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Klepjes tegen zwangerschap
INNOVATIE

Met een ‘anticoncep-
tiesluis’ wil Peter van
de Graaf uit Seve-
num voor een revolu-
tie in de geboortebe-
perking zorgen. Het
gaat om twee piep-
kleine plastic buisjes
met afsluitklepjes.
Vrouwen sluiten de
klepjes als ze een
zwangerschap willen
voorkomen en zetten
ze weer open als ze
een babywens heb-
ben. Gynaecologen
reageren enthousiast
op het concept. Nu
nog een rijke spon-
sor vinden.

door Peter Bruijns

EE en anticonceptiemiddel
dat je niet kunt vergeten,
zonder hormonen, zon-
der operaties, zonder bij-
werkingen en zonder ge-

hannes tijdens de seks. Dat is wat
Peter van de Graaf (52) uit Seve-
num heeft bedacht. Een voorbe-
hoedmiddel waarover de vrouw de
baas is en mannen niets te zeggen
hebben.
Het idee rijpte jaren geleden bij
Van de Graaf tijdens een van zijn
wereldreizen. Hij zag de armoede
en ellende van grote gezinnen in
straatarme landen. Gezinnen die
amper - of niet - in staat zijn alle
monden te voeden. „Een vijfde van
alle kinderen in de wereld is on-
gewenst. Daar wil ik wat aan
doen.”
Peinzend over een methode om zo
natuurlijk mogelijk te voorkomen
dat eicel en zaadjes met elkaar in
contact komen, probeerde hij de
werking van een kringspier na te
bootsen. Zo kwam hij op het idee
van twee piepkleine buisjes, die
met klepjes hermetisch kunnen
worden afgesloten. Het zijn minus-
cule sluisjes, die naar wens open of
dicht kunnen worden gezet. Dat
kan draadloos, van buitenaf.
Voor het plaatsen is geen operatie
nodig. „De buisjes kunnen door
een arts endoscopisch via de vagi-
na in de eileiders worden geplaatst.
Het is een handeling van tien minu-
ten, die net zo onaangenaam is als
het plaatsen van een spiraaltje.” De
dichte klepjes belemmeren daarna
voortaan dat eicellen kunnen afda-
len. De eicellen lossen probleem-
loos op in de eileider, zegt Van de

Graaf.
Bij een kinderwens kunnen de
klepjes draadloos worden openge-
zet. Een vrouw die een kind wil
krijgen, krijgt bij de huisarts een
riem met een zender om haar buik.
Die stuurt heel langzaam een beet-
je energie naar de buisjes. Om vei-
ligheidsredenen gaat het om een
zwak signaal en duurt het een half-
uur voordat een superdun draadje
van geheugenmetaal in de buisjes
genoeg is opgewarmd om de klep-
jes open te trekken. Als de klepjes
van positie zijn veranderd, zit er
geen energie meer in de buisjes.
De methode is volkomen veilig,
zegt Van de Graaf. „Ik krijg veel vra-
gen of de klepjes niet door vreem-
den op afstand opengezet kunnen
worden, maar dat kan niet. Ze kun-
nen niet worden gehackt.”
De vinding - die nog uitgebreid
moet worden getest - kan ervoor
zorgen dat vrouwen levenslang
hun eigen vruchtbaarheid kunnen
regelen. „Eigenlijk gaat het om te-
rugdraaibare sterilisatie. Je kunt
met relatief weinig moeite weer
vruchtbaar worden.” Zo zou zijn
vinding, die hij Choice heeft ge-
doopt, een belangrijk middel kun-
nen worden tegen de overbevol-

king en de daarmee samenhangen-
de armoede en milieuproblemen.
Maar ook voor jonge vrouwen in
de westerse wereld is het een uit-
komst, meent De Graaf. „Anticon-
ceptiemiddelen zoals de pil en het
spiraaltje hebben hormonale bij-
werkingen en sterilisatie is zo defi-
nitief. Met een condoom gaat het
vaak mis, omdat seks en het gebrui-
ken van je verstand slecht samen-
gaan. Die cyclus wil ik doorbreken.
Als vrouwen moeten nadenken of
ze een kind willen en daar vervol-

gens moeite voor moeten doen,
dan daalt het aantal zwangerschap-
pen onherroepelijk.”
Van de Graaf is van huis uit indus-
trieel ontwerper. „Ik had voldoen-
de opdrachten, maar bleef maar
rondlopen met het idee om iets te
doen tegen de overbevolking.”
In 2012 hakte hij de knoop door en
gaf zijn baan op om twee dagen
per week aan ‘Choice’ te kunnen
werken. Om ondertussen toch in-
komsten te hebben, geeft hij drie
dagen per week les in Zwolle. In

