
Dat heerlijke 
gevoel. Dat 
gun je elke
 vrouw.

Ik kan het 
nog niet geloven.

Toch zwanger 
dankzij al die 

geweldige 
vrouwen.

 Moeders voor Moeders, onderdeel van het farmaceutische 
bedrijf MSD, zamelt urine in van zwangere vrouwen. Uit deze 
urine wordt het hCG-hormoon gewonnen. Van dit hormoon 
worden geneesmiddelen gemaakt die worden gebruikt bij 
vruchtbaarheidsbehandelingen. 
 Deze geneesmiddelen zijn uitsluitend ontwikkeld en 
goedgekeurd voor de behandeling van onvruchtbaarheid. Een zeer 
gering percentage wordt echter oneigenlijk gebruikt voor andere 
doeleinden, zoals afslankkuren. Moeders voor Moeders distantieert 
zich met nadruk van dit oneigenlijk gebruik. Afgezien van het feit 
dat het hCG-hormoon niet werkt als afslankmiddel, wordt urine 
niet voor dit doel ingezameld. 

 Meer informatie over Moeders voor Moeders vind je op onze 
website. Daar vind je ook meer gedetailleerde informatie over hoe je 
kunt deelnemen, over het huisbezoek van onze informatrice en over 
hoe deelname precies in zijn werk gaat. 
 Ga dus snel naar www.moedersvoormoeders.nl en lees hoe 
jij jouw geluk kunt delen.

Wil je jezelf nu al aanmelden?

 Ga dan naar www.moedersvoormoeders.nl en schrijf je in 
of bel gratis 0800 - 022 80 70.

www.moedersvoormoeders.nl
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 Hoe doe 
je mee?



 Bram en ik leerden elkaar vier jaar geleden kennen. Het was liefde op 
het eerste gezicht! Na een jaar zijn we getrouwd en binnen de kortste keren 
was ik zwanger. Hoera! We vertelden het nieuws direct aan onze ouders en 
enkele goede vrienden. Ik maakte ook snel een afspraak met een 
verloskundige. 
 Na de gangbare tests vroeg ze me of ik zou willen meedoen aan 
Moeders voor Moeders. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Toen Bram 
en ik de folder van Moeders voor Moeders lazen, beseften we pas dat het 
ouderschap voor veel stellen niet zo vanzelfsprekend is. Wij wilden hen 
graag helpen. Het enige wat ik daarvoor hoefde te doen, was - van de 6e tot 
en met de 16e week van mijn zwangerschap - mijn urine opvangen. 
 In deze periode bevat je urine namelijk het meeste hCG-hormoon, de 
stof die nodig is voor het maken van een geneesmiddel voor 
vruchtbaarheidsbehandelingen. Aanmelden is overigens mogelijk tot en 
met de 11e week van je zwangerschap.

Geen gedoe. 
Gewoon goed geregeld.
 Diezelfde avond meldde ik me aan bij Moeders voor Moeders. Wel vroeg
ik me af hoe ik het meedoen kon combineren met mijn 40-urige werkweek.
De informatrice van Moeders voor Moeders vertelde me echter dat ik ook
buiten werktijd voldoende urine kon verzamelen. 
 De flessen zette ik eenmaal per week op een afgesproken, beschut plekje in 
de tuin. Als ik ’s avonds terugkwam van mijn werk, stond er een setje lege 
flessen voor de volgende week voor me klaar. Goed geregeld. En als ik  
het graag anders wil? Dan kan ik de flessen ook zelf naar een verzamelpunt 
brengen.

Meedoen voelt 
gewoon goed.
 Bram en ik zijn alweer twee jaar de gelukkige ouders van Jelle.  
We genieten elke dag volop van hem en binnenkort krijgt hij er een 
broertje of zusje bij! 
 Ook deze zwangerschap doe ik mee aan Moeders voor Moeders. 
Het is een kleine moeite. En bovendien weet ik nu hoe bijzonder het 
moederschap is. 
 Dat geluk gun ik andere stellen ook. Een beetje meehelpen andere 
vrouwen moeder te maken. Dat geeft mij een goed gevoel. 

De natuur 
een handje helpen.
 Toen ik een klein meisje was, wist ik twee dingen zeker: later zou ik
kleuterjuf worden én moeder van heel veel kinderen. Inmiddels werk ik
alweer zes jaar met veel plezier in het onderwijs, maar het tweede deel van
mijn meisjesdroom bleek moeizamer uit te komen.
 Ik ben negen jaar samen met Eric en na vier jaar waren we helemaal 
klaar voor het ouderschap. Elke vrijpartij werd misschien wel het begin van 
ons gezinnetje. Elke maand was het spannend of ik dit keer zwanger zou zijn.  
 En elke keer was de teleurstelling groot. Na een jaar van proberen, 
temperaturen, ovulatietesten en teleurstellingen gingen Eric en ik naar onze 
huisarts. Die vertelde dat maar liefst één op de zes stellen in Nederland met 
een vruchtbaarheidsprobleem kampt. 
 Hij stelde ons echter ook gerust: soms kun je de natuur wel een handje 
helpen. Na de nodige onderzoeken in het ziekenhuis begonnen we met 
vruchtbaarheidsbehandelingen. Eén van de geneesmiddelen die daarbij nodig 
zijn, is Pregnyl®. 
 Dit medicijn bevat het eisprongbevorderende hormoon hCG, dat door 
Moeders voor Moeders wordt gewonnen uit de urine van zwangere vrouwen.

Je moet eens weten 
hoe blij een vader 
met Moeders voor 
Moeders is.
 Ik ben enorm blij dat zo veel vrouwen via hun urine andere vrouwen
een kans op het moederschap geven. Dat ontroert me. En Eric denkt er 
precies hetzelfde over. Je moet eens weten hoe blij ook een vader is met 
Moeders voor Moeders. Dankzij Moeders voor Moeders kwam mijn 
meisjesdroom toch uit. En hoe! Ik ben nu moeder van twee 
prachtkinderen. Én weer 22 weken zwanger.
 Natuurlijk heb ik mezelf bij mijn eerste zwangerschap direct 
aangemeld bij Moeders voor Moeders. En ook tijdens de tweede en derde 
zwangerschap zamelde ik urine in. Als geen ander weet ik immers hoe 
groot het geluk is dat je een ander kunt schenken. En dat geluk gun ik 
iedere vrouw met een kinderwens!

Ik geef. Ik krijg.


