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FEMKE VAN GARDEREN

Vrouwen: vergeet de pil, de pleister en
het spiraal. Straks bepalen twee draadloos
gestuurde klepjes in de eileiders of je
zwangerwordt of niet. Althans, daarvan is
de Nederlandse ontwikkelaar Peter van de
Graaf overtuigd. Belgische fertiliteits-
experts zijn voorzichtiger.

Stel, je bent achttien en op zoek naar een anti-
conceptiemiddel. In plaats van een voorschrift
voordepil zou jeaan jegynaecoloogkunnenvra-
genomtweeminuscule sluisjes in je eileiders te
plaatsen.Opdiemanierzou jeeen leven langaan
gezinsplanningkunnendoen.Desluisjeskunnen
namelijk op eender welk moment geopend of
gesloten worden, waardoor een zaadcel wel of
niet bij een eicel kan.
Een belachelijk simpel idee is het. Een idee

datdesalnietteminal tien jaaronderzochtwordt
doordeNederlandse industrieelontwerperPeter
van de Graaf. Choice, zoals hij zijn geesteskind
doopte, herleidt vruchtbaarheid tot eenkwestie
van een half uurtje. Op die tijd kan een energie-
zendertjedatopeenriemgemonteerd isdestand
van de sluiskleppen bepalen. Een omkeerbare
sterilisatie dus. Of zoals van de Graaf het zelf
noemt: “de kringspier die moeder Natuur ons
nooit gegeven heeft”.

Van de Graaf ziet veel voordelen:
“Vrouwen zijn pilmoe. Hormonen
hebben immers een invloed op hun
hele lijf.” Er is ook discipline nodig,
net als bij het gebruik van een con-
doom. “Maar we weten intussen wel
dat seks en verstandniet samengaan.
Uit cijfers vandewereldgezondheids-
organisatie WHO blijkt dat een op de
vijf kinderen niet gewenst is.”
Deanticonceptiesluis sluit ongeluk-

jes uit, gelooft hij. En dus ook abortus-
sen. “Omde standvandeklepjes te ver-
anderen, zal je telkens naar een

De uitvinders spreken
netjes over de Bio-Bus of
‘Number Two’,maar in de
volksmond zal hij gewoon
de Strontbus gaan heten: de
hypermoderne bus die op
biomethaan rijdt. Oftewel:
menselijke uitwerpselen.

DonderdagmaaktedeStrontbus
zijn eerste rit tussen Bath en het
vliegveld van Bristol. Deze
Number Two rijdt niet op gas of
benzine, maar op biomethaan
dat afkomstig is vanmenselijke
uitwerpselen en voedselrestan-
ten.
De testrit van de bus, die zit-

plaatsenbiedtaanveertigpassa-
giers, bedroeg dertig kilometer.
Een volle tank biedt echter
genoeg brandstof voor het tien-
voudige.Daarisdejaarlijkseont-
lasting van vijf mensen voor

nodig. Ten bate van de milieu-
vriendelijkheid is er gebruikt
gemaakt van de stoelgang van
plaatselijkebewoners,onderwie
mogelijk enkele passagiers, zo
benadrukte de Anaerobic
Digestion and Bioresources
Association.
Debrandstof isafkomstigvan

eenvuilverwerkingnabijBristol.
Deze verwerkt 75 miljoen
kubieke meter rioolafval en
35.000tonaanetensresten.Door
middelvanvergistingkanhetelk
jaar 17miljoentonbio-
methaanproduce-
ren. Volgens
de bedenkers
stoot de bus
minderschade-
lijke gassen uit
dan een gewone
dieselbus. Het
voertuig is ver-

sierdmet tekeningen vanmade-
liefjes, luchtballonnenen... men-
sendieopdewczitten.
Degenoemdevuilverbranding

is in handen van energieboer
Geneco, die deze week bekend-
maakte dat het 8.500 huizen op
dezelfdemaniergaatverwarmen.
VoorBristol ishetgoedereclame,
temeer omdat het zichzelf vol-
gend jaar de Europese Groene
Hoofdstadmagnoemen. (VK)

Vergeet gas en benzine, de Bio-Bus rijdt op stront
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Hoe werkt het?

Buisjes
In de twee eileiders van een vrouw
worden, met behulp van een
endoscoop, twee minuscule buisjes
geplaatst van 15 mm lang en met
een doorsnede van 2 mm.

Ze zijn vervaardigd uit poly-
etheretherketon of PEEK, een
hoogwaardige kunststof die bij
veel implantaten wordt gebruikt.

Klepjes
In de ingebrachte
buisjes zitten klepjes
van roestvrij staal
die geopend en
gesloten kunnen
worden.

Zender
Het positioneren van de klepjes kan door
draadloze energieoverdracht. Concreet gaat
het om een energiezender die een vrouw bij
een gezondheidscentrum een half uur lang
op haar buik laat plaatsen en die verbonden
is met een stopcontact. Laat ze ‘sluizen’
dichtgaan, dan kan de spermacel niet aan
de eicel en is bevruchting niet mogelijk.
Zijn ze open, dan is een kind wel een optie.
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Een leven lang
gezinsplannen

De voorgaande
stap kan zo vaak
herhaald worden
als een vrouw wil.
Op deze manier
kan ze een leven
lang aan gezins-
planning doen.

