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Zes jaar geledenkreegLuisaMartínez (39) uit Barcelonahet
nieuwswaar allemoeders voor vrezen. Inde twintigsteweek van
haar zwangerschapkwambij controle een ernstige afwijking aan
het licht. Luisa’s kindjeMateohadeendiafragmatischehernia.

Mateo zougeborenwordenpraktisch zondermiddenrif (of
diafragma), de spier die de scheiding vormt tussendeborst- en
debuikholte. ‘Hij had zijnmaag, darmen, lever enmilt opdeplek
waar zichnormaal de longenontwikkelen’, zegt Luisa telefonisch.
‘Waarde longen zoudenmoeten zijn, zaten alle organenuit de
buik, omdathij geenmiddenrif had.’

DekansdatMateo zijn geboorte zouoverlevenwasklein. 5% tot
10%,naar schatting vande artsen. Luisawerddoorverwezennaar
dokter EduardGratacós, gynaecoloog enexpert in foetale genees-
kunde enchirurgie. ‘DokterGratacós opereert ongeborenbaby’s
omhunoverlevingskans te verhogen’, zegt Luisa. Vlak voordeder-
tigsteweek vanhaar zwangerschapwas zij aandebeurt.Hetwerd
een spannende ingreep. ‘Er is eengroot risicodat de vliezenbre-
ken, endat debaby voortijdig enbijna zonder longcapaciteit gebo-
renwordt. Als dat gebeurt, is er geenenkele kansopoverleving.’

Bij Luisa liephet goedaf.Mateo is nu6enhij is gelukkig, zegt
Luisa.Maarhij heeftwel veel lichamelijke en cognitievepro-
blemenals gevolg van zijn aangeborenafwijking en voortijdige
geboorte.

Jaarlijksworden inEuropa25.000kinderenextreemvroeg ge-
boren, datwil zeggenna een zwangerschap van zesmaandenof
minder.Hunoverlevingskans is gering, ookals er verder geenaf-
wijkingen zijn. Volgenshetmedische vakbladThe Journal of the
AmericanMedical Association ligt hunoverlevingskans tussen
25%en75%.En vandebaby’s die overleven, ondervindt 75% tot
95%ernstige enblijvende schade.Ondanksdemedische vooruit-
gang is deprognose vanextreemvroeg geborenbaby’s de voorbije
tweedecennianietwezenlijk verbeterd, zoals recente studiesuit
deVerenigde Staten enZweden laten zien.

Inde eerste zesmaanden vande zwangerschap zijnde longen,
darmenenhersenen vande foetusnogweinig ontwikkeld.Daar-
door leidt extreme vroeggeboorte tot een ernstige verstoring vande
ontwikkeling vandezeorganen. Eenextreemvroeg geborenbaby
isniets andersdaneen foetusdiemoet zien te overleven in een vol-
strekt onnatuurlijke omgeving. Temperatuurschommelingen,me-
chanische ademhaling, kunstmatige voeding: ga ermaar aanstaan
als foetus vanminderdaneenkilo. Zenuwstelsel, longen, hart, dar-
menennieren staanbloot aaneen immense stress.Dat kanernsti-
ge gevolgenhebben indekindertijd en tijdensde volwassenheid.

Gynaecologenhouden zich almeerdaneenhalve eeuwbezig
metde vraaghoe zij het traumavande voortijdige geboorte kun-
nen verlichten. Een vande ideeëndiedaarbij steedsopduiken, is

In Europa worden jaarlijks 25.000 baby’s
geboren na een zwangerschap van zes maanden
of korter. Hun overlevingskans is beperkt, en
de kans op blijvend ernstig letsel groot. Maar er
gloort hoop. In Barcelona begint het idee van een
kunstbaarmoeder gestalte te krijgen.

Z
dat vandekunstmatigebaarmoeder.
Het concept is eenvoudig: je verplaatst
de foetusuit debuik vandemoedernaar
een zakgevuldmet een vloeistof,waarin
deongeborenbaby voeding en zuurstof
krijgt toegediend viadenavelstreng.

