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In dewachtzaal van de kinder-
kliniek vanhetUZ inJette han-
gen vertederende foto’s van la-
chende baby’s en stralende ou-
ders. En daarnaast een affiche
met een oproep om spermado-
nor teworden.Het is éénvande
grootste verdiensten van Paul
Devroey dat miljoenen ouders
hun kinderwens in vervulling
zagen gaan, zonder dat ze daar-
voor andermans sperma nodig
hadden.

45.000 proefbuisbaby’s

Naar schatting zo’n 45.000
proefbuisbaby’s heeft hij in ons
land helpen verwekken en we-
reldwijd danken minstens vier
miljoen mensen hun leven aan
de technieken die hij ontwik-
kelde. De wereld had er allicht
niet anders uitgezien zonder
die extra injectie, maar voor de
ouders van die kinderen heeft
Devroey wél het verschil ge-
maakt.

‘Toch krijg ikwel eens kritiek’,
zegt hij. ‘Dewereld is zo al over-
bevolkt, waarom dan al die
moeite omnogwatmeer kinde-
ren temaken? Als je datmondi-
aal bekijkt, kan je het nut daar-
van betwijfelen. Maar als je
vanuit het individu vertrekt,
zijn kinderen vaak het belang-
rijkste in een mensenleven. Bij
een Afrikaanse vrouw die door
haar gemeenschap verstoten
wordt omdat ze onvruchtbaar
is, moet je niet afkomenmet de
overbevolking.’
‘Maar je hoeft zo ver niet te
gaan: ik kan u honderden dank-
betuigingen tonen van mensen
van bij ons. Zeer aangrijpende
brieven. Van mensen voor wie
de kinderwens allesoverheer-
send is. Puur rationeel zou je
kunnen zeggen: die nood kan

perfect gelenigd worden door
adoptie. Maar een mens wil
blijkbaar per se zijn eigen ge-
nen doorgeven. En als dat niet

lukt, is dat voor velen nochmin
noch meer een drama.’

Eenzaam

Devroey prijst zichzelf geluk-
kig dat hij in een land leeft dat
hem de kans gaf om zijn dro-
men waar te maken. ‘België is
een zeer goed land voor dit
soort baanbrekend werk’, zegt
hij. ‘Demaatschappij, de acade-
mische wereld en de overheid
hebben ons onderzoek altijd
met een open geest benaderd.
En financieel ondersteund. Die
vrijheid zouden we nooit ge-
kregen hebben in Italië, Frank-
rijk, Duitsland en zelfs Neder-
land. Op dat vlak zijn we zeer
geprivilegieerd.’
‘Ik ben opgeleid door de jezu-
ieten en ik heb altijd interesse
gehad voor ethische vraagstuk-
ken. Vragen die je niet zomaar
met ja of neen kan beantwoor-
den. En waarin je bovendien
kan evolueren. Het eerste ver-
zoek voor een saviour baby –
een baby die speciaal verwekt
wordt om met zijn genetisch
materiaal een eerder geboren
ziek broertje of zusje te redden
– hebbenwe afgewezen. Omdat
zoiets voor ons een grens over-
schreed. Devroey verwekt de-
signerbaby’s. Ik zag de titels al
in de kranten.’
‘Dat zieke kind is toen inder-
daad gestorven. Achteraf las ik
een interview met de moeder.
Als ik kon zorgen voor een
zwaar ziekkind, dankan ik toch
zeker zorgen voor twee gezon-
de kinderen, zei ze. Daar was
geen speld tussen te krijgen.
Sindsdien helpen we wel om
reddende baby’s te verwekken.’

Heel eenzaam

‘Eigenlijk was ik weinig moe-
dig, toen die vraag voor het
eerst gesteld werd. Maar er
spelen zoveel factoren in zulke
beslissingen. Je kan minder in
vorm zijn, moe zelfs, of je kan
met problemen kampen. Fami-
liaal of wat dan ook.We hebben
hier een eigen ad hoc comité
ethiek, maar als je als laatste in
de rij de knoop doorhakt, ben je
heel eenzaam.’
‘Wat zeker meespeelt: in ons
werk ben je als de dood voor
emotionele reacties en publie-

ke veroordeling. Altijd is er de
schrik dat je critici gelijk zullen
krijgen. Dat onze kinderen ab-
normaal veel afwijkingen heb-
ben bijvoorbeeld. Meer dan de
drie procent die je bij natuurlij-

ke zwangerschappen hebt.
Want dan verspeel je op slag al
het krediet dat je jarenlang
moeizaam opgebouwd hebt.
Het is voortdurend op eieren
lopen. En soms ben je dan mis-
schien net iets te voorzichtig of
te terughoudend.’

