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Soort boek/Ziekte/Stijl: In dit boek dat bestaat uit drie delen beschrijft Dineke

van der Burg ervaringen van diverse donoren en acceptoren met eiceldonatie.

Bovendien licht ze behandelmethoden en behandelingen van diverse medisch

specialisten in Nederland, België en Spanje. Daarnaast wordt ingegaan op de ethische

aspecten van eiceldonatie. Goed leesbaar.

Over de schrijfster: Dineke van der Burg (1961) studeerde Antropologie en

bedrijfskunde en is sr. Adviseur bij Rijkswaterstaat. Zij kreeg samen met Henk (1954)

een tweeling, Jelle en Frederique in 2008 via eiceldonatie in Spanje.

Korte beschrijving: Hoofdstuk een en twee vormen het eerste deel van het boek

waarin zowel echtparen die via eiceldonorschap een kind hebben gekregen als

eiceldonoren aan het woord komen. In hoofdstuk een beschrijven

ervaringsdeskundigen, waaronder Dineke zelf, hoe het verlangen naar een kind kan

leiden tot het zoeken naar een eiceldonor en de hele gang door de gezondheidszorg

die daar bij hoort. Zij noemen verschillen in kijk op behandeling die er bestaan in

Nederland en Spanje waardoor het mogelijk is in Spanje een onbekende eiceldonor te

laten doneren en in Nederland niet. Ze vertellen ook over de druk die deze hele

procedure vaak op een relatie legt, hoe gezocht moet worden naar de juiste therapie

en hoe vaak er teleurstelling is omdat de behandeling niet leidt tot de gewenste

zwangerschap. Ook vertellen zij hoe zij tegenover hun kinderen verkregen met behulp

van eiceldonatie aankijken. In hoofdstuk twee beschrijven eiceldonoren hoe zij tot

hun besluit zijn gekomen om eicellen af te staan. Ook lichten zij toe hoe zij tegen de

uit deze zwangerschappen geboren kinderen aankijken en wat zij vinden van

onbekend dan wel bekend donorschap.

In deel twee worden overeenkomsten en verschillen tussen vruchtbaarheids-

behandelingen en eiceldonatie in Nederland, België en Spanje toegelicht. Een verschil

is bijvoorbeeld dat in Spanje wel eiceldonatie van onbekende donoren wordt

toegestaan en in Nederland niet. Dit nadat over dit onderwerp vergelijkbare

maatschappelijke discussies zijn gevoerd in beide landen. Dineke vraagt zich af of

meer bekendheid met de problematiek rond eiceldonatie ervoor kan zorgen dat

mensen die anders ongewild kinderloos blijven, alsnog zwanger kunnen raken en

kinderen kunnen krijgen? En waarom er een tekort aan eiceldonoren is? Zij licht

verschillen tussen de vruchtbaarheidsbehandeling in Nederland, België en Spanje toe,

maar ook behandelingsverschillen die er bestaan tussen verschillende ziekenhuizen.

In deel drie gaat zij in op ethische aspecten rondom het eiceldonorschap. Zij laat een

Vlaamse ethicus aan het woord en gebruikt informatie van het Nederlandse

Rathenau-instituut om de verschillende standpunten en achterliggende argumenten



toe te lichten. Standpunten verschillen in de samenleving over of eiceldonatie van een

onbekende donor niet goed is voor het kind of juist wel. Voors en tegens komen aan

bod en ook de consequenties daarvan voor echtparen die geen kinderen kunnen

krijgen.

Wat viel op: Hoe verschillend de behandelingen kunnen zijn. Hoe zwaar de weg kan

zijn om kinderen te kunnen krijgen. En hoe verschillend er met ethische argumenten

omgegaan wordt.

Citaten: Pag.7-8: ‘Opvallend vind ik de grote verschillen tussen de

vruchtbaarheidsbehandeling in Nederland en in Spanje. Het belangrijkste verschil

hierbij is dat men in Nederland een bekende donor moet hebben, terwijl dat in Spanje

bij wet verboden is. In Nederland zijn gesprekken met een maatschappelijk werker

verplicht om te bepalen of je het eiceldonatietraject aankunt en of je een geschikte

ouder zou kunnen zijn. In Spanje is dit geen verplichting, maar je kunt gebruik

maken van een therapeut of begeleider indien je daarvoor kiest. Het bijzondere van

dit alles is, dat je elke wet kunt omzeilen. Ben je het niet eens met het Nederlandse

systeem, dan ga je –indien je privésituatie dit toelaat- bijvoorbeeld naar Spanje of

naar België. (…) Ook binnen Nederland zijn opvallende verschillen.’

Pag.16: ‘Nadat we wat meer tot rust waren gekomen, heeft Jeroen nog een keer

gebeld en met de laborant gesproken. Hij vertelde dat mijn eicellen geen zogeheten

poollichaam bleken te hebben, wat noodzakelijk is voor bevruchting.’

Pag.59: ‘Omdat we ons niet kunnen neerleggen bij een leven zonder kinderen, denken

we verder. IVF is geen optie meer, de enige optie voor ons op dit moment is

eiceldonatie. Maar willen we dit echt?’

Pag.88: ‘ Mijn eerste keer als donor was vier maanden geleden. Ik wilde graag donor

worden omdat ik heb gezien hoeveel pijn het geeft als mensen geen kinderen kunnen

krijgen.’

Pag.150: ‘Ik pleit zelf voor een tweesporenbeleid. (…) Dit systeem gaat ervan uit dat

de donor ( van sperma of eicellen) zelf beslist of zij/hij anoniem doneert of wil

worden geregistreerd.’
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