PROTOTYPE VOOR SCHAPEN
Deuitvoering vandit idee is echter zo
complex—zowelmedischals techno-
logisch—dat eenklinische toepassing
langondenkbaarwas.Daar is de laat-
ste jaren verandering in gekomen.De
biotechnologische vooruitgangheeft
de aanzet gegeven tot deontwikkeling
vanexperimentelemodellen voor een
kunstmatigebaarmoeder indeVerenig-
de Staten, Australië en Japan. EnEuropa
blijft niet achter. InBarcelonawerkt een
interdisciplinair teamvan ruimhonderd
specialisten vandekraamkliniekBC-
Natal aaneenexperimentele kunstma-
tigebaarmoeder. Inde eerste fasewordt
eenprototype voor schapenontwikkeld.
Dat zouover drie jaar gereedkunnen
zijn, verwacht projectleider engynaeco-
loogEduardGratacós. ‘Als dit prototype
werkt, geeft het onsdeminimale zeker-
heidomover vijf of zes jaar voorzichtig
te denkenaaneenklinische toepassing’,
zegtGratacós. Behalvedirecteur vanBC-
Natal is hij hoofdredacteur vanhetwe-
tenschappelijke vakbladFetalDiagnosis
andTherapy.

BCNatal is verbondenaanhet acade-
mischeHospital Clínic enhet kinderzie-
kenhuis Sant JoandeDéu inBarcelona.
Met zo’n zevenduizendbevallingenen
honderd tot honderdtwintig operaties
vanongeborenkinderenper jaar, is het
een vandegrootste kraamklinieken van
Europa. Bijnahonderd vande zeshon-
derdmedewerkerswijden zich aanon-
derzoek, ontwikkeling en innovatie. Vol-
gens een internationaal evaluatieteam
vanexperts uit Australië, Israël, Portugal,

het VerenigdKoninkrijk enSpanje is
het een vandeweinige gespecialiseerde
onderzoekscentra indewereld—enhet
enige inEuropa—dat in staat is eenpro-
ject zoals dekunstmatigebaarmoeder
uit te voeren.

Maarhoewerkt zo’nkunstbaarmoe-
der eigenlijk? Is het niet een soort ver-
edelde couveuse?Tot op zekerehoogte
klopt dat beeld.Maar tegelijk zijn er
wezenlijke verschillen, legdeGratacós
onlangsuit in een interviewmetdeCata-
laansepubliekeomroep. ‘Je zoukunnen
denkenaaneen soort couveuse,maar
danwel eentjemet zachtewandenen
gevuldmet vloeistof.Het is belangrijk
dat debaby contact heeftmet een zachte
omgeving.Hij krijgt eengeluid tehoren
dat dehartslag vandemoedernabootst.
Dit zijn elementendie vangroot belang
zijn voorde cognitieve ontwikkeling van
de foetus.’

Eenander verschilmetde couveuse
is dat denavelstreng intact blijft. ‘Dat
is cruciaal voor dekunstbaarmoeder’,
zegtGratacós. ‘Het idee is de fysiologie
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endenatuur zoveelmogelijk te volgen.
Wehebbenhet over een foetusdieuit
debuik van zijnmoeder is gerukt, enwe
moetenonsdus afvragenwatwekun-
nendoen, opdat dezeperfectemachine
diehetmenselijk lichaam isniet inde
gatenheeft dat hij demoederbuikheeft
verlaten.’

MAKKELIJKER OPEREREN
Het gaat er dusomde foetus voorde gek
tehouden.Hijmoet denkendathij nog
steeds foetus is.Net zoals indemoeder-
buik komen indekunstbaarmoeder voe-
ding, zuurstof enhormonenbinnen via
denavelstreng.Het bloed circuleert zo-
als dat vaneen foetus, de temperatuur is
constant, de longenblijven in rust ende
hersenenkunnenzichopdenatuurlij-
kewijzeblijvenontwikkelen. Zonderde
stress vande intensive care voor extreem
vroeggeborenbaby’s,waar zij alleenkun-
nenoverlevendankzij eenhelebatterij
aanmedicijnen—enzelfs dat is lang
niet altijd eengarantie voor succes.

Veel vandeproblemendie extreem

vroeg geborenkinderenhebben, zullen
overwonnenkunnenwordendankzij de
kunstbaarmoeder.Met die overtuiging
werkt het teamvanGratacós aanhet pro-
ject.Maar er is nog een voordeel. Als de
kunstbaarmoeder een feit is, zullenope-
raties van een foetusminderproblema-
tisch enbelastendworden. ‘Als iknueen
foetusmoet opereren,moet ikdemoe-
der deoperatiekamerbinnenrijden’,
zegtGratacós. ‘Ik onderwerphaarhoe
danookaaneen vormvanagressie, psy-
chologisch en fysiek.Weproberendie
natuurlijk tot hetminimumtebeperken.
Maarhet blijft een vormvanagressie.
Ik kaneen foetus éénof tweekeer ope-
reren,maarniet drie of vier keer. Ende
operatie is aaneen tijdslimiet gebonden,
wantdebaarmoedermoethaarwerk
blijvendoen.’

