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Op de cover van dit mannen-nummer staat Peter (41). 
Hij reageerde meteen enthousiast op de oproep van 
Freya voor een covermodel. Hij en zijn vrouw Kim (32) 
willen graag een kindje, maar tot nog toe is die wens 
onvervuld.

‘Het is een mooi moment, de dag waarop je besluit dat je 
samen kinderen zou willen. Maar intussen hebben we al vier 
jaar die wens en is dat mooie moment een heel verhaal aan 
het worden, waarvan we de afloop nog niet kennen. In het 
eerste jaar dat we probeerden om zwanger te raken, bleek 
Kim een erg onregelmatige cyclus te hebben. Na onderzoek 
werd ontdekt dat dit komt doordat ze PCOS heeft. Dat was 
natuurlijk een flinke teleurstelling, al kregen we wel te horen 
dat er mogelijkheden waren om haar cyclus met hormonen 
weer terug in het ritme te krijgen. 

We besloten dat we het eerst op een andere manier wilden 
proberen. We verdiepten ons in gezond eten en Kim ging 
Ayurvedische kruiden gebruiken. Ook ging ze naar een 
acupuncturist. Zelf stond ik er helemaal achter dat we op 
deze manier probeerden ons lichaam gezonder te maken. 
In hoeverre het écht geholpen heeft, blijft moeilijk te duiden. 
Kim heeft tegenwoordig wel een meer regelmatige cyclus, 
maar tot een zwangerschap heeft het helaas nog niet 
geleid.’

‘Het probleem lag dus 
bij ons allebei’

‘Ruim twee jaar geleden overleed mijn vader plotseling. 
Onze kinderwens verdween daarmee naar de achtergrond, 
we waren er even niet meer zo mee bezig. Emoties en 
praktische zaken namen het leven van alledag over. Een 
tijdje na zijn overlijden heb ik Kim ten huwelijk gevraagd. 
De voorbereidingen voor onze trouwdag, waar we veel tijd 
en energie in hebben gestoken, zorgden voor een goede 
afleiding en hebben geleid tot een onvergetelijke dag. 
Afgelopen zomer trad het verlangen naar een kindje weer 
op de voorgrond en zijn we toch weer naar het ziekenhuis 
gegaan, waar nieuwe onderzoeken zijn gedaan. Daar bleek 
dat mijn zaad ook niet van de beste kwaliteit was. Dat was 
schrikken, het probleem lag dus bij ons allebei. Oftewel, een 
extra grote uitdaging om zwanger te raken. We hebben nu 
zes IUI-pogingen gedaan. De ene keer was de kwaliteit van 
mijn zwemmers goed genoeg, maar de andere keer weer 
niet. 

We staan nu voor de keuze of we voor IVF gaan. We willen 
daar goed bij stilstaan en bewust kiezen. Het is niet zomaar 
iets. Past het bij ons? We trekken gelukkig echt als team 
op, daar ben ik heel trots op. Het maakt het proces, hoe 
lastig het ook is, ergens ook heel erg mooi. Misschien komt 
dat wel door de intensiteit ervan en dat niets, maar dan ook 
niets vanzelfsprekend is in het leven. Laat staan (nieuw) 
leven creëren.

Onze vrienden en familie weten dat we 
vruchtbaarheidsproblemen hebben. Het is niets om je voor 
te schamen. Daarom wilde ik best op de cover van Freya 
Magazine staan. Het is een mooie manier om te laten zien 
dat we het proces waar we inzitten durven te omarmen. In 
alle openheid. Waarom niet?’
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“Ik wilde best op de cover van Freya Magazine staan. 
Het is een mooie manier om te laten zien dat we het 

proces waar we inzitten durven te omarmen.
In alle openheid. Waarom niet?”

9



26

Te
ks

t: 
M

ar
io

 F
lo

s 
en

 D
en

ni
s 

Fr
an

kh
ui

se
n 

Fo
to

’s
: w

w
w

.li
ef

de
vo

or
de

le
ns

.n
l

26

FREYA TEST...

De Mannenkamer
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FREYA TEST...

Mannen die met hun partner in het ziekenhuis terechtkomen voor een fertiliteitstraject 
kunnen er meestal niet omheen: de mannenkamer. De beruchte kamer waar het zaad 
geproduceerd moet worden. Is het voor een ziekenhuis mogelijk om hier een enigszins 
’aantrekkelijke’ plek van te maken? 

De Freya-mannen gingen op pad en geven van een aantal klinieken hun testoordeel.

RadboudUMC Nijmegen

Helemaal in de verste uithoek van het RadboudUMC in Nijmegen, twee trappen naar beneden in een hoekje in 
de kelder, bevindt zich de fertiliteitsafdeling. Het is in de buurt van de kinder- en gynaecologieafdeling, wat een 
minpuntje kan zijn, want soms moet je langs de zwangere buiken. 
Eenmaal beneden kom je in de wachtkamer, maar je moet rechts een lange gang door om bij het beruchte 
kamertje te komen. In Nijmegen zijn twee kamertjes beschikbaar, dus er is altijd een kamer vrij. De ruime kamer 
is voorzien van een wasbak, een TV, een bank en een stapel pikante lectuur. Er staan ook twee manden met 
lege potjes (dus aan potjes geen gebrek). De deur kan veilig op slot, maar het licht is alles behalve sfeervol 
(TL). De kamers liggen om een hoek, ver buiten het zicht van de wachtkamer. Anderen kunnen dus niet weten 
waar je naartoe gaat en/of de tijd bijhouden. Een prima kamertje met alles erop en eraan, maar zonder sfeer! 
Om de hoek kun je je volle potje inleveren bij de zaadbalie.