2012 kreeg hij de subsidie die hij no-
dig had om het idee uit te werken
en de klepjes en miniatuurmotor-
tjes te ontwikkelen. Onlangs kreeg
hij 30.000 euro Techstart-financie-
ring van Industriebank Liof.
Op de Technische Universiteit Eind-
hoven helpen inmiddels verschil-
lende enthousiaste hoogleraren
mee aan de technische details van
het concept. De buisjes zijn twee
millimeterik- dat is dunner dan
een lucifer - en anderhalve centime-
ter lang. Eenmaal geplaatste buisjes

kunnen niet meer gemakkelijk wor-
den verwijderd. Ze vergroeien met
het lichaam en blijven in principe
levenslang zitten. „Vrouwen heb-
ben daar geen last van”, bezweert
Van de Graaf. „‘Choice’ heeft geen
chemische werking en heeft geen
invloed op de hormoonhuishou-
ding, het is een puur mechanische
techniek.” Hij voegt er wel aan toe
dat een aantal onderdelen, zoals de
klepjes, het motortje, de antenne
en de energie-opslag, technisch
nog steeds wordt verbeterd.
De buisjes met veiligheidsklepjes
zijn niet de oplossing voor alles, er-
kent Van de Graaf: geslachtsziekten
kun je er niet mee voorkomen.
Maar voor veel jonge vrouwen is
dat geen bezwaar.
Een groep Amsterdamse studentes
aan wie hij zijn idee voorlegde, rea-
geerde enthousiast. „Negen van de
tien vrouwen wilden weten wan-
neer ‘Choice’ gebruiksklaar is. Ver-
schillende vrouwen lieten weten
graag ‘proefkonijn’ te willen zijn.
Vrouwen zijn die hormonen echt
beu. Jonge vrouwen, die vertrouwd
zijn met de modernste technologie,
hebben geen moeite met ‘Choice’.”
Van de Graaf verwacht dat de eer-
ste versie van het nieuwe anticon-
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ceptiemiddel in de westerse wereld
2500 euro gaat kosten. Veel geld,
„maar daar staat tegenover dat er
geen terugkerende kosten zijn. Aan
een spiraaltje geef je trouwens ge-
middeld ook 2500 euro uit. Dat
wordt vaak vergoed door de zorg-
verzekering, maar wellicht gaat dat
ook met ‘Choice’ gebeuren.”
In China en India verwacht hij op
termijn ‘Choice’ voor 1500 euro te
kunnen verkopen en in de derde
wereld later voor 500 euro. Voor ar-
me mensen is dat natuurlijk niet te
betalen. Maar Peter van de Graaf
hoopt dat hulporganisaties het
nieuwe anticonceptiemiddel gaan
verspreiden in straatarme landen,
zoals ze dat nu ook doen met con-
dooms en spiraaltjes.
Hij denkt dat zijn anticonceptie-
sluis rond 2018 op de markt kan ko-
men. Maar voor die tijd moet er
nog van alles gebeuren. Bij het be-
drijf Lifetec in Eindhoven wordt
‘Choice’ uitgeprobeerd op levend
weefsel. Als die proef is afgerond,
volgen in Maastricht dierproeven.
Daar worden letterlijk proefkonij-
nen voor gebruikt. Die zijn klein,
lusten er wel pap van en hebben
een dubbele baarmoeder, wat
mooi vergelijkingsmateriaal kan op-
leveren. Na de dierproeven volgt
nog klinisch onderzoek en moet
hij met zijn product langs medi-
sche toelatingscommissies. „Dat
wordt de duurste periode”, ver-
moedt hij.
Van de Graaf heeft de komende
vijf jaren ten minste vijf miljoen eu-
ro nodig om al die stappen te kun-
nen zetten. Het liefst zou hij in zee
gaan met een business angel, een rij-
ke weldoener die in het concept ge-
looft en die iets goeds met zijn geld
wil doen. „Dit is een verhaal waar-
van je meteen begrijpt dat het im-
pact kan hebben, misschien wel
net zoveel als de pil. De wereld zou
zoveel beter af zijn zonder onge-
wenste kinderen.”
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