‘Als ik terugblik denk ik niet
dat we ons veel te verwijten
hebben’, zegt Devroey. ‘We heb-
ben er ons altijd zeer goed van
vergewist dat onze technieken
op punt stonden. Van bij de

aanvang hebben we
ons voorgenomen om
aan doorgedreven ob-
servatie te doen. Tien
tot vijftienduizend
kinderen volgden we
op de voet. Nog altijd,
omdat we nu be-
nieuwd zijn naar hun
vruchtbaarheid. Ook
belangrijk: als we ons
vergisten, dan veegden

we dat niet onder de mat, maar
we publiceerden daarover. Om
te voorkomen dat anderen de-
zelfde fouten zouden maken.’

Leenmoeders

Aan onderzoeksprojecten om

‘Sinds hier in de wachtzaal een bericht hangt dat ik op 1 november
met emeritaat ga, word ik door enorm veel patiënten aangeklampt
die mij nog een laatste keer willen bedanken.’ VUB-professor Paul
Devroey is een wereldautoriteit in het vruchtbaarheidsonderzoek.
Eigenlijk is hij vader (althans qua auteursrecht) van meer dan
vier miljoen kinderen. ‘En ja, ik ben een trotse vader’, zegt hij.

WILLY DE BUCK

’’Ik kan u honderdendankbetuigingen tonen van
mensen voor wie de kinder-
wens allesoverheersend is

Vruchtbaarheidsexpert
Paul Devroey met pensioen

’’Ik vind het bijzonderpijnlijk dat de
paus miljoenen
katholieken met
een schuldgevoel
opgezadeld heeft

Vader van vier miljo en kinderen

● Werkte mee aan
vijftien
wereldprimeurs
in de
behandeling
van onvrucht-
baarheid.

● Belangrijkste
vernieuwing:
de micro-injectie,
waarbij één
zaadcel in een
eicel gebracht
wordt. Dankzij die
techniek kan
99 procent van
de mannelijke
vruchtbaarheids-
problemen
verholpen
worden.

● Hielp in ons land
alleen al 45.000
proefbuisbaby’s
verwekken.

● Wereldwijd
danken vier
miljoen mensen
hun leven aan de
technieken die
hij ontwikkelt.

● Werd gelauwerd
met drie
nationale en vier
internationale
onderzoeks-
prijzen.

Paul Devroey
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embryo’s te selecteren op het
gewenste geslacht, heeft Paul
Devroey nooit willen meewer-
ken. Het is niet de enige grens
die hij stelt. ‘Ik zal nooit mee-
werken aan leenmoederschap:
het inplanten van een bevruch-
te eicel van wensouders in een
andere vrouw. Ik kan daar
nochtans intellectueel achter
staan,maar er zijn te veel facto-
ren die je niet onder controle
hebt’, zegt hij. ‘Die vrouw
draagt andermans kind, stel dat
haar iets overkomt tijdens de
zwangerschap.’
‘Een andere grens is de leef-
tijd. Bij ons mag in-vitrofertili-
satie tot 47 jaar. Dat is ruim ge-
noeg bemeten, want zelfs bij
een natuurlijke bevruchting
loop je op die leeftijd al flink
wat gevaar. In sommige landen
zoals Rusland, stelt men zich
daar geen vragenmeer bij. Daar
zijn alle remmen weg. Ik gruw

van krantentitels over ouder-
domsrecords die telkens weer
gebroken worden.’

Geschokt door paus

Anderen trekken de grenzen
volgens Devroey dan weer te
strak. Zoals paus Benedictus,

die vorig jaar de Nobelprijs
voor de Britse fysioloog Robert
Edwards veroordeelde. ‘Ik was
geschokt’, zegt Devroey. ‘Vanuit
zijn eigen filosofie kan ik dat
nog begrijpen, maar ik vind het
bijzonder pijnlijk dat hij mil-
joenen katholieken met een
schuldgevoel opgezadeld heeft.
Mensen die hemel en aarde be-
wogen hebben om toch maar
kinderen te krijgen.’
‘De paus verwijt Edwards dat
bij in-vitrofertilisatie jaarlijks
een enorme hoeveelheid em-
bryo’s sterft. Alsof embryo’s
personen zijn. Dat zijn ze niet,
maar ze kunnen het wel wor-
den. Hoe durft iemand vandaag
nog te beweren dat je de natuur
en God hun gang moet laten
gaan. Als je dat doet, moet je al-
le ziekenhuizen sluiten.’

