
kinderwens

Roos (36) en Nina (36) zijn al sinds de basisschool hartsvriendinnen. Als de 
grote kinderwens van Roos maar niet in vervulling gaat, biedt Nina zich aan als 
eiceldonor, in de hoop dat haar vriendin op die manier tóch zwanger zal raken. 
Tekst: Marion Martens - Foto’s: Getty Images

Nina en Roos delen al sinds hun kinder-
tijd lief en leed met elkaar. Roos vertelt: 
“Na de middelbare school gingen we 

ieder onze eigen weg, maar we bleven elkaar al-
tijd zien.”
“Als we weer een nieuw vriendje hadden, was 
het contact wat minder”, vult Nina lachend 
aan. “Maar dan schreven we elkaar ellenlange 
brieven.” 
Als Roos haar partner Rob leert kennen, gaan 
ze al snel samenwonen. “We wilden allebei 
graag kinderen, maar het hoefde niet meteen”, 
vertelt Roos. “Na mijn vorige relatie was ik ge-
stopt met de pil, maar vervolgens was ik een jaar 
lang niet ongesteld geworden. Toen Rob en ik 
gingen samenwonen, slikte ik de pil weer. Ik 
stopte om te zien of mijn cyclus nu wel normaal 
op gang zou komen.”
Dat gebeurt gelukkig, maar een jaar later is 
Roos nog steeds niet zwanger. “De huisarts 
stuurde ons door naar het ziekenhuis. Robs 
sperma werd nagekeken en dat was goed. Ik on-
derging een kijkoperatie en mijn hormonen wer-
den onderzocht, maar ook daar kwam niks uit. 
Alles was goed.” 
Wel wordt het stel geadviseerd om de natuur 
een handje te helpen en te beginnen met een iui-
behandeling. Daarbij wordt het zaad geïnsemi-
neerd, zodat het zich dichter bij het eitje bevindt. 
Roos: ‘Eerst kreeg ik een hormoonkuur, om er-
voor te zorgen dat het maandelijkse eitje goed 
zou rijpen. Bij de tussentijdse controle bleek 
dat ik niet één eitje produceerde, maar dat er in 
beide eierstokken dertien eitjes aan het rijpen 

waren. Toen konden ze niet insemineren, want 
stel je voor dat alle eitjes bevrucht zouden wor-
den! Er werd besloten om over te stappen op ivf. 
Daarbij wordt een eicel buiten de baarmoeder 
bevrucht en later teruggeplaatst.‘

