
              

Low Cost IVF-techniek wint prestigieuze ‘The Best of What’s New Award’ 
van Popular Science Magazine 

New York, 11 november 2014 -- Onderzoekers van de Universiteit van Colorado, Universiteit Hasselt 
en het Ziekenhuis Oost-Limburg  hebben zopas ‘The Best of What’s New Award’ van het Amerikaanse 
Popular Science Magazine ontvangen in de categorie ‘gezondheid’ voor de ontwikkeling van een Low Cost 
IVF-techniek. De studie maakt deel uit van The Walking Egg Project, dat het bewustzijn rond 
kinderloosheid in de Derde Wereld wil vergroten. 

Amerikaanse en Belgische onderzoekers ontwikkelden een low-cost IVF-systeem dat gebaseerd is op een 
kweekmethode voor embryo’s zonder dat hiervoor een duur IVF-labo vereist is met CO2-incubators, 
medische gastoevoer en luchtzuiveringssystemen. De vereenvoudigde methode geeft resultaten die 
vergelijkbaar zijn met de duurdere techniek. Tot nu toe zijn er 17 gezonde baby’s geboren uit de nieuwe 
IVF-methode. De geschatte kost van het vereenvoudigde systeem ligt tussen 15 en 20 percent van de 
kostprijs van Westerse IVF-programma’s. 
 
“Wij zijn heel erg vereerd met deze award,” zegt prof. dr. Willem Ombelet van The Walking Egg. 
“Onvruchtbaarheid is waarschijnlijk het gezondheidsprobleem in ontwikkelingslanden dat het meest over 
het hoofd gezien wordt. Volgens cijfers van de WHO treft dit nochtans meer dan 200 miljoen koppels. 
Ongewilde kinderloosheid in ontwikkelingslanden kan meer verregaande sociale gevolgen hebben dan  in 
Westerse samenlevingen, vooral voor vrouwen. Omdat veel families afhankelijk zijn van hun kinderen om 
te kunnen overleven, is kinderloosheid er niet alleen een medisch maar ook een sociaal probleem.” 
 
Over ‘The Best of What’s New Award’ 
Elk jaar reviewen de uitgevers van Popular Science duizenden producten om uiteindelijk tot de top 100 
van technologische innovaties van het jaar te komen. Het gaat om nieuwe doorbraken die erg innoverend 
zijn in hun categorie. De winnaars - the Best of What's New – zullen opgenomen worden in het December 
nummer van het Popular Science Magazine.  
“Al 27 jaar honoreert Popular Science de innovaties die ons verrassen, die een positieve impact hebben 
op onze wereld vandaag en die ons idee uitdagen van wat mogelijk zal zijn in de toekomst,” zegt Cliff 
Ransom, hoofdredacteur van Popular Science. “’The Best of What’s New Award’ is een eerbetuiging van 
het magazine aan de 100 winnaars – gekozen uit duizenden inzendingen – die elk een revolutie zijn in 
hun eigen domein.” 

Over ‘The Walking Egg’ 
The Walking Egg Project wil het bewustzijn rond kinderloosheid in ontwikkelingslanden vergroten. 
Bedoeling is infertiliteitszorg in al zijn aspecten, inclusief geassisteerde reproductieve technologieën, 
betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedereen.  De oprichting van low-cost vruchtbaarheidscentra in 
ontwikkelingslanden, indien mogelijk geïntegreerd in de bestaande moeder-kindzorgcentra, zal de 
volgende stap zijn om het ultieme doel van ‘universele toegang tot infertiliteitszorg’ te bereiken.  
In samenwerking met ESHRE (European Society of Human reproduction and Embryology) en de WHO 
(World Health Organisation), trekt The Walking Egg medische, sociale en economische wetenschappers 
en experts aan en een kunstenaar om samen te werken en te discussiëren. Zij streven ernaar om de 
fertiliteitszorg te verbeteren via innovatie en onderzoek, promotie en netwerking, training en 
capaciteitsopbouw en tot slot dienstverlening. 

Voor meer informatie: www.thewalkingegg.com en www.popsci.com/best-whats-new 
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