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Biologische basis van de vruchtbaarheid van man en vrouw 

1. De vrouw  

De natuurlijke vruchtbaarheid (fertiliteit) van 
de vrouw is begrensd in de tijd en duidelijk 
leeftijdgebonden. Terwijl de man vanaf de 
geslachtsrijpheid (puberteit) tot op hoge 
leeftijd altijd vruchtbaar kan zijn, is dit bij de 
vrouw zelfs in haar hoogvruchtbare fase 
slechts beperkt tot een korte periode in elke 
cyclus. 

Reeds vanaf de leeftijd van 30 jaar vermindert 
met de toename van de leeftijd de vrucht-
baarheid bij steeds meer vrouwen. Vanaf 40 
jaar wordt dan snel de biologische grens van de 
natuurlijke vruchtbaarheid bereikt, omdat de 
capaciteit van de eierstokken om zowel 
kwalitatief als ook kwantitatief nog optimaal 
bevruchtbare eicellen te laten rijpen, nu 
drastisch afneemt. Ten laatste met het aanbre-
ken van de menopauze rond 50 jaar, is dan 
voor alle vrouwen het definitief bereiken van 
de natuurlijke onvruchtbaarheid herkenbaar.  

■ A) De vrouwelijke geslachtsorganen 

Volgens hun ligging onderscheidt men de 
uitwendige en de inwendige geslachtsorganen 
van de vrouw. 

De uitwendige geslachtsorganen 
De uitwendige schaamdelen (vulva) is een 
verzamelbegrip voor de uitwendige geslachts-
organen. Daartoe behoren de grote en kleine 
schaamlippen, de schede-ingang en de clitoris 
(Afb.1). 

Schaamlippen en clitoris: de grote schaam-
lippen (labia) zijn twee dikke huidplooien, die 
naar voren in de venusheuvel uitlopen. De 
schaamheuvel wordt na de puberteit bedekt 
met het schaamhaar. De grote schaamlippen 
bestaan uit vet, bindweefsel en spiervezels, 
zodat de schaamspleet tegen binnendringende 
voorwerpen wordt beschermd. Bij seksuele 
opwinding worden ze groter. 

 

 

 

 

 

 

1. clitoris 

2. schaamheuvel 

3. grote schaamlippen 

4. urinebuis 

5. kleine schaamlippen 

6. aars 

7. schede-ingang 

8. klieren van Bartholin 

9. maagdenvlies 

10 schedevoorhof 

 

Afb. 1 Blik op de uitwendige geslachtsorganen 
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Na de puberteit zijn de schaamlippen evenals 
de schaamheuvel rijkelijk van schaamhaar 
voorzien, waarbij de horizontale scherpe 
begrenzing kenmerkend is voor het vrouwe-
lijke beharingstype, terwijl bij de man de haren 
meestal spits tot de navel oplopen. 

Als men de grote schaamlippen openvouwt, 
dan ziet men de kleine schaamlippen als twee 
vetvrije en haarloze huidlapjes. Deze lopen 
onmiddellijk onder de venusheuvel samen en 
omvatten daar de kittelaar (clitoris). De clitoris 
is bij de vrouw het orgaan dat vaak het 
gevoeligst op seksuele opwinding reageert. Ze 
is opgebouwd zoals de zwellichamen van de 
penis en wordt door de kleine schaamlippen 
gelijkaardig als de mannelijke voorhuid als een 
kapje omringd, zodat meestal enkel het boven-
ste deel zichtbaar is. 

Schedevoorhof: de door de kleine schaam-
lippen afgebakende ruimte wordt schede-
voorhof genoemd. In het bovenste deel ervan 
mondt 2 tot 3 cm achter de clitoris de van de 
urineblaas komende urineleider uit. 
Onmiddellijk achter de urineleider begint de 
schede-ingang, die bij de meeste meisjes door 
een heel dun huidvliesje, het zogenaamde 
maagdenvlies (hymen) met een verschillend 
grote opening wordt verengd. 

Bij de beginnende puberteit wordt het hymen 
breder, zachter en rekbaarder, zodat men het 
bijvoorbeeld met de vinger of een (mini-) 
tampon probleemloos kan oprekken en er 
langs kan. Dit geldt ook voor de eerste ge-
slachtsgemeenschap. Bij een iets minder 
elastische huid kan het daarbij licht inscheuren 
(defloratie of ontmaagding). In tegenstelling tot 
de algemene mening komt het dan slechts in 
ongeveer 15 procent tot meestal lichte bloe-
dingen. Slechts heel zelden moet de opening 
door een kleine operatieve ingreep worden 
gemaakt of vergroot. 

 Ter hoogte van het achterste gedeelte van de 
schede-voorhof, aan de overgang van het 
maagdenvlies naar de kleine schaamlippen be-
vinden zich aan beide zijden de ongeveer 1,5 cm 
lange uiteinden van de klieren van Bartholin, 
die een vocht afscheiden dat bij seksuele 
opwinding de schede-ingang bevochtigt.  

De inwendige geslachtsorganen 
De inwendige geslachtsorganen – nl. de baar-
moeder (uterus), de eileider (tubae) en de 
beide eierstokken (ovaria) – liggen beschermd 
in het bekken van de vrouw en zijn door de 
schede met de uitwendig zichtbare geslachts-
organen verbonden (Afb. 2).

 

 

1. eileider 

2. eierstok 

3. heiligbeen/staartbeen 

4. baarmoeder 

5. achterste schedegewelf 

6. uitwendige baarmoedermond 

7. voorste schedegewelf 

8. endeldarm 

9. schede 

10. urinebuis 

11. grote schaamlip 

12. kleine schaamlip 

13. blaas 

14. clitoris 

15. schaambeen 

Afb. 2: Overzicht van de ligging van de vrouwelijke geslachtsorganen (doorsnede) 
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Schede: De schede is een elastisch gespierde 
buis van ongeveer 10 cm lengte en is heel rek-
baar. De schedewanden zijn bedekt met een 
vlies en liggen doorgaans onderaan precies 
naast elkaar. In het bovenste derde verbreedt 
de schede in een voorste en achterste 
schedegewelf. 

Baarmoeder: De baarmoeder is een 7 tot 10 
cm lang en 4 tot 5 cm breed hol peervormig 
orgaan met een gewicht van ± 60 g (Afb. 3). 
Haar wanden bestaan uit een 2 tot 3 cm dikke 
laag spieren. 

Bij de baarmoeder onderscheidt men het baar-
moederlichaam, dat de bovenste 2/3 van de 
baarmoeder uitmaakt, en het onderste derde, 
de baarmoederhals (cervix). Ter hoogte van dat 
overgangsgebied is het baarmoederlichaam in 
normale ligging naar voor afgebogen (ante-
flexio), zodat ze over de blaas ligt (zie Afb. 2). 
In een aantal procent kan ze ook naar achter 
gebogen zijn (retroflexio), wat slechts in 
zeldzame gevallen tot problemen kan leiden. 

De baarmoeder wordt in haar ligging gehouden 
door bandvormig bindweefsel dat aan de 
zijwand van het bekken is bevestigd, anderzijds 

door de zogenaamde ronde ligamenten, die 
vanuit de uiteinden van de eileider door het 
lieskanaal tot de grote schaamlippen leiden. 

De binnenruimte van  het baarmoederlichaam 
wordt baarmoederholte genoemd, waarin 
beide eileiders uit monden. Deze holte wordt 
door een slijmvlies bekleed (baarmoederslijm-
vlies, endometrium). Dit wordt in een maande-
lijks ritme en nieuw opgebouwd en steeds 
weer afgestoten (menstruatie, maandstonden, 
regels).  

In de baarmoederholte nestelt de bevruchte 
eicel zich in en groeit ze uit tot een levens-
vatbaar kind. door ritmische samentrekkingen 
van de baarmoeder wordt de geboorte dan 
ingeleid. Aan het einde van de zwangerschap is 
de spiermassa van de baarmoeder tot meer dan 
duizend gram aangegroeid en is de baar-
moeder tot een honderdvoud van haar normaal 
volume uitgerekt. Merkwaardig genoeg heeft 
de baarmoeder dan zes tot acht weken later 
weer haar oorspronkelijk gewicht bereikt. 

 

 

 

1. eileider 

2. over de eierstok gewikkelde  
fimbriën 

3. in de eileider gespoelde eicel 

4. eierstok 

5. follikel (eiblaasje) 

6. baarmoeder 

7. baarmoederhals 

8. inwendige baarmoedermond 

9. uitwendige baarmoedermond 

10. baarmoederslijmvlies 

11. cervixslijmvlies met crypten 

12. cervixslijm 

13. schede 
 

 

 
Afb. 3: vooraanzicht van de vrouwelijke geslachtsorganen 
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De baarmoederhals (cervix) komt met zijn 
uitwendige baarmoedermond in de schede uit. 
Hierdoor loopt het ongeveer 2 cm lang baar-
moederhalskanaal, dat de schede met de baar-
moederholte verbindt. Het is bekleed met een 
slijmvlies met talrijke klierachtige holten 
(crypten), dat in tegenstelling tot het baarmoe-
derslijmvlies tijdens de menstruatie niet wordt 
afgestoten. 

De baarmoederhals vormt samen met het door 
hem geproduceerde cervixslijm een ‘biolo-
gische sluis’. Naast het verhinderen van 
opstijgende infecties maakt dit slijm het de 
zaadcellen mogelijk om enkel in de hoog-
vruchtbare fase in de baarmoederholte te 
geraken. 

Cervixslijm: Het cervixslijm verandert onder 
de cyclische invloed van de oestrogeen- en 
progesteronhormonen voortdurend zijn 
fysische en chemische eigenschappen. 

De eerste dagen na de menstruatie en in de 
door het progesteron bepaalde fase na de 
eisprong (ovulatie) sluit het de baarmoeder-
mond af met een taaie cervixslijmprop, die wit 
of gelig lijkt en afbreekt, als men hem tracht te 
rekken. Het cervixslijm bestaat voor meer dan 
90% uit water, waarin vele elektrolyten, 

mineralen, eiwitbestanddelen en suikers zijn 
opgelost. Bovendien bevat het andere belang-
rijke substanties zoals enzymen, en ook de 
ontstekingsremmende witte bloedlichaampjes.  

Onder invloed van een stijgend oestrogeen-
gehalte vóór de eisprong, neemt het water-
aandeel van het cervixslijm toe tot 98 procent. 
De ervoor gemiddeld gevormde dagelijkse 
hoeveelheid van ongeveer 60 mg wordt in deze 
korte periode tot 1.700 mg/dag opgevoerd. Het 
gevolg van deze enorme toename in hoeveel-
heid, is dat de cervixslijmprop langzaam wordt 
opgelost, vloeibaarder wordt en tenslotte uit 
het cervixkanaal langs de schedewand tot het 
buitenste schedegebied kan wegvloeien. 
Bovendien verandert het cervixslijm ook zowel 
van uiterlijk als van consistentie. Op het 
hoogtepunt van zijn ontwikkeling wordt het 
helder en doorschijnend als rauw eiwit en laat 
het zich tot 10 tot 15 cm lange draden 
uitrekken (‘Spinbaarheid’). 

Als men dit slijm op een glasplaatje uitstrijkt, 
dan ontstaan bij het drogen kristallen, die er 
onder de microscoop als varens uitzien. 
Daarom spreekt men ook van het varen-
fenomeen (ferning)(Afb.4). Onder invloed van 
progesteron verdwijnt dit fenomeen opnieuw. 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4: Varenfenomeen (foto: G. Freundl, Düsseldorf. 400 x vergroting) 
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Als men het cervixslijm onder de elektro-
nenmicroscoop bekijkt, dan ziet men zijn 
driedimensioneel netwerk met vezelstructuur, 
dat in de loop van de cyclus verandert. 

Oestrogenen verruimen de met vloeistof 
gevulde holten van het netwerk, terwijl het 
progesteron deze opnieuw verengt (Afb. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder invloed van oestrogenen worden rond 
het tijdstip van de eisprong de tussenruimten 
van dit netwerk tot 35 μm (0,035 mm) uitge-
rekt, zodat de zaadcellen met hun 2 tot 3 μm 
grote kop als op een autoweg met een snelheid 
van 3 mm/minuut er makkelijk door kunnen 
zwemmen. 

Een deel van de zaadcellen verblijft echter 
eerst nog in het vruchtbaarheidsbevorderende 
cervixslijm van de baarmoederhalscrypten, 
waar ze met energie worden opgeladen en drie 
tot vijf dagen lang functioneel worden gehou-
den. Van daaruit beginnen ze dan in de volgen-
de uren en dagen steeds meer de moeilijke weg 
naar boven. Minderwaardige en minder 
beweeglijke zaadcellen worden daarbij in grote 
mate door het netwerk uitgefilterd. Daardoor 
wordt gegarandeerd dat alleen de allerbeste 
zaadcellen een bevruchting kunnen verwezen-
lijken en dat de gemeenschappelijke vrucht-
baarheid van man en vrouw tot vijf dagen in de 
cyclus kan blijven duren, duidelijk meer dan de 
ongeveer 18 uur durende bevruchtingsmoge-
lijkheid van de eicel. 

Zeer snel na de eisprong volgt dan van de ene 
dag op de andere een plotse verandering onder 

de toenemende invloed van het gelelichaams-
hormoon. Het cervixslijm wordt opnieuw taai 
en vormt een dicht netwerk met talrijke dwars-
verbindingen, zodat er voor de zaadcellen geen 
doorkomen meer aan is. 

Eileider: De eileiders (tubae) komen als twee 
10 tot 15 cm lange gespierde buisjes aan beide 
zijden uit in het bovenste deel van de baar-
moederwand en lopen dan vrij in de buikholte 
uit. Hun uiteinden zijn trechter- en vinger-
vormig (fimbriae of duivelsbeet) (zie Afb. 3). 

Ze zijn niet met de eierstokken verbonden, 
maar zo beweeglijk, dat ze tijdens de eisprong 
met hun fimbriën over de plaats in de eierstok 
kunnen heenreiken waar de follikel rijpt, om de 
eicel daar op te vangen. 

De eileiders zijn binnenin sterk gevouwen en 
bekleed met een slijmvlies dat met trilhaartjes 
is bezet (trilhaarepitheel). Dit slijmvlies scheidt 
een vocht uit dat rijk is aan voedingsstoffen, en 
als opdracht heeft de bevruchte eicel te voeden. 
Anderzijds wordt door deze voortdurende 
uitscheiding een stroming in de richting van de 
baarmoeder op gang gebracht, die samen met 
de spierbewegingen van de eileider het eitje in 
de richting van de baarmoeder transporteert. 

Afb. 5: Structuur van cervixslijm met oestrogeen (a) en progesteron (b) (schematische tekening naar prof. 
Odeblad, Umea, Zweden) 
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Zowel de slijmvliesafscheiding als de bewe-
gingen van de spieren worden door de eier-
stokhormonen geregeld en gewijzigd. 