Score:
ligging:   9
beschikbaarheid: 9
comfort/sfeer:  7
kwaliteit lectuur:  7
Totaal:   8

UMC Utrecht

In dit ziekenhuis is de route naar de fertiliteitsafdeling goed te vinden. Helemaal achteraan op de afdeling 
bevindt zich de zogeheten herenkamer. Wanneer je binnenkomt heb je het idee dat je op een stoffige 
zolderkamer bent, ergens in 1985. Er staat een klein lederen bankstel met een salontafel. Er is een ouderwetse 
TV aanwezig met DVD-speler en er liggen enkele erotische magazines die zeker al een jaar of drie oud zijn. 
Het is moeilijk je hier op je gemak te voelen, terwijl dat, ondanks de spanning, misschien wel zou moeten. 
Handdoeken zijn er in overvloed, evenals reinigingsmiddelen om de boel naderhand schoon te maken. De 
verlichting is erg slecht. Er is over nagedacht en men heeft geprobeerd een soort van sfeerverlichting te 
creëren, maar dit is faliekant mislukt. Het is er te donker en allesbehalve sfeervol. Na de daad begint ’the walk 
of shame’ richting de balie van het laboratorium die gelukkig aan de overkant van de herenkamer is.  Slechts 
enkele stappen dus. 

Score:
Ligging:   9
Beschikbaarheid:  9
Comfort/sfeer:   3
Kwaliteit lectuur:  5
Totaal:    6,5
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FREYA TEST...

AZM Maastricht

De fertiliteitsafdeling is wat lastig te vinden. Want het is een klein gangetje dat aan beide zijden uitkomt op een 
grote wandelgang. Dus je moet weten waar je moet zijn. In dit kleine gangetje zit ook de ‘wachtkamer’. De 
‘wachtkamer’ is eigenlijk meer een rijtje stoelen aan de zijkant van het gangetje. De ‘wachtkamer’ wordt wel 
aan beide kanten afgesloten door een geblindeerde glazen deur. Dus je zit niet helemaal ‘op straat’. Tussen 
de stoelen in de wachtruimte is een deur, hier moet je naar binnen voor je afspraken. Mocht je het beruchte 
kamertje willen gebruiken, dan kom je hier dus ook weer naar buiten. Met een potje onder je arm. Iedereen 
in de wachtkamer weet dus precies wat er gaat gebeuren (en hoe lang het duurt)! Rechts om de hoek zit het 
kamertje. De deur kun je afsluiten, maar het voelt niet echt stabiel. Een minpuntje voor de gemoedsrust. De 
kamer daarentegen is voorzien van alle gemakken. De TV staat aan, er is een wasbak, een ligbed en er ligt 
voldoende lectuur. De verlichting is ook erg sfeervol. Eenmaal klaar, mag je weer met je volle potje door de 
wachtkamer terug naar de spreekkamers. Faciliteiten dus prima! Maar qua ligging slecht.

Score:
ligging:   5
beschikbaarheid: 6
comfort:  9
kwaliteit lectuur:  7
Totaal:   7-

ISALA Zwolle

De auto parkeren is lastig als je tijdens het spreekuur komt, want soms staat er een wachtrij bij de slagboom. 
Niet zo prettig voor de eicellen op je passagiersstoel. Bij binnenkomst kun je met de lift of met de trap naar de 
2e etage. Het is wel iets fijner om met de trap te gaan om te voorkomen dat er iemand bij je instapt op de eerste 
etage. Aangekomen op de tweede verdieping loop je met de koffer langs de wachtruimte en dan kom je aan het 
einde van de gang bij de vriendelijke dames om de koffer af te geven, papieren in te vullen en het potje op te 
halen.
Er is helaas geen tijd voor een kopje koffie. De hokjes liggen om de hoek dus gelukkig ziet niemand je lopen 
met je potje. In het hokje staat een stoel waarop je kunt gaan zitten of je kunt gebruik maken van het passend 
rode bankje. De verlichting is fel en dit gaat duidelijk ten koste van de sfeer, dus verlichting gaat uit. Het kost 
je veel tijd om te weten te komen hoe de videoapparatuur precies werkt. Gelukkig is er dan ook voldoende 
lectuur waarbij je niet moet nadenken hoe vaak deze ‘onder handen’ zijn geweest. Ben blij dat er voldoende 
washandjes en handdoeken zijn om het ‘schoon’ achter te laten en als je klaar bent ben je weer vrij snel bij de 
vriendelijke dames. Nu is er tijd voor een heerlijk bakje koffie!

Score:
Ligging:   6
Beschikbaarheid:  8
Comfort/ Sfeer:   6
Kwaliteit lectuur:  7
Totaal:    7




