
Lunchen met professor Paul Devroey, de man die 45.000 baby's maakte

'Wanneer je een leven lang pionier mag zijn,
blijven er weinig frustraties over'

Credit: Yann Bertrand

Er komt een zakjapanner aan te pas om het uit te rekenen: zes per dag, driehonderd dagen per jaar, zoveel
jaren lang. Vijfenveertigduizend proefbuisbaby's, zowat de bevolking van Dendermonde, heeft Paul Devroey
ter wereld helpen brengen. Volgende week wacht het emeritaat voor de wereldwijd meest geciteerde auteur
in de wetenschappelijke literatuur over onvruchtbaarheid. Tekst Yves Desmet / Foto Yann Bertrand

YVES DESMET

aar hoort een glaasje champagne bij, op het zonovergoten terras van de landelijke hoeve in Zingem-Huise,
die de broers Benoit en Bernard Dewitte tot smaakvol restaurant hebben omgebouwd. Het leven kan mooi
zijn op een vroege oktoberdag. Meestal trouwens, voor Paul Devroey. "Je moet altijd tevreden zijn met wat je
hebt. Dat principe komt nog uit mijn jezuïetenopleiding, waar ons geleerd werd dat je eigenlijk niets bezit, dat
je hooguit iets krijgt voor een bepaalde tijd. Dat zorgt voor een mentale onthechting van heel veel zaken. Ik
heb het gevoel dat heel veel mensen daar net ongelukkig door worden: mijn rijkdom, mijn huis, mijn wagen.
Voor kinderen is dat net hetzelfde: je hebt geen kind, je krijgt misschien een tijd lang een kind. Te veel
mensen gaan kapot aan materialisme. Wanneer je gedreven bent door het constructief bezig zijn met je
projecten, ben je niet langer geïnteresseerd in het pure hebben. Ik ben vaak benaderd met commerciële
voorstellen maar ik heb me altijd gehouden aan de wetenschappelijke benadering. Daar gaat het om, niet om
het geld dat je ermee zou kunnen verdienen. Meer en meer weten, meer en meer netwerken, kennis
verspreiden: ik heb meer dan 700 lezingen gegeven, in meer dan honderd landen, meer dan 500 artikels op
mijn naam en die van collega Van Steirteghem, een veelvoud daarvan aan citaten: dat is pas echte rijkdom."

Hij heeft ook vijftien wereldprimeurs op zijn naam, nieuwe technieken bij de behandeling van infertiliteit die
voor het eerst succesvol werden toegepast aan zijn Vrije Universiteit Brussel. Voor welke wil hij het meest
herinnerd worden?

"Het meest baanbrekende blijft voor mij de micro-injectie, een techniek waarbij je één zaadcel in een eicel
injecteert. Dat was fabuleus, want het betekende meteen dat eigenlijk zo goed als geen man meer
veroordeeld is tot onvruchtbaarheid. Zelfs al produceer je maar een paar luie zaadcellen, dan is dat nog
voldoende om te bevruchten. Dat is de kracht van de wetenschap, dat je miljoenen en miljoenen oplossingen
biedt, die ook nog de volgende decennia gebruikt zullen worden. Er zijn inmiddels wereldwijd 4 miljoen
kinderen geboren dankzij technologie die ook bij ons ontwikkeld werd. Duizenden keren per dag wordt dat
vandaag gedaan, van Jakarta over Kaapstad tot in Lima, en jij hebt die techniek mee ontwikkeld. Dat geeft
een grandioos gevoel, ja. Niemand kan dat nog uitwissen, dat blijft een stempeltje dat je op de
wetenschapsgeschiedenis hebt gezet."

Dus mag nu eerst onbekommerd genoten worden van parmezaankoekjes, eendenpaté en een
softshellkrabbenpootje in béarnaise.