Eierstokken: Het belangrijkste vrouwelijke 
voortplantingsorgaan zijn de beide eierstokken 
(ovaria). Daarin zijn bij een pasgeboren meisje 
reeds alle eicellen aanwezig, die ooit in de loop 
van het leven zullen rijpen. 

De eierstokken zijn pruimvormige organen die 
aan beide zijden van de baarmoeder in een nis 
van het kleine bekken liggen en door gewrichts-
banden aan de baarmoeder en aan de bekken-
wand zijn bevestigd.  

De vermeerdering van de daarin vervatte 
eicellen bereikt reeds in de vierde tot vijfde 
embryonale maand met een aantal van onge-
veer vijf tot zes miljoen haar einde. Van dan af 
gaan de meeste eicellen van deze reusachtige 
eiervoorraad onafgebroken reeds vroegtijdig te 
gronde. Bij de geboorte van het meisje bevatten 
de eierstokken nog maar één tot twee miljoen 
eicellen, bij het begin van de puberteit nog 
ongeveer 400 000, om aan het einde van de 

geslachtsrijpe periode tot ongeveer 1000 en 
minder te zijn afgenomen. 

Van het totaal aantal eicellen rijpen in de loop 
van het leven slechts ongeveer 400 tot een 
bevruchtbare eicel. 

Naast deze belangrijke opdracht om de eicellen 
klaar te maken, heeft de eierstok nog een 
tweede, belangrijke functie, nl. de vorming van 
de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen 
en progesteron. 

Eicel: De rijpe eicel is met 0,15 tot 0,2 mm de 
grootste menselijke cel en zou met het blote 
oog net nog zichtbaar zijn. Het afzonderlijke ei 
wordt naargelang de rijpingsfase door een één- 
of meerlagige reeks kleine cellen omgeven. 
Deze zijn verantwoordelijk voor de stofwisse-
ling tussen de eicel en het omringende weefsel 
en vormen samen met de eicel de zogenaamde 
follikel (eiblaasje)(Afb. 6). 

De eicel zelf is na de eisprong slechts 12 tot 18 
uur levens- en bevruchtingsvatbaar. Indien de 
eicel binnen deze periode geen zaadcel 
ontmoet die haar bevrucht, dan sterft ze af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6 Eicel met omgevende cellen (foto: G. Freundl, Düsseldorf, ca 250 x vergroot) 
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■ B) De vrouwelijke cyclus 

De cyclus van de vrouw begint de eerste dag 
van de bloeding en eindigt de laatste dag vóór 
de volgende bloeding. De lengte van de cyclus 
verschilt van vrouw tot vrouw.  

Tot op vandaag geldt in het algemeen bewust-
zijn een cyclus van ongeveer 28-dagen als 
norm voor een gezonde vrouw. Objectieve 
controle van exacte cyclusnoteringen tonen 
echter een andere realiteit. De Arbeitsgruppe 
NFP vond in haar eigen databank bij 9 846 cycli 
van gezonde vrouwen in de leeftijd van 19 tot 
45 jaar slechts bij 13 procent een cyclus van 28 
dagen (tabel 1). Goed tweederde van de cycli 
varieerde tussen 25 en 30 dagen. 

Noch sterker komt de ‘onregelmatigheid’ van 
het cyclusgebeuren naar voor, wanneer men bij 
de afzonderlijke vrouwen over een tijdspanne 

van minstens één jaar de individuele 
variatiebreedte opvolgt (tabel 2). Dan vindt 
men slechts bij 20 procent van de vrouwen 
cyclusvariaties van slechts vijf dagen. 

Daardoor wordt ook de uitspraak van de 
oudere cyclusonderzoeker Fraenkel 
begrijpelijk; “Het enige regelmatige aan de 
regels is hun onregelmatigheid”. In de 
medische literatuur worden vandaag cyclus-
lengten tussen 25 en 35 dagen gewoonlijk als 
‘normaal’ beschouwd. Dit betekent echter 
helemaal niet dat kortere cycli noodzakelijk 
onvruchtbaar moeten zijn. Ons eigen cyclus-
onderzoek toont zelfs dat juist ook na heel 
korte follikelrijpingsfasen – waaruit dan heel 
korte cycluslengten kunnen voortvloeien – in 
hoge mate voldoende lange gelelichaamsfasen 
volgen. 

 

 

 

 

 

Cycluslengte  
in dagen 

Frequentie 
in procent 

 22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35-39 

 40 

1,6 % 

1,8 % 

4,8 % 

7,8 % 

11,1 % 

14,0 % 

13,1 % 

10,8 % 

8,9 % 

6,8 % 

5,0 % 

3,5 % 

2,4 % 

5,8 % 

2,7 % 

 

 

Verschil tussen 
maximale en 

minimale 
cycluslengte 

Aantal vrouwen 
in procent 

1-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10-11 

12-13 

14-15 

16-17 

 18 

3,3 % 

16,2 % 

22,9 % 

13,8 % 

11,0 % 

10,5 % 

6,7 % 

3,0 % 

12,8 % 
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De hormonale regeling van de cyclus 

De cyclische gebeurtenissen van de geslachts-
organen van de vrouw zijn verbonden met een 
kringloop, die in feite bestaat uit de zich in de 
tussenhersenen bevindende hypothalamus, de 
daaronder liggende hypofyse en de eierstokken 
(Afb. 7). 

Het belangrijkste coördinatiecentrum is de 
hypothalamus, die op regelmatige afstanden 
met zijn gonadotropine-releasinghormoon 
(GnRH) de hypofyse ertoe aanzet om het 
follikelstimulerende (FSH) en het luteïni-
serende hormoon (LH) af te scheiden. Deze 
beide hormonen veroorzaken in de eierstokken 
de follikelrijping en de productie van oestro-
genen en progesteron, die op hun beurt de 
kenmerkende veranderingen in de baarmoeder 
en aan het vrouwelijk lichaam veroorzaken. 

Tussen de eierstokken, de hypothalamus en de 
hypofyse bestaat een feedbackmechanisme. Als 
voor een normale vruchtbaarheid nog te 
weinig eierstokhormonen gevormd worden, 
dan wordt de hypofyse direct via de hypo-
thalamus gestimuleerd om meer FSH en LH af 

te scheiden. Omgekeerd zorgen voldoende 
hoeveelheden oestrogenen en progesteron 
voor een stopzetting van de hormonen van de 
hypofyse. 

Naast deze hoofdhormonen FSH en LH spelen 
bij de hormonale cyclusregeling ook nog het 
door de hypofyse geproduceerde prolactine en 
de in de eierstokken en bijnieren van de vrouw 
in geringe mate gevormde mannelijke sekshor-
monen, de androgenen, een rol. Verhoogde 
waarden van deze hormonen kunnen de ei- 
rijping eveneens verhinderen of bemoeilijken, 
zoals dat bijvoorbeeld bij het melkproductie-
stimulerende prolactine in de borstvoedings-
periode of bij bepaalde andere hormoon-
storingen wordt waargenomen (zie hoofdstuk 
kinderwens). 

Daarnaast hebben nog veel andere factoren een 
invloed op het complexe cyclusgebeuren. 
Vooral hersencentra die boven de hypothala-
mus staan en die de plaats van oorsprong zijn 
voor onze driften, motivaties en emoties, 
kunnen via de hypothalamus in deze kringloop 
ingrijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 7: De belangrijkste basis van de hormonale kringloop 

HYPOTHALAMUS 

GnRh 

HYPOFYSE 

LH / FSH 

EIERSTOKKEN 

Oestradiol / Oestrogenen 
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De cyclus van de eierstok 
Fase vóór de eisprong (follikelfase): De 
ontwikkeling van een bevruchtbare eicel duurt 
ongeveer drie maanden. Reeds lang voor de 
huidige cyclus, begint een aantal van meestal 

meer dan 100 follikels uit de rustfase een 
langzaam wekenlang rijpingsproces, dat echter 
meestal snel weer wordt afgebroken en waarna 
de eicellen dan te gronde gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 8: Eierstokcyclus 

a) Eierstok met eicellen en met de voor de huidige cyclus rijpende follikels 
b) Verder gerijpte follikels met met vloeistof gevulde holten 
c) Dominante sprongrijpe Graafse follikel 
d) Eisprong 
e) Eierstok met volledig uitgerijpte gele lichaam 
f) Eierstok met verder krimpende gele lichaam en rijpende follikels 
g) Eierstok met verder bestaande gele lichaam bij de zwangerschap 

 

De aan het begin van de huidige cyclus nog 
overblijvende gerijpte follikels produceren 
onder invloed van LH en FSH steeds meer 
oestrogenen, die het tijdens de menstruatie 
afgestoten baarmoederslijmvlies snel weer 
opbouwen. 

In de follikels hebben zich intussen drie tot zes 
mm grote vochtholtes gevormd (Afb. 8), die 
ook met echografie herkenbaar zijn. Zes tot 
zeven dagen vóór de eisprong neemt dan één 
enkele dominante follikel de leiding over en 
rijpt tot een grootte van ongeveer 2,5 cm tot 
een sprongrijpe follikel (Graafse follikel). De 

andere follikels worden daardoor in hun 
ontwikkeling geremd. 

Nu worden door de celwand van deze Graafse 
follikel een groeiende hoeveelheid oestrogenen 
gevormd, die kenmerkende lichamelijke feno-
menen oproepen. Vooral de veranderingen van 
het cervixslijm en de cervix zijn in het kader 
van Sensiplan belangrijke tekens van vrucht-
baarheid (Afb. 9a). bovendien kunnen soms de 
ovulatiepijn en de zgn. ovulatiebloeding 
verwijzen naar de vruchtbare periode. De kort 
vóór de eisprong bereikte oestrogenenpiek 
zorgt ervoor dat de hypofyse korte tijd 

Begin van een 
nieuwe cyclus 

zwangerschap 

luteale fase 

follikelfase 
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versterkt LH afscheidt (LH-piek). 24 tot 36 uur 
na deze LH-stijging volgt dan de eisprong 
(ovulatie)(Afb. 9b). 

Slechts zelden lukt het nog een volgende of 
meerdere follikels om tot een eisprong te 
ontwikkelen, waarbij de eisprongen dan 
volgens de huidige kennis haast tegelijk of in 

een afstand van slechts enkele uren plaats-
vinden. Zo kunnen zich dan spontaan 
tweelingen of ook meerlingen ontwikkelen, die 
ongeveer één procent van alle geboortes 
uitmaken. Wanneer hormoonbehandelingen of 
kunstmatige bevruchtingsmethoden gebruikt 
worden, is het aantal meerlingen iets hoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afb. 9a: Overzicht van de cyclus van de vrouw 
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Fase na de eisprong (luteale fase): Na de 
eisprong ontwikkelt zich uit de Graafse follikel 
een hormoonklier, die wegens haar gele 
kleuring ook het gele lichaam (corpus luteum) 
wordt genoemd. Ze is de belangrijkste verant-
woordelijke voor de productie van het gele 
lichaamshormoon (progesteron).  In geringe 
mate wordt dit reeds kort vóór de eisprong 
geproduceerd, maar het bereikt zijn maximale 
waarde pas zes tot acht dagen erna. 

De verhoogde progesteronproductie leidt 
samen met de na een korte daling rond de 
eisprong opnieuw toenemende oestrogenen-
spiegel, via het bekende feedbackmechanisme 
tot een blokkade van de productie van FSH en 
LH, zodat verder geen eisprong meer kan 
volgen. De fase na de eisprong is daarom de 
absoluut zekerste ‘tijdelijke onvruchtbaarheid’.  

De belangrijkste opdracht van het progesteron 
is een speciale voorbereiding en verandering 
van het door de oestrogenen opgebouwde 
baarmoederslijmvlies, opdat een bevruchte 
eicel er zich zou kunnen innestelen. Als dit het 
geval is, dan blijft het gele lichaam bestaan 
voor het standhouden van de zwangerschap 
(zwangerschapsgelelichaam). Pas na de 2e 
maand van de zwangerschap wordt het stilaan 
afgebouwd tot de placenta dan vanaf de derde 
zwangerschapsmaand de progesteron- en 
oestrogenenproductie helemaal alleen kan 
overnemen. 

Als de eicel niet wordt bevrucht, dan begint het 
gele lichaam na acht tot tien dagen opnieuw te 
krimpen en volgt ongeveer 12 tot 16 dagen na 
de eisprong door de wegvallende hormonen de 
menstruatiebloeding. Deze gebeurtenissen in 
de fase na de eisprong (luteale fase) verlopen 
in de tijd opvallend constant. Als reactie op de 
verminderde productie van oestrogenen en 
progesteron zendt de hypofyse nu opnieuw 
meer FSH en LH. Een nieuwe cyclus begint. 

De werkingen van oestrogeen en 
progesteron in de cyclus 
Oestrogenen: De oestrogenen zijn de 
dominerende hormonen in de eerste cyclus-
helft met de volgende invloeden op de 
baarmoeder: 

1. Het baarmoederslijmvlies, dat door de 
voorafgaande menstruatiebloeding  werd 
afgestoten, wordt opnieuw opgebouwd. 

2. Het cervixslijm in het baarmoederhals-
kanaal wordt vloeibaar en neemt aanzienlijk 
toe in hoeveelheid. Hoe meer oestrogeen de 
follikels produceren, des te vloeibaarder 
wordt het cervixslijm. Het slijm vloeit door 
de schede omlaag en kan aan de schede-
ingang worden waargenomen. 

3. De baarmoederhals, de cervix, krijgt een 
betere bloeddoorstroming. Dit veroorzaakt 
een verwijden van het weefsel, wat de 
vrouw als ‘zacht worden’ en ‘open gaan’ kan 
voelen. 

Afb. 9b: Hormonale veranderingen tijdens de cyclus bij de vrouw 
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Progesteron: Het progesteron is het 
karakteristieke hormoon van de 2e cyclushelft 
en heeft onder meer volgende uitwerkingen: 

1. Het opgebouwde baarmoederslijmvlies 
wordt op een mogelijke innesteling 
voorbereid. 

2. Het cervixslijm wordt weer taaier, neemt af 
in hoeveelheid en sluit ten slotte weer als 
een prop het baarmoederhalskanaal af. Het 
vloeit niet meer door de schede naar 
beneden en kan dus ook aan de schede-
ingang niet meer worden waargenomen. 

3. De consistentie van de baarmoederhals 
wordt opnieuw steviger en de baarmoeder-
mond sluit zich. 

4. Onder invloed van het progesteron stijgt de 
lichaamstemperatuur kort na de eisprong 
met minstens twee tiende graad Celsius. De 
temperatuur blijft na de eisprong tot aan het 
einde van de cyclus verhoogd en daalt dan 
weer. De verhoogde temperatuur toont aan, 
dat de vruchtbare periode nu beëindigd is 

en dat er in deze cyclus geen eisprong meer 
kan plaatsvinden. 