Mateo, debaby vanLuisaMartínez,
werdna36wekengeboren.Dat is voor-
tijdig,maarniet extreem.Toch zouden
ookLuisa enMateo veel baat gehad
hebbenbij eenkunstbaarmoeder. Ern-
stige aangeborenafwijkingen, zoals de

diafragmatischehernia vanMateo, ver-
genherhaalde chirurgische ingrepen.
De eerste zevenmaanden van zijn leven
brachtMateodoor opde intensive care.
Daar onderginghij evenzovele operaties.
Het is eenkleinwonderdat hij nuheeft
leren lopenen zonder apparaat kan
ademhalen.

De voorbije twee jaar heeft het on-
derzoeksteamvanGratacósde compo-
nentenontwikkeld vande complexe
machinediedekunstbaarmoeder is.
De stichting van eengrootbankheeft
het project financieelmogelijk gemaakt
door €7mlnop tafel te leggen.Daardoor
kunnen veel specialisten tegelijk aanhet
projectwerken: experts inbiomaterialen,
robotica, kunstmatige intelligentie enmi-
crosensoren.Ookexperts ophet gebied
vanbio-ethiek enouders van vroegtijdig
geborenbaby’swordenerbij betrokken.

De vooruitzichten zijnhoopvol,maar
deweg isnog lang. ‘Wehebbendewie-
len, de carrosserie endemotor vande
auto’, zegtGratacós. ‘Numoetenwehem
nog in elkaar zetten. Enwehebbeneen
wegnodig, verkeerssignalen enchauf-
feurs.Het beademingsapparaat voorde
navelstreng vande foetusbijvoorbeeld
is een volstrekt nieuwontwerp.Dat bete-
kent dat je het door tests enaanpassin-
gen steeds verdermoetperfectioneren.
Ofneemhetbloed.Datmoetmetde
exact juiste drukde foetusbinnenstro-
men. Anders krijg je problemen.Wegrij-
pen tenslotte inopeenkritiekmoment
inhet ontstaan vaneenmens.’

Dat besefmaakt deonderzoekers
voorzichtig. ‘Wemoetenbescheiden
zijn’, zegtGratacós. ‘Wij stellenniet zo-
veel voor.Met onzebeperktehersenen
proberenwedingen tedoenwaardena-
tuurmiljoenen jarenover gedaanheeft.’

Lex Rietman is freelancejournalist
in Barcelona.
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Ook in
Nederland
wordt

gewerkt aan de
ontwikkeling van
een kunstmati-
ge baarmoeder.
De Technische
Universiteit
Eindhoven
ontving hiervoor
— samen met
universiteiten uit
Aken en Milaan
— een subsidie
van €2,90 mln
uit het Europese
Horizon 2020-
programma.

Een van de
kenmerken van
het Eindhovense
project is dier-
proeven in de
experimentele
fase tot een
minimum te
beperken. Ook
wordt hoge prio-
riteit toegekend
aan een snelle
vertaling van
de onderzoeks-
resultaten in een
commercieel
product. Pro-
jectcoördinator
Frans van de
Vosse verwacht
in 2025 een
‘werkend sys-
teem’ te hebben.

Pakweg vier
jaar later zou de
kunstbaarmoe-
der in de kliniek
kunnen staan.
‘We hoeven niet
per se de eerste
te zijn’, zegt
hoogleraar Van
de Vosse telefo-
nisch. ‘Belang-
rijker vinden we
het om er direct
trainings- en
testfaciliteiten
bij te leveren,
opdat artsen
goed leren om
te gaan met het
systeem.’

Het project
richt zich op
foetussen van
24 tot 28 weken
oud. ‘Onder de
24 weken vindt
in principe geen
behandeling
plaats, omdat
het kind niet
levensvatbaar
is’, zegt Van de
Vosse. ‘Wij gaan
dus geen gren-
zen verleggen.
We proberen
de prognose te
verbeteren van
vroeg geboren
baby’s die nu in
de couveuse be-
handeld worden.’

EINDHOVENS PROJECT

Het doel is de natuur
zoveel mogelijk na te
bootsen, zodat de foetus
niet doorheeft dat hij de
moederbuik heeft verlaten.
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