De ex-bruxelliensis
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Natuurlijk is zelftwijfel hem niet vreemd. "Ook al zijn we altijd heel voorzichtig te werk gegaan, stapje per
stapje opbouwend, risico's vermijdend, je blijft met onopgeloste vragen zitten. Je techniek mag dan op punt
staan om bevruchte embryo's te maken en in te planten, maar hoe ontwikkelen die kinderen zich later? Dat
weet je niet voor ze geboren worden. Dat heeft collega Van Steirteghem, pediater van opleiding, nauwlettend
gevolgd. Want je bent natuurlijk bang dat de mensen die eerst negatief waren over de techniek ook gelijk
zullen krijgen: dat onze kinderen uiteindelijk meer afwijkingen zouden hebben, het minder goed zouden doen.
Maar we hebben inmiddels een databank van duizenden en duizenden kinderen, waaruit ondubbelzinnig blijkt
dat die in alles overeenstemmen met de gewone populatie. De grote fascinatie is nu om te weten hoe het met
hun vruchtbaarheid zal evolueren. Ik ben er bijna gerust op dat het ook daar positief zal zijn, maar voorlopig
blijft het nog even wachten op het antwoord."

Het succes is er nu, en de wereldwijde waardering, maar dat was niet altijd zo.

"Je botst altijd met tegenkrachten, niet eens alleen in de religieuze hoek. In het begin van mijn carrière heb ik
last gehad met de Orde van Geneesheren omdat ik als gynaecoloog ook mannen onderzocht. Dat kon ook
moeilijk anders, legde ik uit, als je de vruchtbaarheidsproblemen van een koppel wilt onderzoeken, maar de
Orde zag dat toen anders. Alleen urologen mochten van hen een penis bekijken (lacht). Ik heb van hen ook
ooit een blaam gekregen omdat ik in het openbaar sprak over wat we deden. Communicatie was not done,
terwijl het natuurlijk een van de kerntaken van een wetenschapper is. Hoe kun je mensen anders bewust
maken van de evoluties en de ethische vragen die daardoor opgeroepen worden?"

"Ik hou niet van hokjes, van isolement. Wat me altijd gefascineerd heeft, is de globalisering van de
wetenschap. Regionaal denken is de wetenschap vreemd, ik wik mijn woorden. We hebben er altijd een punt
van gemaakt om wereldwijd geïnteresseerde wetenschappers bij ons te laten meelopen en onze kennis met
hen te delen. Er lopen in de wereld tientallen fertiliteitsspecialisten rond die het bij ons geleerd hebben,
samen met ons onderzoek hebben gedaan. De ex-bruxelliensis noem ik ze, die samen honderden
wetenschappelijke publicaties hebben geschreven. We zien elkaar jaarlijks één dag in Brussel. Over wat ik
een 'charming phrase' noem, een zinnetje dat mij fascineert. Om ons te doen nadenken over waar we mee
bezig zijn. 'The essential is to distinguish the essentials' of 'Any embryo is destined to die, testifying modesty'.
Er hangt daar echt een sfeer van camaraderie, het thuiskomen bij een gastvrij nest, dat we altijd hebben
willen zijn."

Vrijhaven

We ruilen het terras voor de lichte en ruime zaal, een tafeltje aan het open venster, waar de laatste stralen
van de Indian summer op zijn Vlaams mogen binnenvallen. Op het menu: tonijntartaar met jonge
spinaziescheuten.

Dat iedereen door Brussel werd aangezogen, lag niet alleen aan de aanwezige kennis en expertise, opper ik.