Normale en gestoorde cyclusvormen 
De normale cyclus wordt gekenmerkt door min 
of meer regelmatig optredende menstruatie-
bloedingen. Door de eisprong wordt hij in twee 
verschillende fasen verdeeld, die voor de 
vrouwen normaal niet automatisch ondubbel-
zinnig herkenbaar zijn. De meeste vrouwen 
gaan er doorgaans van uit dat de eisprong rond 
de 14e dag plaatsvindt. Door de nauwkeurige 
observatie van de daarbij optredende 
lichaamstekens kunnen ze echter ervaren, dat 
dit een heel onbetrouwbare veronderstelling is. 

Bij de interpretatie van meer dan 9 000 cycli 
werd duidelijk dat het einde van de follikelfase 
(1e dag van de bloeding tot de laatste dag vóór 
de temperatuurstijging) slechts in 40% tussen 
de 12e en 15e cyclusdag lag. In ongeveer 5% 
vond de eisprong vóór de 12e dag plaats en 
voor ongeveer 20% na de 19e cyclusdag  
(Afb. 10).  

  

 

 

 

 

 

Afb. 10: Procentuele verdeling van de lengte van de follikelfase in 9 075 cycli 

dagen dagen 
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Daaruit volgt dat de follikelfase aan duidelijk 
grotere variaties is onderworpen dan de 
constantere luteale fase na de eisprong (1e dag 
van de temperatuurstijging tot de laatste dag 
vóór de menstruatie)(Afb. 11). In 90 procent 
spreidt de luteale fase zich slechts uit over een 
periode tussen 10 en 16 dagen. De negen 

procent met minder dan 10 dagen verhoging 
duiden op een gelelichaamszwakte, terwijl men 
bij hoge fases van 18 en meer dagen met grote 
waarschijnlijkheid van een zwangerschap kan 
uitgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de cyclusvariabiliteit speelt ook de leeftijd 
een rol. Terwijl in de jaren na de menarche 
(eerste menstruatie gemiddeld op 12 jaar) de 
cycli een neiging vertonen om eerder langer te 
zijn dan bij vrouwen in de volle geslachts-
rijpheid, treedt na 40 jaar zeer vaak langzaam 
een verkorting van drie tot vier dagen op. Pas 
relatief kort vóór de laatste menstruatie 
(menopauze) neemt men dan weer langere, 
vaak echter ook heel onregelmatige cycli waar. 

De variatiebreedte van het menopauzetijdstip 
is heel groot. Gemiddeld treedt deze bij 
Europese vrouwen rond 51 jaar op, maar kan 
ook doorgaans nog binnen de norm liggend 
reeds begin 40er jaren plaatsvinden. Een 
duidelijk te vroege menopauze vóór 40 jaar 
beleven ongeveer twee procent van de 
vrouwen (climacterium praecox). 

De menopauze wordt volgens een definitie van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) uit 
het jaar 1994 als volgt omschreven: “Het gaat 
om het permanent uitblijven van de 

menstruatie, wat resulteert uit het doven van 
de ovariële follikelactiviteiten. Ze wordt 
gekenmerkt als tijdpunt van de laatste 
bloeding, waarop in een tijdspanne van 12 
aaneensluitende maanden amenorroe volgt.” 
Daardoor kan de menopauze altijd pas nadien 
worden vastgesteld. Moderne lab- (AMH-
bepaling) en onderzoeksmethoden laten toe 
om het begin van de menopauze vandaag 
exacter vast te leggen. 

De cyclusvormen kunnen door verschillende 
oorzaken worden verstoord.  

Zowel uiterlijke invloeden zoals bv. reizen, 
klimaatveranderingen, extreme diëten of 
sportactiviteiten alsook algemene stress-
situaties en lichamelijke ziekten – voornamelijk 
storingen van de endocriene klieren – spelen 
daarbij een rol (zie hoofdstuk kinderwens). 
Ook bepaalde medicatie zoals bv. antidepres-
siva kunnen het cyclusverloop storen. Bij de 
cyclusbeïnvloeding zijn ook individueel heel 
verschillende constitutieverschuivingen waar 

Afb. 11: Procentuele verdeling van de lengte van de luteale fase in 8 933 cycli 

dagen dagen 
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te nemen. Terwijl sommige vrouwen reeds op 
de minste gebeurtenis (bv. reizen, examens) 
heel gevoelig met cyclusveranderingen 
reageren, zijn andere daar nauwelijks vatbaar 
voor. 

Normale cyclus (bifasische cyclus) 

Het bifasisch cyclusverloop van de afbeel-
dingen 12 tot 14 maakt twee uitspraken 
mogelijk. Ten eerste dat in deze cycli een 
eisprong plaatsvindt en ten tweede, dat de 
duur van de hoge temperatuurfase – men 
spreekt ook van de hypertherme fase – meer 
dan 10 dagen en dus normaal is. 

Afbeelding 12 toont de typische kenmerken 
van een normale cyclus. Tijdens de eerste helft 
van de cyclus, de follikelfase, geeft de tempera-
tuur lage waarden aan. De daaropvolgende 
luteale fase, waarbij de temperatuur rond de 
eisprong normaal rond twee tot vier tiende van 

een graad stijgt, geeft in een normale cyclus 
een verhoogde temperatuurfase van ten minste 
tien dagen. 

In dit cyclusvoorbeeld ziet men rond de 
eisprong en vóór de volgende menstruatie ook 
dagen met lichte bloedingen, zgn. spotting. De 
in dit verband optredende tussenbloeding 
(ovulatiebloeding) kan van een lichte, rood- of 
bruinachtige verkleuring van het cervixslijm 
tot een eerder zeldzame bloeding gaan, die op 
een menstruatie lijkt, maar is geen ziekte. 
Regelmatig, dus in haast elke cyclus, beleven 
slechts drie procent van de Sensiplan-
gebruikers (volgens een enquête) dit. Zestien 
procent maken dit nu en dan mee. 

Als verklaring wordt aangenomen, dat de 
oestrogenenspiegel die van zijn preovulatoir 
maximum daalt, korte tijd niet meer volstaat 
om de optimale opbouw van het baarmoeder-
slijmvlies intact te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afb. 12: Typisch verloop van de basale lichaamstemperatuur met stabiele tweede cyclusfase en spotting 
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Afbeelding 13 laat ook in een korte cyclus een 
normaal bifasisch cyclusverloop herkennen. 
Interessant genoeg was bij de interpretatie van 
de cyclusgegevens bij alle 69 cycli met een 
uitgesproken korte follikelfase van tien en 
minder dagen, haast altijd een voldoende lange 
gelelichaamsfase. Ook hoeft bij volledig 
normale bifasische cycli zoals in afbeelding 14 

niet altijd de beste categorie cervixslijm 
aanwezig te zijn. Oorzakelijk kunnen daarvoor 
vroegere operaties aan de baarmoedermond 
verantwoordelijk zijn, maar het kan ook de 
uitdrukking zijn van een individueel 
cervixslijmpatroon, dat bij sommige vrouwen 
haast nooit de hoogste kwaliteit van S+ bereikt.

 

 

 

 

Afb. 13: Normale bifasische 
curve met korte follikelfase 

Afb. 14: Normale bifasische 
curve met individueel 
kenmerkend cervixslijm-
patroon 



1 BIOLOGISCHE BASIS VAN MAN EN VROUW 
 

19 
 

Afbeelding 15 toont een cyclus, waarbij er 
weliswaar een stijging van de temperatuur is, 
maar de hoge temperatuurfase, in tegenstelling 
tot een normale cyclus, korter dan 10 dagen is. 
Dit komt omdat het gelelichaam in deze geval-
len te weinig progesteron produceert (gele-
lichaamszwakte), waardoor een bevrucht ei 
niet de optimale omstandigheden voor een 

succesvolle innesteling vindt en de cyclus 
onvruchtbaar blijft. Dit wordt ook als luteale 
insufficiëntie (of corpus-luteuminsufficiëntie) 
benoemd. De reeds enkele dagen vóór de 
eigenlijke menstruatiebloeding genoteerde 
voorbloedingen duiden eveneens op een 
gelelichaamszwakte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat een verkorte verhoogde temperatuurfase 
ook effectief een betrouwbare aanduiding is 
voor een luteale insufficiëntie, bevestigen 
onderzoeken op 80 vrouwen aan de universi-
teitskliniek van Heidelberg. Op een uitzon-
dering na bedroeg bij normale progesteron-
waarden in het serum, de verhoogde tempera-
tuurfase meer dan 10 dagen, terwijl omgekeerd 
hoge temperatuurfasen van minder dan 10 
dagen altijd ook begeleid werden door lage 
progesteronwaarden in het serum. 

De gelelichaamsfunctie vertoont eveneens een 
zekere leeftijdsafhankelijkheid. Het meest 

kwamen in onze onderzoeken verkorte gele-
lichaamsfasen tot in 17 procent van de cycli 
voor in de adolescentie. Maar ook bij vrouwen 
tot 40 jaar bedroeg dit aantal nog ongeveer 8 
procent, waarna het daarna weer steeg. 

Cycli zonder eisprong (monofasische 
cycli) 

Men spreekt van een anovulatoire of mono-
fasische cyclus, wanneer de eisprong wegblijft. 
Dit kan men herkennen aan het ontbreken van 
een temperatuurstijging (Afb. 16). 

 

Afb. 15: Verloop van de basale lichaamstemperatuur in een cyclus met verkorte luteale fase 
en premenstruele spotting 
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Exactere kennis over de frequentie van deze 
cyclusvorm heeft men pas verkregen sinds de 
meting van de basale lichaamstemperatuur op 
grotere schaal gebruikt werd. 

In het onderzoeksmateriaal van de Duitse 
cyclusdatabank bevonden zich bij 9 401 
geïnterpreteerde temperatuurcurven in 9 128 
cycli (97,1%) duidelijk bifasische en slechts in 
273 cycli (2,9%) monofasische verlopen. 
Daarbij werd duidelijk hoe in cycli met 

verkorte luteale fase een duidelijke afhanke-
lijkheid van de leeftijd te vinden was (Afb. 17). 
Een hoog aandeel (tot 14,3%) hadden jonge 
vrouwen in de eerste jaren van de adolescentie, 
aansluitend zonk het aandeel voortdurend tot 
1,0%, om dan na 40 jaar opnieuw te stijgen. In 
een kinderwensgroep is het aantal mono-
fasische cycli begrijpelijkerwijs 2 tot 3 keer 
hoger dan in een normale controlegroep. 

 

Afb. 16: Monofasische cyclus 

Afb. 17: Frequentie van monofasische cycli afhankelijk van de leeftijd van de vrouw (n = 9 401) 

jaar 
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Sporadisch vindt men tussen twee normale 
bifasische cycli ook een monofasische cyclus, 
die voor de vrouwen dan onverdacht is, 
wanneer zoals in het desbetreffende voorbeeld 
een normale cycluslengte aanwezig is. Soms 
zijn de cycli echter ook lichtjes verkort, vaker 
ook verschillend langer. De ernst van de daar-
achter verborgen oorzakelijke hormonale 
storing is meestal ook uit het begeleidende 
slijmpatroon af te lezen. Zoals uit afbeelding 16 
blijkt, start hier de eirijpingsfase goed, blijft 
echter suboptimaal en komt om verschillende 
redenen niet tot een volledige vorming van S+-
cervixslijm. In andere gevallen is het volledig 
ontbreken van het cervixslijm een teken van 
een zware hormonale storing (zie hoofdstuk 
kinderwens). 

Cycli met verlengde eirijpingsfase 
(folliculaire fase) 

Er werd reeds vermeld dat een cycluslengte 
van meer dan 35 dagen als pathologisch 
beschouwd wordt, terwijl daarbij – meer nog 
dan bij zeer korte cycli – anovulatoire cycli of 
cycli met een luteale insufficiëntie vaak 

voorkomen. Reeds vanaf een folliculaire fase 
van 18 dagen bedraagt volgens onze onder-
zoeken het aandeel van infertiele cycli onge-
veer 16 procent, stijgt met 20 dagen tot onge-
veer 25 procent en ligt bij de folliculaire fasen 
van minstens 23 dagen bij ongeveer 30 
procent. 

Anderzijds betekent dat echter ook dat het 
grootste aantal gevallen met verlengde follikel-
rijpingsfasen nog voldoende gelelichamen 
heeft van 10 tot 16 dagen. 

In de afbeeldingen 18 en 19 zien we twee 
gelijkaardig lange cycli met verlengde 
eirijpingsfase. Terwijl afbeelding 18 een 
normaal lange luteale fase met 12 dagen heeft, 
is er in afbeelding 19 met slechts 9 dagen 
verhoogde temperatuurfase een corpus-
luteuminsufficiëntie met vroege en sterke 
temperatuurdaling te zien. 

De curven in afbeelding 20 tonen heel duidelijk 
dat door verschillend lange eirijpingsfasen de 
cycli in grote mate kunnen variëren, terwijl de 
luteale fasen meestal relatief constant blijven.

 

 

Afb. 18: Lange cyclus met normale luteale fase 
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Afb. 19: Lange cyclus met corpus luteuminsufficiëntie 

Afb. 20: Relatieve constante van de luteale fase met verschillend lange follikelfasen 

cyclusduur 32 dagen 

45 dagen 

50 dagen 

menstruatie 

menstruatie 

menstruatie 
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Het volledig wegblijven van de menstruatie 
(amenorroe) 

Deze ernstigste vorm van cyclusstoring is 
zelden. Men spreekt van een primaire 
amenorroe, wanneer op het einde van het 16e 
levensjaar nog geen menstruatie is opgetreden, 
in tegenstelling tot een secundaire amenorroe, 
wanneer de menstruatie drie maanden na de 
vorige regelmatige of onregelmatige cycli 

uitblijft, zonder dat er een zwangerschap is. 
Secundaire amenorroe van verschillende 
lengte ziet men vaker in de post-pilsituatie, bij 
zware lichamelijke of psychische verzwak-
kingen zoals ziekten, kort vóór de menopauze 
en fysiologisch bepaald in de borstvoedings-
periode. 

 

 

 

 
Samenvatting: mogelijke uitwerkingen van cyclusstoringen 
1. Er is een verlate eisprong. De cyclus wordt daardoor verlengd. Hij 

moet nochtans als vruchtbaar worden beschouwd, zolang de ver-
hoogde temperatuurfase niet korter is dan 10 dagen. 

2. De hormonenproductie in de eierstokken is niet optimaal. Er is welis-
waar een eisprong, het baarmoederslijmvlies wordt evenwel niet 
optimaal opgebouwd. Daaruit resulteert dan een verkorte periode met 
hogere temperatuur (insufficiëntie van het gele lichaam). 

3. De follikel rijpt niet volledig. De eisprong blijft weg (monofasische  
cyclus). Vroeg of laat kan een afbraakbloeding van het slijmvlies op-
treden.  