JANKEN
Vier jaar en diverse mislukte ivf-pogingen later 
is Roos ten einde raad. 
Nina vertelt: “Ik zag Roos op en neer gaan in 
een emotionele achtbaan. Niet alleen was het 
lichamelijk zwaar voor haar, maar vooral het 
constant leven tussen hoop en vrees is ver-
schrikkelijk. Daar kwam nog bij dat iedereen 
in haar omgeving schijnbaar moeiteloos baby’s 
kreeg. Ik voelde me zo machteloos toen. Ik 
wilde Roos ontzettend graag helpen, maar kon 
niks doen. We konden alleen samen praten en 
een potje janken.” 
Inmiddels heeft Nina haar partner Hans ont-
moet. Enkele maanden nadat ze zijn gaan sa-
menwonen, blijkt Nina zwanger te zijn. “We 
waren ontzettend blij”, vertelt Nina. “Maar ik 
zag er erg tegen op om het nieuws aan Roos te 
moeten vertellen. Ik wist natuurlijk best dat 
Roos mij dit van harte gunde, maar vond het 
tegelijkertijd zo oneerlijk tegenover haar.” 
Roos vat het nieuws goed op. “Ik vond het ge-
weldig voor Nina en Hans en was ook absoluut 
niet jaloers. Maar het was wel dubbel, ja. Diep 
vanbinnen voelde ik me zo ongelukkig…” 
Nina’s zoon wordt eind 2009 geboren. ‘In die 
tijd waren Rob en ik emotioneel gezien aan het E
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eind van ons Latijn’, vertelt Roos. ‘We zouden nog 
maar één ivf-behandeling vergoed krijgen.’ 
Intussen struint Roos het internet af. “Ik zat op aller-
lei forums, praatte met lotgenoten en las over nieuwe 
ontwikkelingen. Mijn leven werd beheerst door onze 
kinderwens. Met Rob kon ik er goed over praten 
en hij leefde mee met elke teleurstelling. Daarnaast 
praatte ik er ook veel over met mijn moeder en na-
tuurlijk met Nina. Na elke mislukte poging volgde 
er een bespreking in het ziekenhuis. Steeds bleek de 
eicel niet goed te sluiten na de bevruchting. Daaruit 
had ik zelf eigenlijk al geconcludeerd dat mijn eicel-
len niet goed functioneerden.” 
Roos zoekt verder naar informatie en komt tot de 
conclusie dat er voor haar maar één mogelijke oplos-
sing is: eiceldonatie. 
‘Dat was wel een keerpunt’, vertelt Roos. ‘Ik wilde 
gewoon samen een kind, van mijn eicel en Robs 
zaadcel. Adoptie hebben we niet echt overwogen. 
Behalve een kind, wilde ik ook dolgraag zélf zwan-
ger zijn. Maar het idee van ‘mijn eigen eicel’ moest 
ik loslaten. Rob reageerde positief, maar kwam ook 
meteen met bedenkingen. Want aan wie moet je zo-
iets nou vragen?’ 
Een donor moet aan verschillende criteria voldoen. 
Roos: “Zo moet de donor gezond en onder de vijfen-
dertig jaar zijn en zelf geen kinderwens meer hebben. 
Tijdens de eicelpunctie is er namelijk een kleine kans 
op ontstekingen, die ervoor zouden kunnen zorgen 
dat je geen kinderen meer kunt krijgen.” 
Een nichtje, dat op de hoogte is van Roos’ moeiza-
me pogingen om zwanger te worden, heeft ooit eens 
beloofd dat ze Roos zeker zal helpen als dat nodig 
mocht zijn. 
“Maar ja, beloven en echt doen, zijn twee heel ver-
schillende dingen”, zegt Roos. “Niet dat ik ver-
wachtte dat ze meteen enthousiast ja zou roepen. 
Ik durfde het eigenlijk niet eens te vragen.” Uitein-
delijk stuurt Roos haar nichtje een e-mail. “Ik had 
haar de laatste jaren nauwelijks gezien. Daarom 
durfde ik haar niet te bellen en al helemaal niet naar 
haar toe te gaan.” 
Het duurt weken voordat Roos antwoord krijgt van 
haar nichtje. “Ze had het heel serieus overwogen, 

maar zag toch vreselijk op tegen de behandeling. 
Daarom had ze besloten om het niet te doen. Na-
tuurlijk had ik daar begrip voor, maar dit was wel 
een moment waarop ik het even helemaal niet meer 
zag zitten. Ik stuurde Nina een treurig sms’je. Ze 
stond binnen tien minuten voor de deur.”
Nina: ‘Ik vond het zo vreselijk verdrietig. Ik wist 
dat Roos hiermee bezig was en snapte ook dat ze 
haar nichtje had gevraagd. Op die manier zou het 
‘in de familie’ blijven. Het was nog helemaal niet in 
me opgekomen dat ik óók een mogelijke kandidaat 
kon zijn. Ik weet nog dat ik naar huis reed en de ge-
dachte voor het eerst in me opkwam: ik ga dit doen 
voor Roos.’
Meteen bij thuiskomst bespreekt Nina het idee met 
Hans. ‘Die reageerde heel positief: ‘Als jij dit wilt 
doen voor Roos, dan moet je dit doen.’Hoewel mijn 
zoontje nog maar een paar maanden oud was, had ik 
helemaal geen bedenkingen. Ook het feit dat ik mis-
schien geen tweede kind meer zou kunnen krijgen, 
was geen obstakel voor me. Ik dacht: beter allebei 
één kind, dan ik twee en Roos geen. De volgende dag 
heb ik Roos een sms gestuurd om te zeggen dat ik 
met haar wilde praten.‘ 
Roos: “Ik werd er helemaal zenuwachtig van. Ik be-
greep dat het gesprek wel eens over eiceldonatie kon 
gaan, maar durfde het niet te geloven.” 
“En ik was misschien nog wel zenuwachtiger!” ver-
telt Nina lachend. “Stel dat Roos dit plan helemaal 
niet zag zitten?”
Het gesprek dat volgt, is heel emotioneel. 
Nina: “Ook Roos had er niet bij stilgestaan dat ze het 
mij ook had kunnen vragen.” 
Roos: “Toen Nina met dit voorstel kwam, viel alles 
op zijn plaats.” 