Dat blijkt uit onderzoek aan
de universiteit van Stirling
(Schotland) dat gisteren werd
gepubliceerd in het tijdschrift
Proceedings of the Royal So-
ciety Biology. Aan het onder-
zoek deden 2.519 moeders
mee van over de hele wereld,
de helft gebruikt de pil als an-
ticonceptiemiddel.
De wetenschappers vroegen
hen hoe gelukkig ze waren in
hun relatie en of ze de pil al
namen toen ze hun partner
ontmoetten. ‘Vrouwen die
hun partners ontmoetten ter-

wijl ze de pil gebruikten, ble-
kenminder seksueel tevreden
en minder aangetrokken tot
hun partners’, vertelt hoofd-
onderzoeker en sociaalpsy-
choloog Craig Roberts aan de
BBC. ‘Ze klaagden over een
gebrek aan spanning en avon-
tuur.’
Anderzijds vonden pilge-
bruiksters hun partners be-
trouwbaarder, zorgzamer én
betere kostwinners. En dat is
genoeg compensatie blijk-
baar, want ze zouden minder
geneigd zijn om te scheiden.
‘Meer tevreden zijn met de
relatie compenseert de min-
dere seksuele tevredenheid.
De relaties van tevreden pil-
gebruiksters duurden gemid-
deld twee jaar langer’, zegt
Craig Roberts.
Een mogelijke uitleg ligt
volgens Roberts bij het
MHC, het Major

Histocompatibility Complex.
Dat is een deel van onze genen
dat een grote rol speelt bij het
immuunsysteem, maar ook
evolutionair belangrijk is. Het
helpt mensen partners te vin-
den die genetisch sterk van
hen verschillen.

Viriel

‘Vrouwen voelen zich door-
gaans aangetrokken tot man-
nen die genetisch zoveel mo-
gelijk van hen verschillen. Ge-
netische diversiteit zorgt er
immers voor dat baby’s gezon-
der zijn’, zegt Roberts. ‘Dat
maakt onderdeel uit van de
onbewuste chemische aan-
trekkingskracht tussen man-
nen en vrouwen.’
Vroeger onderzoek toonde
ook al dat de partnervoorkeur
van een vrouw afhangt van de
fase van demenstruatiecyclus
waarin ze zit. ‘Tijdens niet-
vruchtbare periodes voelen ze
zich meer aangetrokken tot
mannen die goede vaders zou-
den zijn’, zegt Roberts. ‘Op

hun meest vrucht-
bare moment voe-
len ze zich meer
aangetrokken tot
viriele mannen, die
hen baby’s kunnen
schenken.’
Als een vrouw de
pil neemt, zitten
haar hormonen bij-
na constant op het
niveau van de niet-
vruchtbare perio-
des. ‘Daardoor vin-

den ze dus de helemaanddoor
de betrouwbare types aan-
trekkelijk.’

Grote stap

Hoewel de pil niet elke
vrouw zal beïnvloeden, raadt
Roberts vrouwen die zichwil-
len settelen toch aan om even
te stoppen met hormonale
contraceptiva. ‘Al is het maar
enkele maanden voor je gaat
trouwen. Het is de enige ma-
nier om te onderzoeken of je
je echt aangetrokken voelt tot
je partner. Iemand kiezen om
de rest van je leven bij te zijn,
is een grote stap. Je wil het
maar beter goed doen.’

Saaie vent? Steek
het maar op de pil
Heb je een saaie vent?
Steek de schuld dan maar
op de anticonceptiepil.
Blijkbaar doet het gebruik
van de pil vrouwen eerder
kiezen voor een betrouw-
bare man dan voor lustop-
wekkende macho’s. Voor-
deel is wel dat pilgebruik-
sters gemiddeld meer én
langer tevreden zijn over
hun relatie.

KAATJE DE CONINCK

Eén geluk: een grotere tevredenheid met de relatie compenseert
de mindere seksuele tevredenheid. Foto:Photo News

’’Tijdens niet-vruchtbare
periodes voelen vrouwen
zich meer aangetrokken tot
mannen die goede vaders
zouden zijn

CRAIG ROBERTS
onderzoeker universiteit
van Stirling

Paul Devroey wordt nu meer dan ooit aangeklampt door mensen
die hem danken omdat hij hen geholpen heeft hun kinderwens te
verwezenlijken. Foto:Herman Ricour

Vader van vier miljo en kinderen

’’De vrijheid die we kre-gen in België zouden
we nooit gekregen
hebben in Italië,
Frankrijk, Duitsland en
zelfs Nederland