4. De follikel rijpt niet. De oestrogeenproductie is daardoor zo gering, 
dat geen  baarmoederslijmvlies wordt opgebouwd en dus ook de 
menstruatie wegblijft (amenorroe). 
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2. De man 

Vanaf de geslachtsrijpe leeftijd (puberteit) 
tot op hoge leeftijd worden in beide teelballen 
constant nieuwe zaadcellen geproduceerd (Afb. 
21). 

De teelballen worden, net als de eierstokken, 
wat betreft hun ontwikkelingsgeschiedenis in 
de buikholte gevormd, trekken echter al tijdens 
het embryonaal stadium door het lieskanaal 
naar buiten in de balzak (scrotum). Daar zijn ze 
weliswaar vrij onbeschermd, maar is de in 
vergelijking tot de buikholte ongeveer twee tot 
vier graden lagere buitentemperatuur van 

doorslaggevend belang voor een optimale 
productie van zaadcellen. Daarom is het 
belangrijk bij de geboorte van een jongetje 
erop te letten of de teelballen ingedaald zijn en 
in de balzak liggen. Mocht dat niet het geval 
zijn en deze stap niet nog op korte tijd spon-
taan gebeurt, dan moet door medisch ingrijpen 
gepoogd worden om dit in te halen, omdat de 
jongen anders later als man onvruchtbaar is. 

■ De mannelijke geslachtsorganen 

Tot de mannelijke geslachtsorganen behoren 
teelbal met balzak, bijbal, zaadleider, zaad-
blaas, klieren van Cowper, prostaat en penis.

 

 

 

1. blaas 

2. heiligbeen/staartbeen 

3. aars 

4. zaadblaas 

5. prostaat 

6. balzak 

7. teelbal 

8. bijbal 

9. eikel 

10. voorhuid 

11. penis 

12. zwellichaam 

13. urinebuis 

14. schaambeen 

15. zaadleider 

16. klieren van Cowper 

17. kringspier 

Afb. 21: Ligging van de mannelijke geslachtsorganen (doorsnede) 
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Teelbal: De binnenkant van de teelbal is door 
tussenschotten in ongeveer 300 kleine kamer-
tjes verdeeld, die elk tot twee opgewonden 
kanaaltjes bevatten. Aaneengeregen hebben 
deze nauw opgewonden zaadkanaaltjes van 
beide teelballen een gezamenlijke lengte van 
ongeveer 500 m, waardoor de dagelijkse 
productie van ongeveer 100 miljoen zaadcellen 
mogelijk wordt (Afb. 22a). 

De wanden van deze zaadkanaaltjes worden 
door een kiemlaag opgebouwd, waarvan de 
zaadvormende cellen bij de volwassen man 
overwegend onder invloed van het FSH van de 
hypofyse voortdurend eerst nog onrijpe zaad-
cellen vormen, die zich dan in de loop van twee 
tot drie maanden in meerdere rijpingsstappen 
tot zaadcellen differentiëren, die in staat zijn te 
bevruchten. In het bindweefsel tussen de 
zaadkanaaltjes liggen hormoonproducerende 
cellen, de zgn. Leydig-tussencellen, die met 

behulp van LH de mannelijke geslachts-
hormonen (androgenen) produceren. Het 
belangrijkste hiervan is het testosteron. 

Het testosteron ondersteunt de zaadproduktie 
en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van de secundaire mannelijke geslachtsken-
merken, zoals baardgroei, lichaamsbeharing, 
stembreuk en lichaamsbouw. 

Bijbal: De bijballen (epidydymis) liggen op de 
teelballen. Hun talrijke zaadkanaaltjes worden 
uiteindelijk in de kop van de bijbal in 8 tot 15 
uitvoergangen samengebracht, om dan in het 
onderste gedeelte van de bijbal in een geza-
menlijke gang uit te monden (Afb. 22b en c). In 
de bijbal ondergaan de zaadcellen de laatste 
rijping van hun ontwikkelingsproces. Het 
onderste deel dient ook als zaadvoorraad, 
waarin de daar aanwezige zure vloeistof 
verhindert dat de zaadcellen voortijdig in 
beweging komen en zo onnodig energie 
verbruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 22: Schematische voorstelling van de teelbal met 
bijbal en zaadleider 
a) teelbal, b) bovenste deel (kop) van de bijbal, c) 
onderste deel (zaadvoorraad) van de bijbal, d) 
zaadleider 

a) teelbal 

d) zaadleider b) bovenste deel (kop)  
    van de bijbal 

c) onderste deel  
    van de bijbal 
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Zaadleider en zaadblaasjes: De beide gangen 
van de bijbal gaan over in de 30 tot 40 cm lange 
zaadleiders, twee sterk gespierde buisjes (Afb. 
21 en 22d). Deze stijgen vanuit de balzak en 
komen door het lieskanaal in de buikholte. Kort 
voordat de zaadleiders in de prostaat uitmon-
den, monden de zaadblaasjes in de zaadleiders 
uit (zie afb.21). De klieren dienen niet als ver-
zamelbekken voor de zaadcellen (waardoor ze 
foutief vaak zaadblaasjes genoemd worden), 
maar zijn met hun afscheidingen vooral verant-
woordelijk voor hun functioneringsvermogen. 
De zaadleiders komen dan door de prostaat en 
monden uit in de urinebuis. 

Prostaat en klieren van Cowper: De prostaat 
lijkt in vorm en grootte op een kastanje en 
omvat onderaan de urineblaas ringvormig de 
urinebuis van de man. Ze bestaat uit een 
vlechtwerk van spieren en 30 tot 50 afzonder-
lijke klieren, waarvan de afscheiding naast die 
van de zaadblaasjes en de klieren van Cowper 
het grootste deel van het zaadvocht uitmaakt. 
Deze vloeistoffen leveren de zaadcellen de 
nodige energie voor hun voortbeweging. 
Bovendien beschermen ze deze met hun 
alkalisch milieu tegen ongunstige omgevings-
factoren. 

De twee klieren van Cowper, zo groot als een 
erwt, waarvan de uitgangen in het voorste deel 
van de urinebuis uitmonden (Afb.21), komen 
wat hun ontwikkelingsgeschiedenis betreft 
overeen met de klieren van Bartholin bij de 
vrouw. Hun afscheiding, die bij seksuele opwin-
ding reeds vóór de ejaculatie uit de urinebuis 
komt, draagt niet alleen bij tot een betere 
glijbaarheid bij seksueel contact, maar neutrali-
seert ook de eventueel daar nog aanwezige 
urineresten, die voor de zaadcellen schadelijk 
kunnen zijn. Ook de voor de zaadcellen 
ongunstige vaginale vochtafscheiding wordt 
door het zaadvocht zodanig geneutraliseerd, 
dat niet alle zaadcellen al na een uur niet meer 
in staat zijn tot bevruchten. Daarom lukt het 
een groot deel van de zaadcellen nog uren na 
de zaaduitstorting in het hoogvruchtbare 
cervixslijm door te dringen, daar de volgende 
twee tot vier dagen te overleven en zich 
geleidelijk naar de eileiders te bewegen. 

Penis: De penis (lid) bestaat uit dooraderde 
zwellichamen, die zich bij seksuele opwinding 
met bloed vullen, gelijktijdig echter door 
spiersamentrekkingen het terugstromen van 
het bloed verhinderen, zodat de penis verstijft 
en zich opricht (erectie). Dit gebeuren wordt 
door prikkels via een individueel bepaald 
seksueel centrum in onze hersenen veroor-
zaakt, via het vegetatief zenuwstelsel en 
bepaalde plaatsen in het ruggenmerg door-
gegeven en door externe invloeden zoals het 
welbevinden of stress positief of negatief 
beïnvloed. 

Zaaduitstorting: Bij de zaaduitstorting 
(ejaculatie) worden de zaadcellen door het 
samentrekken van de spiraalvormig aangeleg-
de spieren van de zaadleider voortgedreven. 
Tegelijk stuwen de spieren van de prostaat 
deze samen met hun vocht verder in de urine-
buis. Door de ondersteuning van schoksgewijze 
contracties van de bekkenspieren wordt het 
ejaculaat dan in porties uitgestoten. 

De 2 tot 6 ml zaadvloeistof bevat gemiddeld 
200 tot 300 miljoen zaadcellen. 75% ervan 
bevinden zich in het eerste derde van het 
ejaculaat. De aan de basis van de urineblaas 
liggende kringspier (Afb. 21) zorgt er op dat 
ogenblik voor, dat enerzijds in de zaadvloeistof 
geen urine uit de urineblaas wordt vermengd, 
omgekeerd ook dat geen zaadvloeistof in de 
urineblaas komt. Het normale ejaculaat heeft 
een melkachtig-witte kleur en de geur ervan is 
door de afscheiding van de prostaat vergelijk-
baar met de geur van kastanjebloesems. 

Zaadcellen: De teelballen van een gezonde 
volwassen man produceren elke seconde 
gemiddeld ongeveer 1000 nieuwe zaadcellen, 
zodat er dagelijks tot 100 miljoen en meer 
bijkomen. Het rijpingsproces is heel ingewik-
keld en duurt ook bij de man, evenals bij de 
vrouw, van de onrijpe stamcel tot de zaadcel 
die tot bevruchten in staat is, iets meer dan 
twee maanden. 
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De rijpe zaadcel is ongeveer 60 μm (0,06 mm) 
lang en voor het blote oog niet zichtbaar. Ze 
bestaat uit een kop, middenstuk en staart (Afb. 
23). De slechts 2 tot 3 μm dikke kop bevat de 
celkern met alle erfelijke informatie. Ook is het 
aantal chromosomen tijdens het rijpingsproces 
gehalveerd, het enige verschil met de rijpe 
eicel, dat de helft van de zaadcellen het 
vrouwelijke geslachtschromosoom X bezit, 
terwijl de andere helft het mannelijk bepalende 
Y-chromosoom draagt. Bovendien is hier nog 
een substantie gelokaliseerd, die het de zaadcel 
mogelijk maakt in de eicel door te dringen.  

Het middenstuk bevat het energiesysteem dat 
de zaadcel voedt en haar beweeglijkheid 
mogelijk maakt. De staart is de motor, die de 
zaadcellen door zwepende bewegingen 3 tot 4 
mm/minuut vooruit kan stuwen. 

De kwaliteit van de zaadcellen en de zaadvloei-
stof is aan veel mogelijke invloeden onderhevig 
en de opgave van normwaarden geeft grotere 
onzekerheid dan de meeste andere labopara-
meters. Daarbij speelt vooral het aantal zaad-
cellen, hun beweeglijkheid en de vorm een rol. 

Alleen het aantal kan ook bij een onopvallend 
spermiogram tussen 20 miljoen en 100 miljoen 
per ml variëren. Eveneens zijn lang niet alle 
zaadcellen beweeglijk of goedgevormd. Meestal 
volstaat het reeds wanneer dit in iets meer dan 
25 procent het geval is. Zelfs wanneer de waar-
den iets lager liggen, is daaruit nog niet af te 
leiden dat een man onvruchtbaar is. Meestal 
betekent dat voor een paar enkel dat de gemid-
delde waarschijnlijkheid op een succesvolle 
zwangerschap iets lager moet worden inge-
schat of iets langer kan duren. Bovendien heeft 
één kenmerk of één enkel staal zelden een al te 
grote voorspellende waarde. Naast lang 

werkende schadelijke stoffen zoals bijvoor-
beeld chronische ziekten, alcohol, nicotine of 
milieutoxines kunnen ook heel korte storingen 
zoals lichamelijke of psychische stresssituaties 
een actueel spermiogram beïnvloeden. Daarom 
zijn vaak meerdere controles met of zonder 
behandeling nodig, om een enigermate voor-
spellend resultaat te verkrijgen (zie hoofdstuk 
kinderwens). 

■ B) De hormonale kringloop van de 
     man 

Bij de man worden groei en functie van de 
geslachtsorganen evenals bij de vrouw door 
een hormonale kringloop gecontroleerd en 
gestuurd. Bij hem is het FSH van de hypofyse 
vooral voor de zaadproductie in de teelbal 
verantwoordelijk, en het LH voor de productie 
van de mannelijke geslachtshormonen, de 
androgenen. 

Via het feedbackmechanisme wordt ook bij 
hem de vruchtbaarheid aangetast wanneer bv. 
bij doping of andere foute medicatie te hoge 
doses androgenen of gelijkaardig werkende 
substanties worden afgescheiden. Evenzo 
kunnen verhoogde oestrogenen, die ook bij de 
man normaal in geringe mate worden geprodu-
ceerd, de vruchtbaarheid verminderen. Voor 
het overige gelden dezelfde schadelijke facto-
ren als bij de vrouw. Terwijl zij echter soms 
nog via bepaalde cyclusstoornissen signalen 
voor een mogelijke 
vruchtbaarheidsvermindering kan krijgen, is 
dit voor de man meestal niet herkenbaar. Zo 
kan bijvoorbeeld een door sterke beroeps-
belasting tijdelijk gestoorde fertiliteit na een 
drie weken ontspannende vakantie weer 
helemaal normaliseren, zonder dat de man zich 
hiervan bewust is.

 

Afb. 23: een zaadcel 

staart middenstuk 
kop 
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3. Bevruchting, innesteling en zwangerschap 

Bevruchting: De bevruchting vindt plaats  in 
het buitenste derde van de eileider. Tot nog toe 
hebben de zaadcellen in het lichaam van de 
vrouw een afstand van 15 tot 18 cm afgelegd. 

Ze leggen per seconde hun eigen lichaams-
lengte af, dat is 3 à 4 mm per minuut. Zo komen 
ze op ongeveer 1 uur boven aan (Afb. 24).

 

 

 

 

Afb. 24 a-f: Bevruchting, innesteling,  
zwangerschap 
a) dag 0: bevruchting 
b) dag 1 tot 2: tweecellig 

stadium 
c) dag 2 tot 3: vier- tot acht- 

cellig stadium 
d) dag 4 tot 5: morulastadium 
e) dag 5 tot 7: beginnende  

innesteling (nidatie) 
f) dag 7 tot 10: afgesloten  

innesteling met embryonale  
vorming 

 

 

 

 

 

 

 

Komen zaadcellen in de nabijheid van de eicel, 
dan worden ze door haar via chemische stoffen 
gelokt. Hoewel gewoonlijk meerdere zaadcel-
len de eicel bereiken, dringt bij de bevruchting 
slechts één enkele zaadcel met behulp van 
bijzondere enzymen door de buitenste omhul-
ling van de eicel en versmelt met haar. Daarna 
sluit de eicel zich meteen voor andere zaad-
cellen af. Op dit ogenblik begint nieuw leven 
(Afb. 24a).  

Reeds bij de versmelting van ei- en zaadcel zijn 
de genetische kenmerken en het geslacht van 
de nieuwe wereldburger vastgesteld. Tijdens 
het rijpingsproces van de vrouwelijke en 
mannelijke geslachtscellen, dat meerdere 
weken duurt, heeft het normale aantal mense-
lijke chromosomen zich tot telkens 23 chromo-
somen gehalveerd, zodat de bevruchte eicel nu 

opnieuw 46 chromosomen bevat, de helft van 
de moeder en de andere helft van de vader. 