VRESELIJKE KLAP
Alle voors en tegens worden besproken, maar on-
danks de ‘tegens’ blijft Nina vastbesloten. Roos belt 
het ziekenhuis voor een afspraak. “Daar vielen ze 
van hun stoel van verbazing. Ze hadden in mijn geval 
de mogelijkheid van eiceldonatie nog nooit overwo-
gen. Het moest eerst in het team besproken worden.” 
Na een zenuwslopende week komt het verlossende te-
lefoontje: Roos mag de behandeling ondergaan. “Er 
volgde een uitgebreide procedure”, vertelt ze. “Van 
mij hadden ze natuurlijk al een dik dossier, maar 
toen was Nina aan de beurt.” 
Nina: “Als eerste kreeg ik een psychologische test 
met vragen als: ‘Stel dat Roos het kind straks op-
voedt op een manier waar jij het niet mee eens bent?’ 
En: ‘Hoe sta jij straks tegenover dit kind? Beschouw 

je het niet als je eigen kind?’ Op al die vragen heb ik 
geantwoord dat het niet mijn kind zou zijn, maar het 
kind van Roos en Rob.”
Vervolgens ondergaat Nina allerlei lichamelijke on-
derzoeken. Uiteindelijk wordt er groen licht gegeven.
“We moesten eerst allebei een maand aan de pil”, 
vertelt Roos. “Dat klinkt tegenstrijdig, maar op die 
manier konden ze onze cyclussen precies gelijk la-
ten lopen.” 
“En dan te weten dat wij allebei absoluut niet tegen 
de pil kunnen”, zegt Nina lachend. “We worden er 
vreselijk chagrijnig van.” 
Na die pilmaand krijgen Nina en Roos allebei een hor-
moonbehandeling: Nina om haar eitjes goed te laten 
rijpen, Roos om ervoor te zorgen dat het bevruchte 
eitje in een optimale omgeving kan worden geplaatst. 
“Moest ik mezelf elke dag een spuit geven, brr”, lacht 
Nina. “Roos is verpleegkundige, dus die heeft het 
de eerste dag voorgedaan. Het waren gelukkig maar 
kleine spuitjes, dus dat lukte wel. Op het laatst moest 
ik nog een grote spuit en dat durfde ik echt niet. Dat 
heeft Roos weer gedaan.” 
Nina moet elke dag naar het ziekenhuis om te be-
kijken of ze voldoende eitjes produceert en of ze wel 
goed rijpen. “We gingen altijd samen”, vertelt Roos. 
“Dit was echt ons ding. Er waren maar weinig men-
sen die het wisten. Alleen mijn moeder, mijn broer en 
een heel goede vriendin. Nina had het ook aan haar 
moeder verteld.” 
Nina: “Ik had verwacht dat mijn moeder het niet 
zo’n goed idee zou vinden, maar ze vond het ge-
weldig. Zaten we daar allebei met een brok in onze 
keel. We hebben het ook gehad over de vraag of ik 
dit kind echt alleen als Roos’ kind zou kunnen be-
schouwen. Mijn moeder zei: ‘Je moet maar zo den-
ken: je geeft geen kind weg, alleen maar een paar 
eicellen. Die zouden anders verloren gaan en nu 
kun je er iets prachtigs mee doen.’ En dat klopt na-
tuurlijk ook.”
Op de uitgerekende dag wordt bij Nina de eicelpunc-
tie uitgevoerd. Nina: “Ze hadden mij verteld dat dat 
best een vervelende ingreep zou zijn, maar ik vond 
het reuze meevallen. Niet fijn natuurlijk, maar niet 
zo erg als ik had verwacht. Natuurlijk ging Roos 
weer mee. We waren erg benieuwd naar het aantal ei-
cellen. Het bleken er vijf te zijn, waarvan er drie goed 
genoeg waren om bevrucht te worden.”
“Rob had een paar uur daarvoor al zijn bijdrage 
geleverd en de eicellen werden in het laboratorium 
bevrucht”, vertelt Roos. “Twee van de drie embryo’s 
bleken uiteindelijk goed genoeg te zijn. Ook dat is 
een heel spannende procedure. Sluiten de eicellen 
zich? Gaan de embryo’s zich delen en dus groeien?”

