijpend, het
kost tijd en veel geld. Maar als het
je enige kans op een kindje met je
grote liefde is, dan kan ik inmiddels
uit ervaring zeggen: het is het me
allemaal waard geweest.”

In de rubriek ‘Glamtalk’ bespreken
we elke maand een actueel topic.
Wil je meepraten over het wel/niet
invriezen van je eicellen? Ga naar
de facebookpagina van Glamour.
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