Terwijl bij de man elke seconde duizend 
zaadcellen door een ononderbroken delings-
proces nieuw ontstaan, heeft zich bij de vrouw 
de tot bevruchting komende eicel zich sinds de 
embryonale tijd niet meer gedeeld. Daarom is 
bijvoorbeeld de tijdens een eisprong 
vrijkomende eicel van een 40-jarige vrouw ook 
effectief 40 jaar oud. De met het ingewikkelde 
rijpingsproces verbonden verhoogde gevoelig-
heid voor storingen van een zo te zeggen iets 
‘verouderde’ eicel is één van de redenen, 
waarom bij de vrouw op latere leeftijd het 
zwangerschapscijfer daalt en miskramen 
evenals misvormingen bij het kind toenemen.
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Innesteling en zwangerschap: Onmiddellijk 
na de bevruchting begint het eitje zich zeer snel 
voortdurend in nieuwe cellen te splitsten. 
Ongeveer 30 uur na de versmelting bevindt het 
eitje zich in een tweecellig stadium (Afb. 24b). 
Na twee tot drie dagen heeft het al het twee- 
tot achtcellig stadium bereikt (Afb. 24c) en na 
de derde dag bestaat het al uit 16 tot 32 cellen. 
Men kan zich het uitzicht van de bevruchte 
eicel in dit stadium het best voorstellen met dat 
van een kleine braambes (morulastadium) 
(Afb. 24d). Tegelijk wordt het met behulp van 
de trilhaartjes die de eileider bekleden, en door 
spierbewegingen van de eileider in de richting 
van de baarmoeder vervoerd. Daar komt het na 
vier tot vijf dagen in de baarmoederholte aan 
en begint het zich na vijf tot zes dagen in het 
daarvoor voorbereide baarmoederslijmvlies in 
te nestelen (Afb. 24e). Reeds na enkele dagen is 
dit proces afgesloten (nidatie)(Afb. 24f). 

Gewoonlijk noemt men deze eerste menselijke 
vrucht tot het einde van de derde zwanger-
schapsmaand embryo, daarna is tot de geboorte 
sprake van een foetus. Omdat de moderne 
voortplantingsgeneeskunde alle mogelijke 
manipulaties op deze eerste embryonale cellen 
mogelijk maakt, trachten afzonderlijke landen 
door verschillende strafwetten experimentele 
misbruiken te verminderen of te verbieden. Zo 
is bijvoorbeeld door de in Duitsland in 1991 
van kracht gegane wet ter bescherming van het 
embryo onder meer niet toegelaten bij de in-
vitro-fertilisatie (ivf) meer dan drie embryo’s 
in één cyclus in de baarmoeder in te planten. 

Tot ongeveer het achtcellig stadium heeft elke 
afzonderlijke cel de mogelijkheid om zich na 
een afsplitsing van de overige cellen tot een 
compleet eigen organisme te ontwikkelen. Zo 
ontstaan ééneiige tweelingen met de volledig 
identieke erfelijke eigenschappen. Nadien 
verliezen de eicellen deze omnipotente moge-
lijkheid en differentiëren ze zich geleidelijk 
steeds meer tot verschillende celcomplexen, 
die dan enkel nog voor de ontwikkeling van 
speciale functies en organen verantwoordelijk 
zijn. 

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap 
(extra-uteriene zwangerschap): Als de 
bevruchte eicel niet in de baarmoeder geraakt, 
maar zich reeds in de eileider of zelfs in de 
buikholte tracht in te nestelen, spreekt men 
van een eileider- of buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap. De oorzaken hiervoor kunnen 
veelvuldig zijn. Meestal zijn verklevingen of 
vergroeiingen van het eileiderslijmvlies na 
voorafgaande eileider- of buikvliesontste-
kingen daarvoor verantwoordelijk. Ook bij 
operaties in de buikholte of bij bepaalde 
ziekten zoals bv. bij de niet zo zeldzame endo-
metriose ontstaan zulke vergroeiingen. 

De buitenbaarmoederlijke zwangerschappen 
zijn vaak met levensbedreigende complicaties 
voor de moeder verbonden en kunnen door-
gaans niet worden uitgedragen. 

Zwangerschapsduur: De duur van een 
zwangerschap wordt over het algemeen vanaf 
de eerste dag van de laatste menstruatie 
berekend. Ze bedraagt daarna 280 dagen of 40 
weken. 

Deze berekende geboortetermijn wordt reeds 
bijna 200 jaar heel eenvoudig volgens de zgn. 
Naegele-regel vastgesteld: 1e dag van de laatste 
menstruatie + 7 dagen – 3 maanden + 1 jaar. 

Omdat echter al bij heel ‘regelmatig’ menstru-
erende vrouwen de cycli en daardoor ook de 
ovulaties in de loop van meerdere maanden 
aan sterke variaties onderworpen kunnen zijn 
(zie tabel 2), bepaalt men vandaag de bereken-
de geboortedatum meestal nauwkeuriger met 
echografiemetingen in de eerste weken van de 
zwangerschap. 

Nog nauwkeuriger is de berekening van de 
zwangerschapsduur, wanneer het mogelijk is 
het tijdstip van de bevruchting of het begin van 
de hypertherme fase aan de hand van een 
basale lichaamstemperatuurmeting aan te 
geven. Deze echte zwangerschapsduur 
bedraagt 266 dagen of 38 weken: dag van de  
1e hoger meting – 7 dagen – 3 maanden + 1 jaar. 
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Aan de hand van de gegevens uit Afb. 25 komt  
men dan b.v. tot de volgende verschillende  
berekeningen van de bevallingsdag. 

 

Regel van Naegele Basale temperatuurmeting 

1e dag van de menstruatie: 22.8.14 

+ 7 dagen:  29.8.14 

- 3 maanden:  29.5.14 

+ 1 jaar:  29.5.15 

1e dag hogere meting:      3.9.14 

- 7 dagen:    27.8.14 

- 3 maanden:    27.5.14 

+ 1 jaar:    27.5.15 

 

 

 

Afb. 25: Basale temperatuurcurve van een cyclus die tot een zwangerschap leidde 
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Terug in de vruchtbaarheid

Borstvoeden is weer in. Nadat generaties 
moeders zich hebben gevormd inzake zuig-
flessen, sterilisatietoestellen, melkpoeder en 
bijvoeding, is borstvoeding opnieuw een 
onderwerp in de kraamklinieken, geboorte-
huizen en zwangerschapscursussen. Niet 
omwille van de ecogolf, die reeds op zijn 
terugweg is, maar omdat met geen enkel 
technisch nog zo uitgebalanceerd systeem 
steeds precies voldoende warme, kiemvrije, 
voedingsrijke en op de behoefte van het kind 
afgestemde babyvoeding kosteloos en vrij thuis 
kan worden afgeleverd: aan het strand, in de 
Airbus, op oudejaar of heel vroeg bij het ontbijt.  

Borstvoeden heeft echter nog andere voor-
delen. Het stimuleert het herstel in het kraam-
bed, beschermt het kind de eerste levensmaan-
den tegen vele ziekten en ‘rekt’ het tijdstip van 
de terugkeer van de vruchtbaarheid van de 
moeder, wat eertijds en ook vandaag nog in 
vele culturen een bepalende factor was en is 
voor de gezinsgrootte. 

Over kerkregisters en grafstenen 

Wie de tijd neemt om in de eigen familie of 
vriendenkring stamboomonderzoek te doen, 
zal vaststellen dat de afstand tussen geboortes 
twee-, driehonderd jaar geleden rond twee tot 
drie jaren lag – op voorwaarde dat de jonge 
moeder geen min voor de kinderen in dienst 
had genomen – zoals keizerin Maria Theresia, 
die tussen 1737 en 1756 haast jaar na jaar aan 
16 kinderen het leven schonk. 

Met de beginnende ‘borstvoedingsrenaissance’ 
en de opkomende vragen bij de ‘contraceptieve 
werking’ van het borstvoeden in de jaren 70 
van de 20e eeuw, hebben ook onderzoekers 
zich intensief met de vraag ‘borstvoeding en 
vruchtbaarheid’ bezig gehouden en in oude 
doop- en sterfteregisters naar verwijzingen 
gezocht, kerkhoven bezocht, grafstenen bestu-
deerd en geboorte- en sterftedata vergeleken. 
Daaruit bleek dat steeds wanneer een moeder 
wegens doodgeboorte of kindersterfte in de 
eerste levensmaanden helemaal niet of slechts 

kort kon voeden, het volgende kind relatief snel 
werd geboren. 

Maar niet alleen gegevens van de burgerlijke 
stand leverden bewijzen van het vruchtbaar-
heidsonderdrukkende effect van het borst-
voeden, maar ook waarnemingen bij natuur-
volkeren. De meest intensief onderzochte 
populatie blijven de !Kung, die als jagers in de 
Kalahariwoestijn leven. Daar dragen de 
moeders vanaf de geboorte hun kinderen in 
een soort kangoeroebuidel voor zich uit en 
laten hun kinderen zo vaak zuigen en drinken 
als ze willen, tot 48 keer in 24 uur, zoals weten-
schappelijk werd vastgesteld. Het gevolg: een 
natuurlijke geboortespreiding – zonder enige 
vorm van gezinsplanning en zonder taboe op 
het borstvoeden – van ongeveer vier jaar. 

Over borstvoedingstaboes en andere 
gewoonten 

De studie van het borstvoeden leidt ieder die 
dieper in het thema duikt onvermijdelijk ook 
naar de vraag: hebben de vrouwen hun kinde-
ren met een tussenafstand van twee tot drie 
jaar gekregen wegens het borstvoeden of 
waren ze reeds vruchtbaar en mochten ze geen 
seksueel contact hebben? 

Van de !Kung is bekend dat seksuele contacten 
tijdens de borstvoedingsperiode niet verboden 
zijn, in tegenstelling tot de Indios van de Chaco, 
die daar nog natuurverbonden in de woestijn 
leven met de meeste slangen ter wereld. 

Keizerin Maria Theresia (1717-1780) 
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De Chaco

In de Chaco wordt van een moeder verwacht 
dat ze haar kind tenminste zes maanden 
volledige borstvoeding geeft en in deze periode 
een eigen, van de partner strikt gescheiden 
slaapplaats heeft, zodat seksuele contacten niet 
kunnen plaatsvinden. Na zes maanden wordt 
het kind dan stilaan aan andere voedings-
middelen gewoon gemaakt en gespeend.  

De prijsvraag: beïnvloedt borstvoeding de 
vruchtbaarheid? En zo ja, hoe? 

Pas relatief laat, ongeveer 30 jaar geleden, is 
het bepalende, met de borstvoeding en de 
vruchtbaarheid in verband staande hormoon 
prolactine ontdekt. Dat het überhaupt met 
vruchtbaarheid en melkproductie te maken 
had, toonden waarnemingen bij tumorpatiën-
ten. Vrouwen die een prolactineproducerende 
tumor van de hypofyse hebben, stellen vaker 
melkproductie vast, ook zonder zwangerschap 
of borstvoedingsperiode, en vooral zonder 
cyclus. Met succesvolle therapie en een dalende 
prolactinespiegel kwam de cyclus dan weer op 
gang. 

Omdat in de borstvoedingsperiode weliswaar 
melk wordt geproduceerd, maar geen prolac-
tine producerende tumor aanwezig is, was de 
vraag: is prolactine ook in de borstvoedings-
periode verhoogd? Zo ja, hoe lang en wat doet 
het? 

Met wetenschappelijke onderzoeken bij deze 
vraagstelling zijn vandaag internationaal 
vooral vier namen verbonden: dr. Anna Glasier 
uit Schotland, prof. Barbara Gross uit Australië, 
dr. Suzanne Parenteau-Carreau uit Canada en 
prof. Alfredo Perez uit Chili. Alle vier startten 
ze grote veldonderzoeken over borstvoeding 
en correleerden ze de verschillende waarne-
mingen in verband met het borstvoedings-
gedrag met het tijdstip van de terugkeer van de 
vruchtbaarheid. 

Zo trachtten de onderzoekers vast te stellen of 
nachtelijke borstvoeding een effect had: 
hoezeer de voeding van de moeder de terug-
keer van de cyclus bepaalt; hoe louter de 
aanlegtijd van het kind aan de borst werkt; of 

het aantal borstvoedingen een rol speelt, het 
geslacht van het kind, zijn plaats in de opeen-
volging van kinderen en of een bepaald vrucht-
baarheidspatroon zich in de loop van de borst-
voedingsperiodes bij de individuele vrouw 
herhaalt. 

Parallel aan de documentatie van het borst-
voedingspatroon bepaalden de wetenschap-
pers de prolactine in het serum, bestudeerden 
ze bloedingsparameters en telden ze de tijd-
stippen van nieuwe zwangerschappen bij 
bepaalde borstvoedingspatronen. 

Uiteindelijk stelden ze de volgende vandaag 
algemeen geldige uitspraken op: 

1. Borstvoeding beïnvloedt het tijdstip van de 
terugkeer van de vruchtbaarheid. 

2. Beslissend is de borstvoedingsfrequentie en  
de frequentie waarin het kind binnen de  
24 uur wordt aangelegd. 

3. De duur van de voeding op zich – of het nu  
tien of 30 minuten per maaltijd is – heeft  
geen effect op de vruchtbaarheid. 

4. Nachtelijke borstvoeding versterkt het  
effect, maar zeer vaak voeden overdag kan  
de ontbrekende nachtelijke borstvoedings-
maaltijd compenseren. 

5. Bij volledige borstvoeding ligt de waar-
schijnlijkheid om zwanger te worden in de 
eerste 10 weken na de geboorte van een  
kind onder 1%; in de eerste zes maanden  
na de bevalling is zij hoogstens 2%, als aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie 
LAM). 

De Gran Chaco in Paraguay 
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6. Hoe langer de bevalling geleden is, des te hoger 
is de waarschijnlijkheid dat de vruchtbaarheid 
terugkeert. 

7. Als de cyclus relatief vroeg terugkeert, gaat 
vaak geen eisprong vooraf aan de eerste 
bloeding. Hoe later echter de bloeding op-
treedt, des te hoger de waarschijnlijkheid dat 
zonder ‘verwittiging’ door een bloeding een 
eisprong optreedt. 

8. Sommige vrouwen moeten helemaal stoppen 
met borstvoeden vooraleer hun cyclus terug-
keert. 

9. Het prolactine is bij volledige borstvoeding in 
de eerste tien tot twaalf weken na de bevalling 
sterk verhoogd en vermindert dan langzaam. 
Wanneer men onder een kritische waarde 
komt, die individueel sterk kan verschillen, 
keren de cyclus en de vruchtbaarheid terug. 

Wanneer weet een borstvoedende vrouw of 
ze weer vruchtbaar is? 

