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GYNAECOLOGIE
MECHANISCHE ANTICONCEPTIEWETENSCHAP

langs deskundigen alleen maar en-
thousiaste reacties oplevert: van de
gynaecoloog tot de technisch ingeni-
eur,debiomedischingenieurendebe-
drijfseconoom, ze zijn allemaal over-
tuigd dat het plan kans van slagen
heeft.

Want de pil bevat hormonen, kent
dusbijwerkingenenvergtdiscipline,
condoomszijnnietaltijdcomfortabel
en bovendien moet je daarvoor na-
denken op een moment dat je ver-
stand op nul schiet, een spiraaltje
wordt niet door alle vrouwengetole-
reerdenmoeteruitals jezwangerwilt
wordeneneensterilisatie isdefinitief.
Hier hebben we een mechanische
vormvananticonceptie: eenkeer im-
planteren (dat kangewoon vaginaal)
en levenslang effect, een soort sterili-
satiedieopelkmoment teherroepen
is, met als grote voordeel dat een
vrouw vooraf moet bedenken dat ze
een kindwil. Nooitmeer ongelukjes
dus. Enveelminderabortussen.

HoogleraargynaecologieBart Fau-
ser(UMCUtrecht): ‘Hetverhaal isbijna
temooiomwaartezijn,maarhet isde
moeitewaardomdit teontwikkelen.’
HoogleraarPeterBaltus,hoofdvanhet
Centre for Wireless Technologie (TU
Eindhoven): ‘Er zit nog een flink stuk
werk aan,maarwe denken zeker dat

it is het verhaal van een bevlo-
gen wetenschapper die zo’n
opmerkelijke vormvananti-
conceptie heeft bedacht dat
eeniederdie ervanhoort on-
gelovig in de lach schiet. In-
dustrieelontwerperPetervan

de Graaf werkt aan een tech-
niekwaarbij tweepiepkleineklep-

jes indeeileiderswordengeplaatstdievanbuitenaf
draadloos kunnen worden bediend. Zo kunnen
vrouwen levenslang, zonderhormonalebijwerkin-
gen, hun eigen vruchtbaarheid regelen: kleppen
dicht en je bent onvruchtbaar, kleppen open als je
eenkindwenst.

Ja hoor, denk je dan: tweemini-sluisjes in je buik
enbijmotorpechzeker alsnog zwanger.Of iemand
anders(jeman?)zetzonderdat jedatwiltmetdeaf-
standsbedieningdepoortopen.Enloopjedantien-
tallenjarenmeteenbatterijeneenmotortje injeon-
derlijf? Koddig idee,maar dat kannatuurlijk niks
worden.
TotdatPetervandeGraaf hetmodelvanplexiglas

laat zien, verbaasde blikken oogst als hij in een vol
café-restaurantdeklepvanafstanddichtslaatenge-
dreven begint te praten. En totdat een belronde

Minuscule klepjes in de eileiders die vrouwenopen endicht

doen al naar gelang zijwel of niet zwangerwillenworden.Dat is

het alternatief voor pil en condoomdat Peter vandeGraaf

ontwikkelt. Enhoe raar het ookklinkt, iedereen is enthousiast.

Door Ellen de Visser Foto’sRein Janssen

Baas van
eigen kleppen

NOORD BETAALT
VOOR ZUID

Dewereld telt 1,6miljard

vrouwen in de vruchtbare

leeftijd en van henge-

bruiken er volgens de

WHO ruim200miljoen,

vaak omfinanciële rede-

nen, geen anticonceptie.

Misschien valt het zo te

regelen, oppert Peter van

deGraaf, datwesterse

vrouwen aanvankelijk de

volle prijs betalen voor

de anticonceptiesluis en

dat daarna, doormassa-

productie, de prijs om-

laag kan naar een paar

euro voor vrouwen in de

derdewereld.
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het kan.’ Steef Blok, directeur vanhet
Innovation Lab (TU Eindhoven): ‘Het
bedrijfsplan kent geen zwakke plek-
ken,wegaanermeeverder.’