"Nee, daarnaast was er ook het essentiële gegeven dat Brussel een wetenschappelijke vrijhaven was.
Daarom ook heb ik mijn afscheidsspeech de titel 'Brussels, a city without borders' meegegeven. In
maatschappelijk en ethisch opzicht was er een draagvlak dat in de rest van de wereld niet te vinden was.
Daarom werden we een magneet voor wetenschappers en patiënten. En dat in een land waar de kerk toch
nog wel wat invloed had, en die kerk was heel negatief over reproductietechnieken. Hoewel, ik heb nog een
briefje van een oude leraar bij de jezuïeten die me, na een interview met mij te hebben gelezen, schreef: 'Doe
maar verder.' (lacht) De vrees dat er een regering zou komen die ons werk aan banden zou leggen, is nooit
bewaarheid geworden, gelukkig. In de ons omringende landen is het een catastrofe, verschrikkelijk. Ik werd
ooit uitgenodigd door de Duitse Ethiekraad, met twaalf mensen, onder wie een zwaar gehandicapte. Ik praatte
over het testen van embryo's op afwijkingen alvorens ze in te planten, waarover ze de Duitse wet gingen
aanpassen. Die man zei me: als mijn moeder u ooit ontmoet had, zou ik hier nu niet zitten. Zeer emotioneel
wordt zo'n debat snel."

Aan de andere kant: hoeveel imperfectie aanvaarden we nog van een kind, en dus van een embryo? Er is
daar een grijze zone, geeft hij toe.
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"Maar als we akkoord zijn dat abortus kan vanwege een handicap bij de foetus, wat is dan nog het bezwaar
dat je een embryo zou onderzoeken op afwijkingen? Eigenaardig genoeg is een embryo in sommige landen
wettelijk beter beschermd dan een foetus. Want ook in Duitsland aanvaardt men wel abortus tot 25 weken
zonder enige reden, maar diagnose van het embryo dan weer niet. Er blijft in vele landen een ongelooflijke
irrationele vrees. In bepaalde landen mag je geen eicellen invriezen, maar wel sperma, in Nederland mag je
geen zaadcellen verzamelen in de teelbal zelf. In België zijn we in vergelijking echt gezegend met vrijheid.
Dat is ons geluk geweest, dat we de wetenschap hebben laten primeren. Ik heb ooit één gevaarlijke uitspraak
gedaan, die me heel wat kritiek bij een aantal parlementsleden heeft opgeleverd: dat de wetenschap zich niet
kan laten leiden door de wetten van de democratie. Een beetje sterk, ik geef dat toe. Maar als je morgen met
een diepreligieuze meerderheid in de bevolking zit, moet je de wetenschap dan maar afbouwen? Ook al
verschillen de religies daarin fundamenteel van visie? Toen we in 1990 met die injectiemethode begonnen,
kregen we bezoek van joodse rabbijnen die dat kwamen bekijken. In twee dagen tijd was hun beslissing
genomen: dit is een goede techniek, dit moeten we doen. Ik kon mijn ogen niet geloven. En op een week
wisten alle rabbijnen wereldwijd hoe ze onvruchtbare mensen konden helpen, en stroomden de joodse
patiënten toe. Moslims hebben er ook geen moeite mee, alleen diepkatholieken en Noordse protestanten
blijven heel negatief reageren. Ook de Fransen zijn nog gedetermineerd door religie. Spanje is dan weer zeer
tolerant, eigenaardig genoeg. Ook al omdat premier Gonzalez zich heeft laten adviseren door de
wetenschappers zelf. Dat gebeurt niet veel, dat men ons advies vraagt. Liever oordeelt men direct over wat
we doen."

Dilemma's

"Al geef ik toe dat ik ook foute keuzes heb gemaakt. De eerste keer dat ons team werd gevraagd een 'saviour
baby' te maken, hebben we geweigerd. (Een saviour baby is een baby die wordt gemaakt met de bedoeling
genetisch materiaal te hebben om een transplantatie mogelijk te maken voor een al eerder geboren, ziek
kind, YD.) Ik heb altijd heel voorzichtig willen zijn, vanuit het besef dat één fout voldoende was om ook de rest
van ons werk te schaden. Ik kreeg het ook van die term: 'les bébés médicaments'. Daar heb je het, de
designerbaby's. Het eerste kind van die vrouw is dan ook gestorven. In een interview zei ze later: 'Als ik kon
zorgen voor dat zieke kind, kon ik toch ook zorgen voor twee kinderen? Zeker als het tweede ervoor gezorgd
zou hebben dat het eerste weer beter werd?' Dat was zo'n correct rationeel argument, dat ik sindsdien nooit
meer geweigerd heb als de vraag om zo'n saviour baby kwam. Misschien was ik te bang voor de emoties die
het losmaakte toen. Het was niet mijn moedigste moment. Je zit als wetenschapper voortdurend in het vizier
van de publieke opinie, terecht ook. Maar soms verkramp je dan."