“Wanneer ze opnieuw zwanger is of wanneer 
haar cyclus teruggekeerd is.” 

Het is allebei is juist; maar voor de individuele 
vrouw blijft de uitdaging om tijdig te weten, 
vanaf welk tijdstip ze weer met een eisprong 
rekening moet houden en zich eventueel daar-
naar moet gedragen. Tenslotte kan de eerste 
eisprong na een bevalling zonder enige vooraf-
gaande bloeding plaatsvinden, wat ertoe leidt 
dat sommige vrouw melden tussen twee 
geboortes geen enkele menstruatie te hebben 
gehad. 

Tekens van vruchtbaarheid en Sensiplan 

Niet alleen ervaren Sensiplan-gebruikers 
weten dat de vruchtbaarheid zich doorgaans 
aankondigt door cervixslijmveranderingen, 
maar ook door veranderingen in de consis-
tentie en opening van de baarmoedermond en 
dat na een eisprong een verhoogde basale 
temperatuurfase kan worden waargenomen. 

Zoals onderzoeken hebben aangetoond, 
kunnen ongeveer een derde van de borst-
voedende vrouwen in hun cervixslijmpatroon 
heel duidelijk vruchtbaarheidspatronen 
herkennen en interpreteren, een derde heeft 
sporadisch problemen en een derde kan er 
helemaal niet mee om. 

 

 

De basale lichaamstemperatuur is weliswaar, 
wanneer de eerste eisprong optreedt, duidelijk 
en interpreteerbaar, maar dat helpt niet in de 
fase waarin op een eisprong gewacht wordt. 
(Nadere uitleg bij de Sensiplan-methode: 
Natuurlijk&Zeker: handboek). Daarom kunnen 
ook temperatuurcomputers pas na een vast-
gestelde cyclus opnieuw worden gebruikt. 

Voor de vrouwen die er goed meeoverweg 
kunnen, is Sensiplan in de borstvoedings-
periode de keuzemethode. Ze is gezond, goed 
verdraagbaar voor moeder en kind en toont 
hoe een vruchtbaarheidsbarometer van de 
vrouw haar vruchtbaarheidsstatus aangeeft. 

Italië en de vruchtbaarheid 

Bij een wetenschappelijke ontmoeting in 
Bellagio/Italië hebben in 1988 wetenschappers 
uit heel de wereld onder leiding van de WHO, 
UNICEF en FHI (Family Health International) 
hun inzichten in de interactie van vruchtbaar-
heid en borstvoeding samengevat en een con-
sensustekst uitgewerkt (Bellagio Consensus): 

“Wanneer een moeder haar kind volledige of 
haast volledige borstvoeding geeft en nog geen 
bloeding heeft (amenorroe), garandeert de 
borstvoeding tijdens de eerste zes maanden 
een bescherming tegen zwangerschap van 
meer dan 98%.” 
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Daaruit hebben slechts één jaar later specialis-
ten rond dr. Miriam Labbok (Georgetown 
University, Washington) de LAM-methode 
ontwikkeld, die in de volgende jaren steeds 
opnieuw ook in Duitsland wetenschappelijk 
werd onderzocht en vandaag wereldwijd tot 
het standaardaanbod in de medische consul-
tatie hoort. 

LAM of Lactational Amennorrhoea Method – 
het uitblijven van de menstruatie door de 
borstvoeding 
LAM is vooral een methode voor vrouwen die 
hun kind langere tijd borstvoeding willen 
geven. Onder de volgende voorwaarden 
kunnen ze LAM toepassen. 

1. De vrouw heeft nog geen bloeding. Onder 
bloeding wordt hier een bloeding van ten 
minste twee dagen verstaan, of twee dagen 
voorbloeding plus een dag echte bloeding of 
drie dagen voorbloedingen. Met bloedingen die 
binnen de eerste acht weken na de bevalling, 
dus in de ‘kraamtijd’ optreden, wordt geen 
rekening gehouden. 

2. De vrouw geeft volledige of haast volledige 
borstvoeding. Onder volledige borstvoeding 
wordt bij LAM verstaan dat geen andere 
vloeistof of bijkomende voeding aan het kind 
wordt gegeven. Bijna volledige borstvoeding 
betekent dat in de eerste levensmaand tot 30 
ml bijvoeding per week aanvaard wordt, in de 
tweede maand tot 60 ml per week, in de derde 
maand 90 ml per week, enz. 

3. De vrouw voedt binnen 24 uur ten minste tien 
maal kort of zes maal intensief. Kort voeden 
betekent dat het kind nog minstens vier 

minuten lang na het opwekken van de 
toeschietreflex gevoed wordt. 

4. Het kind is jonger dan zes maande, dat 
betekent dat de bevalling minder dan zes 
maanden geleden heeft plaatsgevonden. 

Zodra deze voorwaarden niet meer voor-
handen zijn, de vrouw minder voedt, bloeding-
en in de hierboven beschreven omvang op-
treden of het kind zes maanden oud wordt, 
moet de vrouw onmiddellijk vruchtbaarheid 
aannemen en met behulp van de lichaams-
waarnemingen voor Sensiplan het begin en 
einde van haar vruchtbare fase bepalen. 

Is gezinsplanning in de borstvoedings-
periode überhaupt een probleem? 

Lange tijd hebben niet alleen experts het 
standpunt ingenomen dat seksuele contacten 
vooral bij volledig borstvoedende vrouwen 
weliswaar geen taboe zijn, maar dat die 
vrouwen wegens het nauwe lichamelijke 
contact met het kind en de belasting door de 
verzorging van het kind, eigenlijk geen 
interesse in seksuele activiteit hebben en dat 
daarom de vraag van gezinsplanning in feite 
ondergeschikt is. 

 

 

Bellagio / Italië 
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In het kader van een dissertatie binnen het 
onderzoeksproject NFP aan de universiteit 
Düsseldorf bleek dat ongeveer de helft van de 
bevraagde borstvoedende vrouwen binnen de 
eerste acht weken na de bevalling opnieuw 
seksueel actief werden, één vrouw zelfs meteen 
de eerste week. Ongeveer 50% van de vrouwen 
gaven een verminderde libido na de bevalling 
aan, anderen meldden een gelijkblijvende of 
zelfs stijgende libido. Een bont beeld! 

Dus? Met de seksualiteit in de borstvoedings-
periode is het zoals ook anders in het leven. Er 
zijn bevorderende en remmende factoren, 
waarvan de uitwerking sterk afhangt van 
individuele factoren. Artsen, consulenten en 
vroedvrouwen doen er goed aan zich op de 
individuele gegevenheid te baseren en de 
paren daarbij hun persoonlijke levensruimte te 
gunnen.

 

 

 
Lactational Amenorrhoea Method 
Bij correcte toepassing biedt LAM de eerste 6 maanden na de bevalling een 
bescherming tegen zwangerschap van ten minste 98%. Daarna neemt de 
bescherming af. 

 Dat betekent concreet: vrouwen hebben nog geen bloeding. 
 Ze voeden uitsluitend of haast uitsluitend met borstvoeding, dat betekent 

dat het kind praktisch alleen moedermelk krijgt. 
 Het kind krijgt geen fopspeen of flesjes thee. 
 Het kind krijgt ten minste zes borstvoedingsmaaltijden per dag of meer. 
 De grootste afstand tussen twee borstvoedingsmaaltijden bedraagt niet 

meer dan zes uur. 
 Het kind is jonger dan 6 maanden. 
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De overgangsjaren van de vrouw 
In het midden van het leven – Afscheid en nieuw begin 

Met ‘overgangsjaren van de vrouw’ wordt een 
levenshoofdstuk van variabele lengte bedoeld, 
dat gekenmerkt is door het stilaan afzwakken 
van de eierstokfunctie tot het bereiken van een 
hormonale basisproductie. De duur kan slechts 
enkele jaren bedragen, maar strekt zich over 
het algemeen uit over tien tot vijftien jaar en 
kan gesitueerd worden tussen het 40e en 60e 
levensjaar. 

Behalve het stoppen van de menstruatie-
bloeding merken sommige vrouwen vaak niets 
van deze biologische veranderingen, andere 
melden in deze periode een voor hen normale, 
leeftijdsgebonden vermindering van prestaties, 
ev. met nu en dan subjectieve klachten en een 
aantal vrouwen beleeft deze gebeurtenis met 
een sterke beperking van hun welbevinden tot 
ontreddering toe. 

Dat deze levensjaren een zeker hoogtepunt 
maar ook ommekeer betekenen, daarvan zijn 
mensen zich reeds lang bewust. Dat komt ook 
in de medische vakterminologie tot uitdruk-
king ‘climacterium’. Dat woord ontwikkelde 
zich namelijk uit het Griekse woord ‘climax’, 
dat ‘trap’ of ook ‘kritisch punt in het leven’ 
betekent. Dat de Grieken het woord ‘climax’, 
dus ‘ladder, bovenste trede, hoogtepunt’ 
effectief met de voorstelling ‘kritische situatie’ 
hebben verbonden, is ook aan twee nog 
bestaande begrippen in de botanica (plant-
kunde) en astrologie te herkennen, die even-
eens uit deze woorden zijn voortgekomen. 

In de botanica wordt een situatie met het 
begrip ‘climax’ benoemd, wanneer in een 
bepaalde streek de stabielste vorm van de 
bodem- en vegetatieontwikkeling bereikt werd 
en niet zonder gevaar mag worden over-
schreden. Ook in de astrologie betekent het 
begrip ‘climacterische tijd’ een gevaarlijke tijd, 
die door een bepaalde constellatie van twee 
gesternten wordt aangeduid. Vanuit deze 
beeldspraak vertaald, betekent ‘climacterium’ 
dus, dat men in deze levensfase op de hoogste 
trap van het prestatievermogen is 
aangekomen. Als men hier geen rekening mee 

houdt en men wil gewoon een trede verder 
gaan, dan bestaat het gevaar een verkeerde 
stap te zetten en te vallen. Op het hoogtepunt 
kan men wel even blijven, maar de enige zin-
volle mogelijkheid om de weg verder te zetten, 
bestaat in de ommekeer. De Fransen noemen 
de menopauze daarom ook ‘le retour d’âge’. 

Nu is dit keerpunt voor ons aanvankelijk 
meestal niet zo makkelijk te herkennen. Het 
leven gaat immers elke dag verder en de 
vrouwen hebben op deze leeftijd reeds enkele 
prestatiehoogtepunten beleefd. Het prestatie-
begrip op zichzelf is ook heel moeilijk en 
complex. Wezenlijk bestaat dit uit de biolo-
gische mogelijkheden (spieren, hormonale en 
immunologische mogelijkheden, hersenstruc-
turen enz.), uit de oefening en training van 
deze functies en niet in het minst ook uit de 
ervaring. Zelfs bij het bekijken van een enkele 
capaciteit bestaan er verschillende prestatie-
hoogtepunten, naargelang wat we van deze 
functie verwachten. 

Nemen we bv. de spierprestatie: is de maxi-
male snelheidskracht bedoeld, dan kan deze 
enkel op relatief jonge leeftijd bereikt worden 
(wereldrecord 100 m). Het record over een 
lange afstand met maximale prestatie daaren-
tegen noodzaakt een langere trainingstijd. Een 
uitgerijpt fijn mechanische spierbeweging van 
een ambachtsman of kunstenaar bijvoorbeeld, 
is meestal echter pas op middelbare leeftijd 
met de erbij horende beroepservaring bereik-
baar. Als er echter zo’n verschillende prestatie-
maxima bestaan, hoe kan men dan bij de 40- 
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tot 50-jarige vrouw spreken over het ‘Midden 
van het leven – afscheid en nieuw begin’? 

Midden van het leven 
De mens is met zijn biologische mogelijkheden 
sinds millennia reeds op een maximale leeftijd 
van ongeveer 100 jaar gericht. Enkelen bereik-
ten deze leeftijd ook in antieke tijden, alleen lag 
vroeger de gemiddelde leeftijd oneindig veel 
lager, omdat ziekten, milieu-invloeden, maar 
ook voeding maakten dat de mensen groten-
deels niet eens de zuigeling- en kinderleeftijd 
overleefden of ook op volwassen leeftijd zeer 
vroeg stierven. 

Vooral de vrouwen zijn in hoge mate het slacht-
offer geworden van hun geslacht. De gevaren 
van zwangerschap, afdrijving en geboorte, die 
vandaag wat betreft infecties en bloedingen zo 
probleemloos opgelost worden, hebben hen 
meestal niet heel oud laten worden. Dat veran-
derde in slechts één eeuw helemaal. Zo is in de 
hoogbeschaafde maatschappijen de laatste 50 
jaar de gezinsplanning ingeburgerd en heeft de 
moderne geneeskunde de geboorte tot een 
haast ongevaarlijke gebeurtenis gemaakt. 

Deze medische vooruitgang liet natuurlijk de 
gemiddelde levensverwachting van de 
vrouwen enorm toenemen. 

1900   48 jaar 
2000   80 jaar 
2050 (geschat)  83 jaar 
2080 (geschat)  86 jaar 

Dat betekent echter ook dat vroeger veel 
minder vrouwen de periode van het climac-
terium hebben beleefd. Momenteel wordt in 
Duitsland het aantal vrouwen in de postmeno-
pauze op 9 miljoen geschat, terwijl het aandeel 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd (20 tot 44 
jaar) ongeveer 15 miljoen bedraagt. 

In het jaar 2050 zal deze verhouding nog 
verder veranderd zijn.  Dan zullen zich nog 
maar 10 miljoen vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd bevinden, maar 14 tot 15 miljoen in de 
postmenopauze. 

Afscheid 
Wanneer nu dus de vrouw in het climacterium 
vandaag in het midden van haar leven staat, 

waarvan moet ze dan afscheid nemen? Wat 
gebeurt er dan in de overgangsjaren? 

Biologische feiten 
Bij de Europese vrouwen stoppen de menstru-
atiebloedingen gemiddeld rond 52 jaar. De 
laatste echte menstruatie is de menopauze. Ze 
wordt volgens een definitie van de WHO uit het 
jaar 1994 als volgt beschreven: “Het gaat om 
een permanent uitblijven van de menstruatie, 
als gevolg van het uitsterven van de ovariële 
follikelactiviteiten. Ze wordt gekenmerkt als 
tijdpunt van de laatste menstruatiebloeding, 
waarop een tijdspanne van 12 opeenvolgende 
maanden amenorroe volgt.” Bijgevolg kan de 
menopauze altijd maar retrospectief, d.w.z. 
terugkijkend, worden vastgelegd. De vermin-
derde hormonenproductie treedt echter niet 
plots op. Reeds vijftien jaar vóór de menopauze 
is een langzaam afnemen van de eierstok-
functie waarneembaar en ook na de meno-
pauze is er steeds nog gedurende een verschil-
lend lange periode van vijf tot tien jaar een 
dalende hormonenwerking aantoonbaar. 

