
Kinderwenscentrum Tambre, 
een klein stukje Nederland in Madrid
Steeds meer Nederlandse vrouwen en koppels kiezen 
voor een vruchtbaarheidsbehandeling in landen als 
Spanje. Een vooruitstrevender wetgeving, een kwalitatief 
hoogwaardige gezondheidszorg en deskundige medi-
sche professionals z� n een paar van de redenen waarom 
men uitw� kt naar Spanje. Naast deze kwaliteiten, die het 
merendeel van de privé-klinieken in het land kenmerken, 
ontvangt elk centrum z� n patiënten op z� n eigen manier. 
Vandaag ontdekken we de Tambre fi losofi e.

Tambre, gevestigd in een prachtige, rustige, groene w� k 
in hartje Madrid, is pionier op het gebied van geassisteer-
de voortplanting. Dankz�  haar meer dan 40 jaar ervaring 
hebben duizenden mensen hun droom om een gezin te 
stichten uit zien komen. Daarnaast, door het toepassen van 
de laatste technologieën en protocollen kan de kliniek zich 
roemen over succespercentages die ver boven het zowel 
nationale als Europese gemiddelde liggen. Bovendien, zo 
vertelt algemeen directeur Inge Kormelink, worden alle 
behandelingen precies afgestemd op de individuele situatie 
van de patiënten, om ze zo de meest optimale kans tot sla-
gen te kunnen geven. Ten eerste bestuderen w�  zorgvuldig 
de medische voorgeschiedenis, indien nodig voeren w�  
aanvullende testen uit, om zo alle factoren die een zwan-
gerschap zouden kunnen verhinderen te kunnen uitsluiten. 
Elke vrouw, elk stel is anders, dus elk behandelplan ook. 

Kormelink, die opgroeide in een Nederlands ondernemers-
gezin in een klein dorpje aan de Duitse grens, werd in 2018 
directeur van Tambre. Dankz�  haar uitgebreide ervaring in 
de sector en haar internationale achtergrond heeft z�  van 
de kliniek een centrum gemaakt dat gespecialiseerd is in 
het behandelen van de meer complexe fertiliteitsgevallen 
voor patiënten uit de hele wereld.

Dit is ook het geval van Lyan en Bram, een Nederlands stel 
dat al twee keer op Tambre heeft vertrouwd om hun gezin 
uit te breiden. “We hadden die persoonl� ke aandacht, een 
behandelplan aangepast aan onze situatie, echt nodig om 

een kindje te kunnen kr� gen,” legt h�  uit.  Het koppel waar-
deert de technieken die het succes van hun behandeling 
hebben vergroot, zoals de pre-implantatie genetische diag-
nostiek, evenals de zorgvuldigheid en betrokkenheid van de 
professionals die hen in hun proces hebben begeleid. “Met 
name voor m�  is het natuurl� k heel intens om de afspraken 
en de behandeling zelf te doorstaan. Maar eigenl� k werd 
je op elk moment wel gerustgesteld, werd er even een lief 
woordje tegen je gezegd, of even in je hand geknepen. Ik 
denk dat dat heel belangr� k is”, bekent Lyan. Ze benadruk-
ken ook hoe prettig en veilig ze zich in het centrum voelden, 
ondanks de huidige gezondheidssituatie.

“Onze missie is om alle tw� fels van patiënten geduren-
de het hele proces weg te nemen en hen te begeleiden 
wanneer ze in Spanje z� n. We bl� ven voortdurend met 
hen in contact om ze te kunnen informeren en natuurl� k te 
ondersteunen. Ook communiceren we alt� d in hun eigen 
moedertaal, wat erg op pr� s wordt gesteld, zeker in een 
toch best wel emotioneel fertiliteitstraject” zegt Babs Van 
Enoo, hoofd van de Nederlandse patiëntenbegeleiding b�  
Tambre.

Tot slot vertelt Kormelink dat ze de steeds meer aanvragen 
voor IVF en Eiceldonatie behandelingen b�  Tambre  door 
Nederlandse patiënten binnenkr� gen. Kwaliteit, uitstekende 
resultaten en een gepersonaliseerde be-
handeling in eigen taal zonder wacht-
l� sten worden enorm gewaardeerd. 
Ons gezamel� ke doel is om al 
onze patiënten hun droom, een 
gezond kindje te kunnen kr� gen, 
te helpen te verwezel� ken en 
het f� ne is dat dit in de meeste 
gevallen ook daadwerkel� k lukt, 
besluit ze.
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