"Tegenstanders zeggen dat we dat allemaal niet mogen doen, de natuur zijn gang moeten laten gaan, God
zijn wil laten doen, dat is eigenlijk het kernargument. Ik aanvaard dat niet. Ik was echt geschokt door de
reactie van het Vaticaan toen Robert Edwards, de man die met Louise Brown de eerste proefbuisbaby op de
wereld zette, de Nobelprijs voor geneeskunde kreeg. Ik word nooit kwaad, dat is een van mijn grote
problemen. Ik zou soms beter wat meer primair reageren op zulke uitspraken. Wat betekent dat voor al die
gelovige mensen die zo'n ingreep hebben laten uitvoeren? Ze vergissen zich onvoorstelbaar. Hoe kun je nu
tegen een daad zijn die vol zit met positiviteit? Niet dat er geen grenzen moeten zijn, je moet geen vrouwen
van zestig zwanger maken. Maar wat is er fout aan het vervullen van een kinderwens, zeker als je de
depressies ziet die een onvervulde wens met zich kan brengen?"

"Een ander argument is de vraag of je wel kinderen moet maken in een wereld die getroffen wordt door
overbevolking. Dat is de eeuwige discussie tussen macro- en microniveau, waar je nooit uit geraakt. Globaal
gezien is er inderdaad overbevolking, maar vertel dat eens tegen de Afrikaanse vrouw die door haar
gemeenschap verstoten wordt omdat ze onvruchtbaar is, en die door een hel gaat. Maar het blijft een
techniek voor de gefortuneerden. Een derde van onze patiënten komt uit het buitenland, omdat ze het in hun
land niet kunnen of niet mogen. Wij hebben iedere dag één lesbisch koppel uit Frankrijk, dat 's nachts de trein
op stapt in Montpellier, Lyon of Marseille, en de volgende dag terugkeert, omdat ze in het land dat trots zegt
de bakermat van de verlichting te zijn de wettelijke mogelijkheid niet hebben. Maar je bent lesbisch omdat
zoiets genetisch vastgelegd is. Moet je die vrouwen dan ook nog eens gaan penaliseren? De kinderen van
lesbiennes zijn met argusogen gevolgd door psychologen, en die doen het even goed als alle andere. Ik denk
dat in die problematiek één woord heel belangrijk is: respect. Als je die vrouwen respecteert, dan doe je het.
Zo simpel is het."

Indrukwekkende teelballen
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Een piepkuiken met handgerolde couscous, vergezeld van een mooie Spaanse tempranillo-wijn, maakt zijn
opwachting. Het Spaans doet Paul Devroey denken aan Zuid-Amerika, waar hij regelmatig een paar weken
gaat rondtrekken met een paar vrienden. Zes kilo bagage, geen gsm, geen vrouwen, even de kop leegmaken
van alle besognes. Uit Zuid-Amerika kwam ook de patiënt die zorgde voor een andere doorbraak, een Latijns-
Amerikaanse ingenieur, die met zijn vrouw kwam voor een donorinseminatie omdat hij onvruchtbaar was.

"Zijn twee zaadstrengen waren doorgeknipt bij een operatie in zijn jeugd. Maar die man had wel teelballen om
u tegen te zeggen, waar je echt diep respect voor moest hebben (lacht). Toen kwam het idee: als we eicellen
kunnen plukken uit de eileiders van de vrouw, waarom dan geen sperma rechtstreeks uit de teelbal van de
man? We hebben er in geprikt, perfecte zaadcellen gevonden, en zo is de spermaextractie ontstaan. De man
heeft zijn eigen kind gekregen, zonder zaaddonor. Nu wordt ook die techniek wereldwijd toegepast. Dat is
mooi. Als je een leven lang pionier mag zijn, ken je weinig frustraties."