Daarom wordt het climacterium in drie fasen 
verdeeld, nl. in de premenopauze (dat is de tijd 
van het begin van het verminderen van de 
ovariële activiteit tot de laatste menstruatie-
bloeding), de perimenopauze (dat zijn de jaren 
kort vóór en kort na de menopauze) en de 
postmenopauze (de periode vanaf de laatste 
menstruatiebloeding tot het begin van het 
senium). 

De variatiebreedte van het menopauzetijdstip 
is heel groot. Het ligt volledig binnen de norm 
als bij een vrouw de menstruatie b.v. al op 44 
jaar eindigt en een andere vrouw nog op 57 
jaar regelmatig spontaan menstrueert. Bij 
ongeveer 2% van de vrouwen treedt de meno-
pauze pathologisch vroeg (vóór 40 jaar) op en 
wordt dan als ‘climacterium praecox’ benoemd. 
De menstruatiemodus is ook onderhevig aan 
bepaalde erfelijke invloeden. Dochters van 
moeders die zeer laat hun menopauze hadden, 
neigen er eveneens toe lang te menstrueren. 
Anderzijds neigen vrouwen, die pas laat hun 
eerste maandstonden (menarche) hadden er  
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eerder toe deze ook weer vroeg te verliezen. 

Het toenemende functieverlies van de eier-
stokken vanaf het 40e levensjaar kan reeds uit 
een aantal eenvoudige waarnemingen met 
Sensiplan afgelezen worden. Ook als voor betrouw-
bare statistische uitspraken in de gegevensbank 
van Düsseldorf nog te weinig cycli tussen 40 
jaar en de menopauze beschikbaar zijn, laten 
de beschikbare gegevens toch al bepaalde 
tendensen aflezen. De monofasische cycli als 
maatstaf van een niet optimale ovariumfunctie 
zijn met 0,7% tussen 35 en 40 jaar het laagste, 
terwijl we reeds kort na 40 jaar een stijging tot 
5,6% moeten vaststellen. Algemeen beginnen 
de cycli vanaf deze periode ook in toenemende 
mate korter te worden. 

Deze verminderende eierstokfunctie die ook 
met een kwaliteitsverlies van de eicel gepaard 
gaat, is ook uit de veranderende zwanger-
schaps-, geboorte- en misvormingsaantallen af 
te leiden. Terwijl men b.v. in het kader van 
geassisteerde bevruchting of ivf-therapie bij de 
35- tot 40-jarige vrouwen kan rekenen met een 
zwangerschapscijfer van 23% per cyclus, ligt 
dat bij de 40-jarige en oudere vrouwen nog 
slechts bij 14%. Dienovereenkomstig daalt ook 
het geboortecijfer, dat steeds duidelijk lager 
ligt, omdat een groot aantal begonnen zwanger-
schappen op een miskraam eindigt, nl. van 14% 
naar 8%. 

Ook het stijgend aantal misvormingen beves-
tigt het dalende ontwikkelingspotentieel van 
de verouderende eicellen. Terwijl zwangere 
vrouwen tussen 35 en 40 jaar b.v. een risico 
van 1:500 tot 800 hebben, om een trisomie-
kind te krijgen, verhoogt dit risico bij 40-jarigen 
reeds naar 1:120-150 en bij 45-jarigen naar 
ongeveer 1:20. Deze feiten hebben ertoe geleid 
dat in Duitsland de aanbeveling bestaat, 
vrouwen vanaf 40 jaar slechts heel terug-
houdend via kunstmatige medische voort-
plantingstechnieken tot een zwangerschap te 
brengen, en de ziekenfondsen zulke medische 
prestaties vanaf dat moment niet meer terug-
betalen. 

Deze biologische veranderingen in het climac-
terium kunnen door een hele reeks subjectieve 
zgn. ‘climacterische klachten’ begeleid worden. 
Als enige specifieke symptomen die na enige 

tijd ook weer verdwijnen, gelden opvliegers en 
zweetaanvallen. Hiervan hebben tot 75% van 
de vrouwen last, bij 25% kunnen deze 
symptomen 5 jaar en langer duren. Als oorzaak 
worden de langzaam dalende of onregelmatig 
variërende oestrogeenspiegels gezien, die ons 
temperatuurreguleringscentrum in de 
hersenen steeds weer kort irriteren. Reeds bij 
normale lichaamstemperatuur wordt hierdoor 
foutief gesignaleerd dat ons lichaam oververhit 
is en daarmee worden de normale regulerings-
mechanismen voor deze situaties in gang gezet. 
De huidbloedvaten, vooral van het boven-
lichaam, worden verbreed om warmte te 
kunnen afgeven. De daarbij ontstane opvlie-
gers, gevolgd door zweten, komen vooral ’s 
nachts op, waardoor de vrouwen onrustig 
slapen en steeds opnieuw wakker worden, 
soms met kletsnatte kleren. 
Het gevolg is een vermindering van de slaap-
kwaliteit, die noodzakelijkerwijze overdag tot 
vermoeidheid met lichamelijke en geestelijke 
lusteloosheid voert. Bovendien wordt vaak 
over een verhoogde vegetatieve labiliteit 
geklaagd, met soms ‘hartkloppingen’ of hart-
ritmestoornissen. Ook andere prestatiever-
minderingen worden versterkt of worden ons 
misschien voor het eerste bewust, hoewel ze 
reeds op jongere leeftijd begonnen zijn en als 
natuurlijke biologische afbraakproces tot op 
hoge leeftijd voortzetten, zoals b.v. geheugen-
vermindering, vermindering van opmerkings- 
of leervermogen als cognitieve prestaties van 
onze hersenen. Daarbij horen ook lichamelijke 
veranderingen, die door de verminderde 
doorbloeding van huid en slijmvliezen bij 
verschillende organen voorkomen. De huid kan 
niet meer zoveel water opslaan, wordt droger 
en dunne, de activiteit van zweet- en talg-
klieren vermindert en het daarmee verbonden 
elasticiteitsverlies veroorzaakt een versterkte 
rimpelvorming. 

Zulke afbraak- en uitdrogingsverschijnselen 
zijn ook op slijmvliezen van andere organen 
waarneembaar, zoals b.v. ogen, mond of uro-
genitale wegen. Soms gaat dat gepaard met een 
brandend of jeukend gevoel en kan de droogte 
aan de vulva en schede tot problemen bij 
gemeenschap leiden (dyspareunie). Ten 
gevolge van de verminderde tonus van de 
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bekkenbodemspieren treden vaker verzak-
kingsverschijnselen en urineblaasontstekingen 
op en tenslotte klagen tussen 30-60% van de 
postmenopausale vrouwen van urine-
incontinentieverschijnselen. 

Met de vermindering van de oestrogenen in het 
climacterium zijn nog andere lichamelijke 
gevolgen verbonden, die we eerst subjectief 
niet voelen. Enerzijds is er de afname van de 
beenderdichtheid. Bij de groei van het skelet-
systeem en de opbouw van de beendermassa 
zijn de in de puberteit stijgende seksuele 
hormonen wezenlijk betrokken. De piek van de 
beenderdichtheid wordt tussen 20 en 30 jaar 
bereikt en neemt aansluitend langzaam af tot 
het einde van het leven. Ongeveer een derde 
van de vrouwen ondergaan dan echter in de 
perimenopause gedurende ongeveer zes tot 
tien jaar een bovengemiddelde steile daling 
van de beenderdichtheid, gemiddeld ongeveer 
7% p.a., in tegenstelling tot de andere vrouwen, 
die evenals de meeste mannen in het kader van 
het natuurlijke verouderingsproces ongeveer 
1% p.a. verliezen. Daarna gaat het tempo van 
het beendermassaverlies opnieuw langzamer. 
Ze hebben dus aan het einde van het climacte-
rium een pathologisch verminderde beender-
massa (osteoporose) voor hun verdere leven 
en zijn daardoor in hoge mate gevoelig voor 
beenderbreuken. Vermoedelijk spelen hier ook 
genetische en andere factoren een rol. Dat de 
osteoporose echter niet alleen een gebeuren 
van het normale verouderingsproces is, maar 
dat hier effectief de oestrogenen een belang-
rijke rol spelen, kan men afleiden uit de 
waarneming dat een vergelijkbaar snellere 
beendermassadaling ook bij vrouwen vast te 
stellen is, bij wie op jongere leeftijd omwille 
van ziekte de eierstokken werden wegge-
nomen. 

Een ander gevolg van de toenemende oestro-
genendaling zijn de uitwerkingen op het 
cardiovasculair vatensysteem. Vrouwen 
vertonen tot aan de menopauze in vergelijking 
tot mannen een minder uitgesproken vaten-
verkalking (arteriosclerose) en leiden daardoor 
ook minder aan hartinfarcten en beroertes. Dit 
fenomeen wordt aan het beschermingsmecha-
nisme van de oestrogenen toegeschreven. Na 
de menopauze nemen deze ziekten bij de 

vrouw snel toe en bereiken op hoge leeftijd 
dezelfde aantallen als de mannen. 

Maar niet alleen door de eierstokhormonen, 
maar ook door de prestatievermindering van 
andere belangrijke hormoonorganen kunnen 
sommige lichamelijke, psychische en geeste-
lijke veranderingen in het verouderingsproces 
worden verklaard. 

Zo wordt b.v. het vooral in onze overvloed-
maatschappij waargenomen voortdurend 
toenemende lichaamsgewicht mee veroorzaakt 
door een afnemende schildklierfunctie met 
verminderde omzet. Om dit te verhinderen, 
zouden we eigenlijk reeds kort na het bereiken 
van onze volle ontwikkeling onze calorietoe-
voer voortdurend moeten verminderen en van 
decade tot decade onze eetgewoonten veran-
deren. Bovendien tekent ook het zgn. groei-
hormoon onze met de leeftijd voortdurend 
veranderende lichamelijke verschijningsvorm. 
De productie van dit hormoon neemt reeds af 
vanaf 20 jaar en heeft na 60-70 jaar zijn 
basisfunctie bereikt. Het is niet alleen voor de 
lichamelijke groei verantwoordelijk, maar in 
het bijzonder voor de vorming van de spieren 
en de vetverdeling. Dat verklaart de reeds 
vanaf het derde decennium lopende vermin-
derde spiermassa en de vermeerderde 
vettoename. 

Ook het uit de bijnier stammende dehydro-
epiandrosteron (DHEA) begint reeds kort na de 
piek op jongvolwassen leeftijd langzaam 
natuurlijk te verminderen tot concentraties 
van nog slechts 20 tot 30% in de postmeno-
pauze. Zijn afname wordt verantwoordelijk 
gesteld voor bepaalde met de leeftijd toene-
mende psychische gevoelsstoornissen, bv. 
lusteloosheid of depressieve stemmingen. 

Al deze zgn. climacterische klachten kunnen 
door psychologische, sociale en culturele 
gegevens worden versterkt en gemoduleerd. 
Het is geen geheim dat de zichtbare veroude-
ringsverschijnselen van huid en lichaams-
vormen voor de vrouwen een grotere beteke-
nis hebben dan voor de mannen. Ze reageren 
op storingen van hun lichamelijke integriteit 
met een veel sterke bedreiging voor hun 
zelfwaardegevoel en hun psychisch evenwicht. 
Jeugd, vooral bij de vrouw, was altijd natuurlijk  
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al een voordeel, maar de ouder wordende 
vrouw groeide vroeger juist in deze levensfase 
in de ruime familie vanzelf in andere, deels 
zelfs familiebeheersende machtsposities. Dit 
valt vandaag overwegend weg en wordt door 
haast niets automatisch gecompenseerd. In 
tegendeel, mensen wordt in deze leeftijdsfase 
door onze huidige maatschappelijke structuren 
toenemend erkenning ontnomen en hun 
persoonlijke kring begint zich op zichzelf, ev. 
een levenspartner of enkele weinige vrienden 
en werkcollega’s te verengen (zie ouderen-
werkloosheid, prepensioen enz.). 
Anderzijds krijgt iemand er nieuwe lasten bij. 
Hoewel het enige of de weinige kinderen 
waarnaar tot op heden de aandacht ging, meer 
of minder harmonisch het huis hebben ver-
laten, heeft men met hen vaak nog zorgen 
omwille van de studies of bestaande vriend-
schappen tot ze komen tot een definitieve 
bestaanszekerheid en gezinsvorming. Daarbij 
komt dan misschien nog dat de ouders of 
schoonouders die een hoge leeftijd bereiken, 
zorgbehoevend worden. Ook als ze niet in het 
eigen gezin wonen, moet men zich steeds om 
hun verzorging in hun woning of het woon-
zorgcentrum bekommeren. Ook in het beroeps-
leven verliezen de opgebouwde ervaringen aan 
betekenis. Jongere medewerkers brengen 
nieuwe motivaties en doelstellingen mee en 
kunnen daarmee de eigen positie bedreigen. 
Men wordt zo juist in deze levensfase vanuit 
meerdere fronten aan nieuwe lasten en con-
frontaties blootgesteld. Daarbij komt dat men 
in veel gevallen plots ook in de vermeende 
laatste en intiemste menselijke band in de 
partnerrelatie barsten herkent of zich hiervan 
pas nu bewust wordt, hoewel bepaalde 
frustraties tegenover de partner reeds langere 
tijd bestonden. Deze problemen in seksualiteit 
en relatie in het midden van het leven zijn 
meestal veellagig en variabel. 

In ieder geval zijn de overgangsjaren een heel 
bijzondere tijd voor verlies- en afscheids-
gebeurtenissen. Men heeft weliswaar reeds 
vaak in het leven afscheid genomen: afscheid 
van de kleuterschool, van de school, na de 
studie, van bepaalde gewoonten en vrienden, 
met de opname van een beroepsleven of de 
stichting van een huwelijksgemeenschap een  

definitief afscheid van het ouderlijk huis. Maar 
in deze levensfase valt in grotere mate het 
verlies van heel persoonlijke relaties. Niet 
alleen dat men de kinderen aan hun zelfstandig 
leven toevertrouwt, men moet ook in toene-
mende mate de ervaring van de dood door-
maken, afscheid nemen van mensen die 
misschien veel betekend hebben, zoals de 
ouders, schoonouders, tantes en ooms, en in 
toenemende mate ook van neven, nichten en 
vrienden van dezelfde leeftijd, waarmee men 
deels is groot geworden. Soms ook reeds 
afscheid van de levenspartner. 
Maar het intiemste afscheid is dat van een 
wezenlijk deel van de eigen persoonlijkheid, 
namelijk van de vruchtbaarheid. Hier wordt 
iemand zich plots een heel natuurlijk deel van 
het leven, van het ouder worden, bewust. Ook 
de man veroudert, ook zijn prestatievermogen 
op de verschillende niveaus vermindert, ook 
zijn seksualiteit en fertiliteit. Maar dit gebeurt 
allemaal meer in een langzamere overgangs-
fase, deels tot op hoge leeftijd. 