Drie dagen na de eicelpunctie wordt een embryo in 
Roos’ baarmoeder geplaatst. 
“Ik wilde ze alle twee”, vertelt Roos. “Maar ze wil-
den een embryo overhouden om in te vriezen. En 
toen volgden de twee spannendste weken van mijn 
leven. Ik werd niet ongesteld, maar durfde nergens 
op te hopen. Nina en ik belden elkaar elke dag, maar 
we waren o zo voorzichtig met uitspraken.” 
In de periode die hieraan voorafging, heeft Roos het 
extra zwaar gehad. “Mijn vader, met wie ik een in-
nige band had, overleed na een slopende ziekte. En-
kele maanden later overleed ook Robs moeder. Toen 
mijn opa ook nog plotseling stierf, vond ik eigenlijk 
dat daarvoor een nieuw leven in de plaats moest 
komen. Dat is misschien een rare redenering, maar 
toen dacht ik dat echt.” 

Nina: ‘Ook dat ik misschien 
geen tweede kind meer kon 
krijgen, was geen obstakel. Ik 
dacht: beter allebei één kind, 
dan ik twee en Roos geen’

Lange wachtlijsten

Eiceldonatie kan een mogelijke oplossing zijn wanneer 
blijkt dat een vrouw geen eicellen meer aanmaakt 
- bijvoorbeeld door een vervroegde overgang - of 
wanneer de eicellen van onvoldoende kwaliteit blijken 
te zijn. Hierbij wordt de wensmoeder zwanger van de 
eicel van een andere vrouw. Ze is dan dus zelf zwan-
ger van het kindje, maar niet de biologische moeder. 

In Nederland is anonieme en betaalde eiceldonatie 
verboden. Sinds 2004 wordt elke donor geregistreerd, 
zodat het eventuele kind later de gegevens van de 
donor kan achterhalen.

In Nederland gaan de meeste wensmoeders zelf op 
zoek naar een donor. Ook worden er veel oproepjes 
op internet geplaatst in de hoop een donor te vinden.

Sinds april 2013 bestaan er in Nederland eicelbanken 
waar gedoneerde eitjes worden ingevroren. De vraag 
naar gedoneerde eicellen is echter veel groter dan het 
aanbod, waardoor vrouwen op een lange wachtlijst 
worden geplaatst.

Eiceldonatie is natuurlijk niet zomaar iets. Je staat als 
donor je erfelijke materiaal af, waaruit een biologisch 
eigen kind kan ontstaan dat niet bij jou opgroeit. Het 
is belangrijk dat de donor zich daarvan bewust is. 
Daarom maakt een psychologisch onderzoek even-
eens onderdeel uit van de procedure die voorafgaat 
aan de donatie.

Bronnen:
www.freya.nl 
www.metronieuws.nl
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Groot is dan ook de teleurstelling als twee weken na 
de terugplaatsing blijkt dat Roos niet zwanger is. 
“Dat was zo’n vreselijke klap. Stiekem had ik toch op 
een wonder gehoopt.” 
Ook voor Nina is het een grote teleurstelling. ‘We 
hadden vooraf tegen elkaar gezegd: ‘Dit móét lukken 
en dit gáát lukken.’
Na deze mislukte poging is Roos er helemaal klaar 
mee. “Zo veel verdriet elke keer, dat kun je bijna 
niet verwerken. In al die jaren waren we keer op keer 
teleurgesteld, maar daar had ik steeds redelijk mee 
kunnen omgaan. Maar nu ging ik echt door een diep 
dal. Ik was een emotioneel wrak.” 
Roos kan het niet meer aan en zij en Rob zetten de 
plannen voor een kind uit hun hoofd. “Ik wist wel 
dat er nog ergens een bevruchte eicel in een vriezer 
lag, maar daar wilde ik niks meer van weten.” 