Leeftijd

Eerste kind

Tweede kind

Plaatsing
van Choice

Kleppen open

Kleppen gesloten

Kleppen open

Kleppen gesloten

Spionagesoftware ontdekt die
Belgische gegevens verzamelde
Metpasontdektegeavanceerde
spionagesoftware worden al
sinds2008gegevensverzameld
uit verschillende landen,waar-
onderookBelgië.Datmeldthet
Amerikaansebedrijfcomputer-
beveiligingsbedrijf Symantec.
Regin is een Trojaans paard

datgericht isophetverzamelen
van data. Het programma is in
staatomstiekemscreenshots te
maken, de controle over de
muis en de cursor over te
nemen, paswoorden te stelen,
het internetverkeer in de gaten
te houden en om verwijderde
bestandenteherstellen.Erwer-
den zowel bedrijven als over-
heidsorganisaties en onder-
zoeksinstellingen geviseerd
door het virus.
Volgens Symantec wijst de

technische complexiteit van de
spyware erop dat wellicht de

inlichtingendienstvaneenstaat
betrokkenwas bij de ontwikke-
lingvandesoftware.Hetbedrijf
vondhetvirus ineentiental lan-
den. In de eerste plaats in
Rusland en Saoedi-Arabië, die
elk goed zijn voor zowat een
kwartvandeinfecties.Deandere
getroffen landen zijn Mexico,
Ierland,India,Afghanistan,Iran,
België,Oostenrijk enPakistan.
Hoe groot de impact van

Regin was, is volgens beveili-
gingsexpert Eddy Willems
moeilijk in te schatten.
“Daarvoor isernunogteweinig
informatie. Maar het past in
iedergevalbinneneentrenddie
al een tijdje bezig is. Begin dit
jaar isbijvoorbeeldhetministe-
rievan BuitenlandseZakenaan-
gevallen. Het internet is voor
inlichtingendiensteneenspeel-
veld van jewelste.” (JDB)

Een volle tank biedt
genoeg brandstof
voor 300 kilometer.
Daar is de jaarlijkse
ontlasting van vijf
mensen voor nodig

ziekenhuis of arts moeten. Het wordt daardoor
een heel bewuste keuze. Je moet moeite doen
omzwanger teworden.”Deplaatsing is evenwel
niet pijnloos. “Vergelijk het met een spiraaltje
zetten. Dat is onaangenaam. Maar het is maar
een kleine opoffering voor veel vrijheid.”

Omslachtig
InNederlandkrijgtVanderGraaf veel steun.Van
de gynaecoloog via de technisch en biomedisch
ingenieur totdebedrijfseconoom:allemaal gelo-
ven ze dat Choice kans op slagen heeft. Ook al
staathet project nog in zijnkinderschoenen. De
manenzijn teamzijn ernet in geslaagddeklep-
jes enhetmotortjedat zemoetaandrijven te rea-
liseren.Numoetende testenvolgen. Zegaankij-
ken hoe de plaatsing verloopt, hoe de techniek
inhet lichaamvandevrouwwerkt,hoehetweef-
sel reageert. “Opditmoment zijnweaande slag
met simulatiemodellen, later volgendier- enkli-
nischeproeven.Wehopenovervijf jaarhelemaal
klaar te zijn.”
InBelgiëklinktde loftrompetminder luiddan

in Nederland. Petra De Sutter, professor gynae-
cologie (UGent), gelooftdat vijf jaarwelheelopti-
mistisch is. “Choice is geenslecht idee. Maar tus-
seneen idee endeuitwerking ervan is een lange
weg te gaan. Deproevenzijn echtnodig.Danzal
blijkenof er gynaecologischeproblemenopdui-
ken.” Zelf heeftDeSutter veel vragenbij de tech-
niek. “Gaandesluisjesdeeileidersnietdoenont-
steken en zo voor onvruchtbaarheid zorgen?
Zullenzeniet voor littekenweefsel zorgenenhet
risico op een buitenbaarmoederlijke zwanger-
schap vergroten? De gevolgen moeten ook op
lange termijn in kaart gebracht worden. Dat
neemt veelmeer tijd in beslag, denk ik.”
Ookcollega-professorHendrikCammu(VUB)

is terughoudend. “Ik heb al veel innovaties
gezien,maar er zijn er helaasmaarweinig in de
wereld van contraceptie die daadwerkelijk voor
verandering zorgen”, stelt hij. Hoelang praten
we niet al over zaken als neussprays die steriel
maken, spermablokkerendegels,mannenpillen?
Volgens Cammu is de techniek van Choice
sowieso niet nieuw. “Twintig jaar geledenwerd
al geëxperimenteerdmet een soort vanhars die
de eileiders dichtte. Alleen was er toen geen
markt voor: het was veel te omslachtig om de
harsweer te verwijderen.”

2.500 euro
Dat er een markt is voor de anticonceptiesluis,
daar is Van der Graaf wel zeker van. Hij mikt in
de eerste plaats op de allerarmsten, de derde
wereld. Daar zouden artsen vanontwikkelings-
organisatiesmakkelijk opeenochtendbij dertig
vrouwen sluisjes kunnen plaatsen, voor 10 euro
per stuk. “Maar dat zal zeker niet meteen luk-
ken. Daarvoor zal de kostprijs indebeginfase te
hoog zijn.” Voor de westerse wereld mikken ze
dat de inplanting bij een vrouw 2.500 euro zal
kosten. “Dat lijkt veel, maar is het niet. Het gaat
omeeneenmalige investeringendieweegt zeker
op tegen een heel jaar lang de pil of condooms
kopen.”

Geboortebeperking van
de toekomst: sluit depoort
Nederlander bedenkt mogelijk revolutionaire anticonceptiesluis Choice

‘Vrouwen
zijn pilmoe.

Hormonen hebben
immers een invloed
op hun hele lijf ’
PETER VAN DE GRAAF
BEZIELER CHOICE