Het ideeontstondtien jaargeleden
ende ontwikkeling ging lange tijd in
schuifeltempo.Tijdengeld,dat iswaar
het een initiatiefrijkewetenschapper
meestal aan ontbreekt en ook Vande
Graaf, in 1987 afgestudeerd in Delft,
moest sappelenomvooruit tekomen.
Toenhij gingdoceren aande TUEind-
hovenkreeghij eendag indeweekex-
tra om aan zijn plan te werken. Hij
geeft drie dagen per week les aan de
Hogeschool Windesheim in Zwolle,
rijdt aan het einde van de week naar
Eindhoven en in het weekend door
naarzijnhuis inLimburg.Dehelftvan
deweekwoonthijmetzijngezinineen
stacaravan in Zwolle. Lachend: ‘Dat
moet jeoverhebbenvoor jepassie.’
Meteenkleinesubsidieeneengroei-

ende groep technici die wildenmee-
denkenenmeewerken,kreegzijnplan

langzaamvorm.Samenmetingenieur
Erwin Dekkers van de TU Eindhoven
ontwierphijeenminuscuulbuisjevan
peek,eenhoogwaardigekunststof die
veel in implantaten wordt gebruikt.
Daarin hangt, in de vorm van een
schuin uitgerekte Z, een klepje van
roestvrij staal. Een eileider heeft een
diametervaneenpaarmillimeterdus
hetsluizencomplexisminuscuul.Van
de Graaf legt het op zijn hand. Laatst
moesthijniezen,heefthijereenkwar-
tier op zijn knieën naar moeten zoe-
ken.
De Eindhovense hoogleraar Peter

Baltus, specialist op het gebied van
draadloze technologie, ontwikkelde
demechaniekomdekleppenmeeaan
te sturen. De energie die daarvoorno-
dig is, zit ineenultradunnesupercon-
densator, die als een schroef om het
buisje gewikkeld zit, en waarin veel
elektriciteit kanworden opgeslagen.
De vrouwdie straks een kindwil krij-
genof die,naeenzwangerschap,weer
onvruchtbaar wil worden, krijgt een

riemomhaarbuikdie inhet stopcon-
tactgaat.Deantenneopderiemstuurt
energienaardesupercondensator.Het
vermogenisuitveiligheidsoverwegin-
genbeperkt, legtBaltusuit,endaarom
duurthet ladeneenkleinhalf uur.Dat
iseigenlijkweleenvoordeel, lachtVan

de Graaf, want zo hoeft een vrouw
nooit bang te zijn dat iemand anders
zicher stiekemmeebemoeit.
Alsdecondensatorvolzit, stuurtdie

de energie naar eenmotortje, dat be-
staat uit drie draadjes van geheugen-
metalen.Diewerkenalseenhefboom.

De energie gaat naar een vande twee
buitenste draden die daardoor op-
warmt,korterwordtendeklepeenbe-
paaldekantoptrekt.Daarnageeft een
sensordooraanderiemopdebuikdat
de procedure is geslaagd. De kleppen
zittenmuurvast, laatVandeGraaf zien.
‘Hetmoetnatuurlijknietzozijndatze
openschietenals jevandetrapvalt.’De
supercondensator is leeg als de klep-
pen niet worden bediend, dus angst
vooreenenergiebroninhet lichaamis
ongegrond, zegthij.

Er zijn nog een paar uitdagingen,
zegt Baltus monter. Zo moet de con-
densatorheel klein zijnmaar tochge-
noegenergiekunnenladen. ‘Eencom-
pleetwerkendprototypeisernogniet,
maardetechnischeproblemenzijnop
te lossen.’