VERWONDERING
De maanden verstrijken en het wordt carnaval. “Elk 
jaar gaan Rob en ik dan steevast naar Friesland”, 
vertelt Roos. “We hebben daar ons stamcafeetje met 
ons ‘eigen’ vaste tafeltje. Daar bespreken we alles 
wat er het afgelopen jaar is voorgevallen. En daar 
dacht ik pas weer aan dat ene ingevroren embryo. Op 
internet had ik gelezen dat de kans op een zwanger-
schap met een embryo dat ingevroren is geweest nog 
veel kleiner is dan met een ‘vers’ embryo. Rob was 
ook erg bang voor een nieuwe teleurstelling, maar we 
besloten deze allerlaatste kans toch aan te grijpen.” 
Terug van vakantie maakt Roos opnieuw een af-
spraak in het ziekenhuis. ‘Ik had er absoluut geen 
vertrouwen in. Al vóór de terugplaatsing kan er van 
alles misgaan. De kans is heel groot dat het embryo 
zich na ontdooiing niet meer deelt. Ik had een af-
spraak om twee uur en wist dat ze nog tot twaalf uur 
konden bellen om te zeggen dat het mis was.‘
Er wordt niet gebeld en Roos en Nina gaan samen 
naar het ziekenhuis. 
Roos vertelt: “Ik zei nog: ‘Jullie zijn me zeker verge-
ten te bellen.’ Maar er was niks mis met het embryo.” 
Na het plaatsen volgen opnieuw die spannende we-
ken. “Na een week leek het mis te zijn. Ik kreeg een 

lichte bloeding en dacht: nu is het echt afgelopen. 
Deze keer hadden we niemand iets verteld. Toen 
mijn broer een verkeerde opmerking maakte over 
kinderen, was het hek van de dam. Ik geloof niet dat 
ik ooit zo hysterisch ben geweest.” 
Maar wonder boven wonder stopt de bloeding na en-
kele dagen. “Na anderhalve week kocht ik een zwan-
gerschapstest. Ik was zo zenuwachtig. Zag ik nu wel 
of geen streepje? Misschien een heel dun streepje?” 
Nina: “En toen stond Roos ineens voor mijn deur 
met die zwangerschapstest in haar hand! Wij alle-
bei kijken en er stond toch echt een streepje! Ik had 
de zwangerschapstest van mijn zoontje bewaard en 
die hebben we erbij gehaald om te vergelijken. Haar 
streepje was nog dikker dan het mijne! We hebben 
echt staan springen en juichen.” 
Enkele dagen later wordt de zwangerschap van Roos 
bevestigd tijdens een controle in het ziekenhuis. “We 
waren gewoon door het dolle heen. We konden het 
niet geloven!” 
Roos is zó blij dat ze Nina maar niet genoeg kan be-
danken. ‘Steeds wanneer ik bij Nina langsging, nam 
ik een bloemetje of een cadeautje mee. Tot Nina op 
een keer zei: ‘Ja, nu is het wel klaar met bedanken.’ 
Daar hebben we achteraf nog erg om gelachen.’ 
Eind 2010 wordt Roos’ dochter Sam geboren. “Stie-
kem hoopten we op een meisje, maar voor ons ge-
voel mochten we dat niet vragen. Een jongetje of een 
meisje, het was allebei goed.” 
Roos heeft het gevoel dat ze vóór de geboorte van 
haar dochter in een soort mist heeft geleefd. ‘Je bent 
zo lang bezig met de wens om moeder te worden, dat 
overheerst alles. Het is net alsof mijn leven nu pas 
echt kleur heeft gekregen.‘ 
Sam is nu twee jaar oud en een gezonde meid. Roos: 
“Nog elke dag kijk ik vol verwondering naar dit kind 
en denk ik aan het prachtige geschenk dat Nina mij 
gegeven heeft.” 
Nina: ‘Hans en ik hebben vorig jaar ons tweede kind 
gekregen. Ik heb er absoluut geen spijt van dat ik een 
eicel heb gedoneerd. Ik zou het zó weer doen voor 
Roos. En Sam is gewoon een prachtig kind, echt het 
kind van Roos en Rob. Natuurlijk is Sam voor mij 
speciaal, maar vanwege onze vriendschap zou een 
kind van Roos voor mij altíjd speciaal zijn.’ 
Hun vriendschap heeft een extra dimensie gekregen, 
beamen ze allebei. “Onze band was altijd al heel in-
nig, maar door dit alles heeft onze vriendschap een 
gouden randje gekregen.” L

Wil je reageren op dit verhaal? Mail o.v.v. ‘1322 Roos 
en Nina’ naar redactie@mijngeheim.nl. Je kunt ook 
je eigen verhaal vertellen op www.mijngeheim.nl.

Roos: ‘Nog elke dag kijk ik 
vol verwondering naar mijn 
dochter Sam en denk ik aan 
het prachtige geschenk dat 
Nina mij gegeven heeft’
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