"Eigenlijk hebben we echt weinig fouten gemaakt, ons weinig dingen beklaagd. Ik ben wel heel traag, ik kan
dat ook niet veranderen, altijd die angst om domme dingen te doen. Ook dat werd er bij de jezuïeten
ingelepeld: nooit primair reageren. Jij zegt iets, ik denk na, en pas dan reageer ik secundair, niet in een
opwelling, maar na analyse. Ik ben zelfs tertiair in mijn reactie. Vandaar dat vele mensen denken dat ik nooit
denk, of toch zeker nooit zeg wat ik denk. Dat is niet waar, ik heb alleen tijd nodig, ik kan gewoon niet
impulsief reageren."

"Ook na 45.000 baby's weet ik nog altijd niet waar die allesoverheersende kinderwens vandaan komt. Ik weet
alleen dat hij inderdaad allesoverheersend is. Ik heb mijn mails bekeken vandaag: Koeweit, Iran, Peru,
telkens hetzelfde: 'Wil u ons geval bekijken, we zijn wanhopig.' Dat bestaat bij duizenden mensen. Is dat
genetisch geprogrammeerd, is het sociale en familiale druk? Beide? Ik weet het nog altijd niet, ik ben er nooit
uit geraakt. Puur rationeel zou je kunnen kiezen voor adoptie, er lopen kinderen genoeg rond die daar
geholpen mee zouden zijn. Maar mannen willen hun genen doorgeven, vrouwen hebben een zorginstinct.
Universeel, waar ook ter wereld. Op de tien echtparen zijn er twee die huilen tijdens een consultatie, die het
niet onder controle kunnen krijgen. En als het niet lukt, zijn er soms drama's. Zelfmoorden, scheidingen,
langdurige depressies, we hebben het allemaal gezien."

Bejaardentehuis Europa

We verhuizen naar het terras voor de koffie. De herfst komt er onvermijdelijk aan, ook in zijn leven.

"Het is goed om op een bepaald ogenblik al die verantwoordelijkheid van je schouders te laten vallen, maar ik
ben nog niet rijp voor de pantoffels en de sofa. Ik krijg veel aanbiedingen voor lezingen, opleidingen, ik hou
van schrijven en ben bezig met een boek: Making babies. Ik kan niet voort blijven werken in dit tempo en met
deze intensiteit. Ik zal nu de vrijheid hebben om te kiezen voor de dingen die me echt interesseren. En wat
onderzoek zal daar altijd wel bij blijven."

"Wat me zorgen baart, is dat onze samenleving fertiliteit niet goed aanpakt. We krijgen steeds meer vragen
van jonge vrouwen om hun eicellen in te vriezen. Vroeger deden we dat alleen bij vrouwen met kanker die
voor een chemotherapie stonden. Als ze daar gezond uit kwamen, hadden ze onbeschadigde eicellen tot hun
beschikking. Nu komt de vraag ook van twintigers, vrouwen die hun zwangerschap willen uitstellen. Ze
hebben de juiste partner nog niet gevonden, de carrière gaat voor, plaats voor kinderen zal er pas zijn
wanneer ze halverwege de dertig zijn. Medisch hebben ze gelijk om die eicellen te bewaren: de kans op een
natuurlijke zwangerschap bij een vrouw van veertig bedraagt nauwelijks 5 tot 10 procent. Maar zijn we als
samenleving goed bezig wanneer we jonge vrouwen hun carrière boven hun kinderwens laten stellen?
Blijkbaar last hebben met het fenomeen van jonge moeders? Ik twijfel daaraan. In zowat heel Europa is het
geboortecijfer naar één kind per vrouw aan het evolueren, niet eens de vervangingsratio dus. Als we de jonge
moeder niet leren te waarderen en ondersteunen, wordt Europa in sneltreinvaart het bejaardentehuis van de
wereld."

De Morgen zaterdag 08 oktober 2011 Pagina 45

4