Dekomendejarenvolgtdelakmoes-
proef:hoedoendeklepjeshet inhet li-
chaamvande vrouw? Voor het plaat-
senisgeenoperatienodig;datkanmet
eenendoscoop,eensoortkijkbuis
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waarmee de buisjes vaginaal op
hunplekwordengezet.BijLifeTec,een
spin-off vandeTUEindhoven,worden
zenugetest insimulatiemodellenvan
dierlijkmateriaal,verteltdirecteurJur-
gendeHart. Binnenkort beginnende
eerstedierproevenenalsdiesuccesvol
zijn, ligtklinischonderzoekinhetver-
schiet.Danmoetblijkenof ergynaeco-
logische problemen opdoemen. Ho-
pen de ongebruikte eicellen zich bij-
voorbeeld niet op achter de gesloten
kleppen?Nee, zegt gynaecoloog Bart
Fauser: ‘Een eicel drijft in een plasje
vochtenlostdaarinnaverloopvantijd
op.’ Hij heeft wel andere vragen. Stel
datbevruchtingplaatsvindtindeeilei-
der, wordt het embryo dan wel goed
door het buisje getransporteerd? Zo
niet,danontstaatrisicoopeenbuiten-
baarmoederlijke zwangerschap. Blij-
vendeklepjesfunctionerenalszetien-
tallen jarennietwordengebruikt? En
watisopdelangetermijnheteffectop
deeileider?

Toch is Fauserpositief. Anticoncep-

tie is een gebied dat in ontwikkeling
stilstaat, zegt hij, en dat is niet in het
belang van de vrouw. ‘Veel vrouwen
zijnpilmoeenopzoeknaaralternatie-
ven. Daarommoetenwe elk initiatief
toejuichen.’Watdeanticonceptiesluis
gaat kosten, is nogonduidelijk,maar

vaststaatdatdeeenmaligeinvestering
opweegttegendeuitgavenvoordertig
jaar langdepilof talrijkegrootverpak-
kingencondooms.
PetervandeGraaf heeftzijnvinding

Choicegenoemd:alsvrouwenwereld-
wijd de keus hebben om een kind te

krijgen op een moment dat het hun
uitkomt,scheeltdatarmoede,ellende
enoverbevolking, denkt hij. Het plan
ontstondooit indewildernis,waarhij
alsnatuurliefhebbergraagkomt. Jaar
na jaar zag hij de natuur veranderen
door de oprukkendebevolking enhij
vroeg zich af: wat is hetmeest funda-
mentelewatikkandoenmetmijnken-
nis? Antwoord: de overbevolking te-
gengaan. ‘Je kunt je inzet voorhetmi-
lieu verdubbelen maar als de bevol-
kingvijf keerhardergroeit, verandert
erniks.’

In een rapport van wereldgezond-
heidsorganisatieWHO las hij dat een-
vijfde van alle kinderen in de wereld
ongewenst is. ‘Seks en verstand gaan
niet samen en die cyclus wil ik door-
breken. Als vrouwenmoeten naden-
ken of ze een kindwillen endaar ver-
volgens moeite voor moeten doen,
dandaalthetaantalzwangerschappen
onherroepelijk.’

Van de Graaf hoopt dat zijn

methodeinteressantkanwordenvoor
ontwikkelingsorganisaties: ‘Een arts
kanineenochtendbijdertigvrouwen
debuisjesplaatsen.Willenzelatereen
kind,danmoetenzenaareengezond-
heidscentrum of een mobiele post
voorde riem.’

De groep Amsterdamse studentes
aan wie Van de Graaf zijn idee voor-
legde, was alvast enthousiast. Steeds
alshijeenpresentatiegeeft, vragende
vrouwenindezaalhemnaafloopwan-
neerzijnplangebruiksklaaris.Hetant-
woord is onvoorspelbaar. Want de
moeilijkstefasemoetnogkomen,zegt
directeur De Hart van LifeTec. ‘Geld-
schieterszijnpasgeïnteresseerdalser
eenprototypeligteneronderzoeksge-
gevenszijn.Daarwerkenwehardaan.’
PetervandeGraaf ploegtintussenmet
groot vertrouwen voort. Hij zegt: ‘Als
niemandhethadzienzitten,was ikal-
langgestopt.Wemoetenhet eropwa-
gen.’

choiceforwomen.org

ANTICONCEPTIESLUIS

Geheugenmetaal reageert
op energie in draad
en opent en sluit klep

Draad met opgeslagen energie

Buisje
15 mm lang en
2 mm doorsnede

Klepje wordt op afstand
geactiveerd door draadloze
energieoverdracht

Energiezender
op heupband

Klep open

Buisjes met deurtje in eileiders ingebracht bieden mogelijkheid bevruchting te reguleren

Klep gesloten

EitjeZaadjes
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