Overigens kan ook de man onder climac-
terische klachten zoals nachtelijk zweten, 
slapeloosheid, opvliegers of depressieve 
stemmingen lijden, alleen treedt dit in de regel 
wat later op en niet zo uitgesproken. De vrouw 
daarentegen beleeft dit alles plotser, ernstiger 
en onvermijdelijker. Vooral het feit van de 
menopauze is zo een duidelijk, niet weg de 
redeneren feit, dat de betekenis van het woord 
‘climax’, dat de Grieken voor de overgangsjaren 
gegeven hebben, tegelijk met de betekenis 
‘hoogtepunt van een ontwikkeling’ en ‘levens-
crisis’ begrijpelijk wordt. 

Nieuw begin 
Wanneer de overgangsjaren het midden van 
het leven en tegelijk in veel gevallen een 
afscheid met crisissen betekenen, dan moet 
ook noodzakelijk voor de tweede levenshelft 
een zinvolle levensinvulling bestaan. Zoals elke 
crisis houdt ook deze de mogelijkheid in zich 
om het verleden achter zich te laten en 
bepaalde zaken af te sluiten, om op de bodem 
van dit verleden een nieuw leven te beginnen 
dat evenzo betekenisvol is, ja in veel gevallen 
zelfs nog succesvoller en belevingsvoller kan 
zijn dan het vroegere. 
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Opdat dit zou kunnen lukken, is het voor de 
vrouw belangrijk van sommige gewoonten van 
haar leven tot nu op aangepaste wijze afscheid 
te nemen en een  nieuwe levensfase te aan-
vaarden. De vele lichamelijke en emotionele 
veranderingen in het climacterium zouden 
moeten worden aanvaard en niet genegeerd. 
Want alleen de bewuste confrontatie met de 
werkelijkheid stelt ons in staat om deze te 
beïnvloeden en mee gestalte te geven. In plaats 
van in stagnatie en gelatenheid te vervallen, 
zouden we de kans moeten benutten om 
nieuwe inzichten op te doen. Want die zijn 
belangrijk als levensmotor, inspireren, moti-
veren tot nieuwe overwegingen en openen 
nieuwe ontwikkelingskansen. De Menopauze is 
in die zin dan niet gelijk aan ‘gedaan’, maar is 
gelijk te stellen met een ‘pauze’, verbonden met 
de kans tot nieuwe oriëntering.  

Het succes van deze nieuwe oriëntering hangt 
ervan af hoe flexibel de vrouw op de nieuwe 
uitdagingen kan reageren. Daarbij horen: 

 Capaciteit om te plannen 
 Capaciteit om deze plannen om te zetten 
 Openheid voor veranderingen 
 Bereidheid aanpassingen aan de nieuwe 

levenssituatie aan te brengen 
 Opbouw en verdere ontwikkeling van oude en 

nieuwe menselijke relaties 
 En daarmee ook verbonden, opbouw of 

bewaren van een gezond zelfwaardegevoel met 
bevestiging van de innerlijke zekerheid. 

Wanneer de innerlijke zekerheid ontbreekt, 
reageert de mens, zoals ook andere levende 
wezens, met vier basisvormen van elementaire 
reacties, die in onze hersenstam verankerd zijn 
en worden gekenmerkt door vlucht, agressie, 
zich dood houden en onderwerping. 

 

 Vlucht is gelijklopend met vlucht in het  
werk, in slippertjes, alcohol en drugs, in  
sport, overdreven bemoederen van de  
eigen kinderen of kleinkinderen enz. 

 Agressie uit zich in zeuren, ruziën, aan- 
vallen, cynisme. 

 Zich dood houden eindigt erin dat een  
vrouw geen behoeften meer heeft, b.v. ook  
niet op seksueel vlak, dat ze niets meer  
voelt en innerlijk meer dood dan levend is. 

 Onderwerping wordt tenslotte juist door 
vrouwen graag als vermeend noodlot gezien  
in de zin van het onvermijdelijke. 

Naast de zelfzekerheid mag in de medemense-
lijke betrekkingen en relaties ook de ‘levendig-
heid’ niet ontbreken. Daarbij horen woorden 
als genot, lachen, avontuur, ontspanning, af-
wisseling, plezier en erotiek. We moeten ons 
bewust worden dat de misschien doorheen de 
jaren ontwikkelde wegen van een regelmatig 
maar levenloos dagelijks leven geen gunstige 
voorwaarden voor een levendige relatie en 
seksualiteit bieden. Na de vele verlieser-
varingen net in deze periode en de daaruit 
voortvloeiende inzichten, de vastgeroeste 
rollen van onze medemenselijke betrekkingen 
te verbreken en nieuw te beleven, moet het ons 
in de eerste plaats lukken om het dagelijks 
leven nieuw te ordenen en levendiger gestalte 
te geven. Dan zullen in vele gevallen heel 
spontaan onze wensen naar sterker beleefde 
tederheid en geborgenheid vervuld worden, 
wat voor een tevreden en vervuld leven net in 
de ouderdom noodzakelijk is. 
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Vormen van gezinsplanning

I. Definitie van de meest geschikte gezinsplanningsmethode volgens de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  

De meest geschikte gezinsplanningsmethode is 
die, die voor een paar het best past op 

lichamelijk,   
geestelijk,   
cultureel,   
religieus vlak. 

De beste gezinsplanningsmethode is: 

betrouwbaar, 
zonder bijwerking, 
omkeerbaar, 
aanvaardbaar, 
beschikbaar, 
goedkoop

II. Methoden van periodieke onthouding

■ Ogino-Knaus (kalendermethode) 

De kalendermethoden zijn zuiver statistische 
methoden die zich voor de huidige cyclus 
baseren op de lengte van minstens 12 voor-
gaande cycli. 

De Japanner Kyūsaku OGINO (1882-1975) 
bepaalde het tijdstip van de eisprong in de 
cyclus op basis van eigen klinische waarne-
mingen. Hij stelde vast dat de eisprong 12 tot 
16 dagen vóór de volgende bloeding plaats-
vindt. 

Rekening houdend met een maximale levens-
duur van de zaadcellen van 3 dagen, kwam hij 
tot de volgende regels om de vruchtbare 
periode te bepalen: 

Kortste cyclus min 19 dagen = laatste 
onvruchtbare dag vóór de eisprong  
Langste cyclus min 10 dagen = eerste 
onvruchtbare dag na de eisprong  

De Oostenrijker Hermann KNAUS (1892-1970) 
nam aan, op basis van eigen experimenten, dat 
bij een gezonde vrouw de eisprong steeds de 
15e dag vóór de volgende menstruatie 
plaatsvindt. 

Rekening houdend met de overlevingstijd van 
zaadcellen stelde Knaus de volgende regels op: 

Kortste cyclus min 18 dagen = laatste 
onvruchtbare dag vóór de eisprong.  
Langste cyclus min 12 dagen = eerste 
onvruchtbare dag na de eisprong  

Bij een vrouw met cycli van 26 tot 30 dagen 
zijn aldus de volgende dagen vruchtbaar: 

volgens Ogino: 8e tot en met de 19e dag  
volgens Knaus: 9e tot en met de 17e dag  

De Standard Days Method® en Cyclebeads® 
zijn moderne varianten hiervan, maar ook de 
meeste apps zijn in feite kalendermethodes.   
  
 

 

 

 

 

 

 

■  Billings ovulatiemethode 

Deze methode werd in het begin van de jaren 
'70 door het Australische artsenechtpaar John 
(1918-2007) en Evelyn (1918-2013) BILLINGS 
ontwikkeld en is gebaseerd op de exclusieve 
waarneming van het cervixslijm aan de schede-
ingang en de interpretatie van deze 
waarnemingen.  

Volgens deze methode mag geen 
gemeenschap plaatsvinden 

 op dagen met bloeding 
 vóór de eisprong op dagen met slijm en 3 

dagen nadien   
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Gemeenschap mag plaats vinden 

 in de periode vóór de eisprong: op dagen 
zonder slijm  

 in de periode na de eisprong vanaf de 4e avond 
na de slijmpiekdag  

 

De slijmwaarneming wordt door het kleven 
van gekleurde zegeltjes bijgehouden. 

Dagen “met baby's” geven vruchtbare dagen 
aan  

X = slijmpiekdag  

Ook hiervan bestaan variaties zoals de TwoDay 
Method® en de Modified Mucus Method 

■ Temperatuurmethode 

In de periode vóór de eisprong mag geen 
gemeenschap plaats vinden.   
In de periode na de eisprong mag gemeenschap 
plaats vinden vanaf de morgen van de 3e hogere 
meting. Daarbij moeten alle hogere tempera-
tuurwaarden op 3 opeenvolgende dagen 
gemeten zijn en allen minstens 0,2 °C boven de 
hoogste van de laatste 6 lage metingen liggen.  

Volgens de uitgebreide vorm mag bovenop de 
periode na de eisprong bij het begin van de 
cyclus gemeenschap plaatsvinden vanaf de  
1e dag van de cyclus tot de vroegste tempera-
tuurverhoging min 7. Gerhard DÖRING (1920-
1992) heeft in het jaar 1950 deze laatste 
berekening ingevoerd. De door Sensiplan 
gebruikte “min 8”-regel is 1 dag strenger om de 
betrouwbaarheid nog te verhogen. 

Een aantal apps die temperatuurnoteringen 
registreren baseren zich nog steeds op de 
regels van Döring, evenals enkele computer-
thermometers. 

 

 

 

 

 

 

■ Sympto-thermale methoden 

Bij de verschillende sympto-thermale 
methoden worden de tekens van slijm en 
temperatuur gecombineerd om de vruchtbare 
periode te bepalen. 

De verschillen tussen deze methoden liggen in 
de methodiek bij de interpretatie van de 
vruchtbaarheidstekens. 

De methodiek van Sensiplan is gebaseerd op 
enerzijds de allereerste sympto-thermale 
methode, beschreven door dr. Joseph RÖTZER 
(1919-2010) en anderzijds op de onderzoeken 
van dr. Anna FLYNN (1925-1997) 

III. Contraceptiva 

In wat volgt wordt enkel de werkwijze van de 
verschillende contraceptiemethoden voor-
gesteld. Op voor- en nadelen en mogelijke 
bijwerking wordt niet ingegaan. 

De voorlichting en raadgeving hierbij is een 
zaak van de arts en hoort niet tot de opgaven 
van een Sensiplan-consulent. 

Wie verdere informatie wenst, kan deze in de 
literatuur en bijsluiters terugvinden. 

1. Coïtus interruptus = “terugtrekken” = 
“oppassen” 

Deze methode wordt door de man toegepast en 
betekent dat hij kort vóór de zaaduitstorting de 
gemeenschap afbreekt. 

Reeds vóór de zaaduitstorting kunnen 
zaadcellen in de schede terecht komen. 

2. Mechanische methoden 

■ Condoom  

Het condoom wordt door de man gebruikt. Het 
wordt onmiddellijk vóór de gemeenschap over 
het stijve lid gerold. 

Men moet opletten: 

 Als het condoom geen reservoir heeft, moet 
vooraan wat plaats voor het sperma worden 
gelaten 
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 Voordat het lid verslapt moet het uit de schede 
worden getrokken, door het condoom boven-
aan vast te houden, zodat geen zaadcellen in de 
schede terecht kunnen komen. 

 Het condoom mag telkens maar één keer 
worden gebruikt. 

 

 

 

 

 

■ Portiokap 

De portiokap bestaat uit celluloid of kunststof. 
Ze wordt over het algemeen na de menstruatie 
door de arts op de baarmoedermond (portio) 
gezet en zuigt zichzelf daar door de haarbuis-
kracht vast. Ze sluit daardoor de schede af 
tegenover de 
baarmoeder. 
Enkele dagen 
vóór de 
verwachte 
menstruatie 
wordt ze weer 
verwijderd.  

■ Diafragma 

Het diafragma bestaat uit een 
veerkrachtige ring, die met gummi is over-
trokken, en een dun voorgebogen 
gummivlies. Het is in verschillende maten 
verkrijgbaar. Het aanmeten en de eerste 
inleiding in het gebruik wordt door een arts 
gedaan. 

Het diafragma kan 1 tot 2 uur vóór de gemeen-
schap worden ingebracht en moet 6 tot 8 uur 
na de gemeenschap blijven steken. Na de 
verwijdering wordt het gereinigd en in een 
bewaardoosje gelegd. Het kan ongeveer 2 jaar 
worden gebruikt. 

Het diafragma wordt in gehurkte, liggende of 
zittende houding samengedrukt en door de 
vrouw ingebracht. Het zit juist wanneer de 
bovenste rand aan de achterste schedewelving 
en de onderste rand achter het schaambeen 
ligt. De baarmoedermond moet binnen in de 
ring voelbaar zijn. 

Het diafragma wordt vandaag enkel nog samen 
met een zaaddodende crème gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

■ IUD = Intra Uterine Device = spiraal 

De spiralen bestaan uit kunststof en worden in 
verschillende vormen gebruikt. 

De moderne spiralen bereiken een hoge be-
trouwbaarheidsgraad doordat de langsstaaf 
met een koperdraad is omwikkeld of van een 
filmpje gestagenen voorzien is. 

De spiraal wordt bij ons door de arts rond de 
laatste dagen van de menstruatie (3e -6e cyclus-
dag) ingebracht, omdat het dan relatief zeker is 

dat er geen 
zwangerschap 
bestaat en 
omdat de 
spiraal in die 
cyclus dan 
reeds 
werkzaam is. 

 
De werking van de spiraal is nog niet precies 
bekend. Waarschijnlijk wordt de innesteling 
van het bevruchte eitje verhinderd. Ook het 
opzwemmen van de zaadcellen kan negatief 
worden beïnvloed. 



BIJLAGE 3 
 

45 
 

3. Chemische middelen 

Reeds lang wordt onder meer met zaaddoden-
de middelen aan contraceptie gedaan. Deze 
middelen zijn in de handel verkrijgbaar onder 
de vorm van tabletten, suppo's, crèmes en 
sprays die in de schede worden ingebracht. Ze 
hebben waarschijnlijk allemaal een gelijk wer-
kingsmechanisme. Deze werking ligt voor-
namelijk in een snel doden van de zaadcellen.  

De preparaten moeten volgens de bijsluiter een 
bepaalde tijd (meestal 10 minuten) vóór de 
gemeenschap in de schede worden ingebracht. 

 

4. Hormonale contraceptie 

■ De pil 

De feitelijke werking van de pil is de volgende: 

1. De hoofdwerking bestaat in ongeveer 95% 
van de gevallen bij de een- en meerfase-
pillen, en bij de minipil in ongeveer 30-35% 
in het onderdrukken van de eisprong. Dit 
gebeurt door een onderdrukken van de 
LH-piek die de eisprong veroorzaakt.  

2. Ze beïnvloedt het baarmoederslijmvlies in 
die zin dat een innesteling van het bevruch-
te eitje niet plaats kan vinden. 

3. Bovendien wijzigen verschillende pillen het 
cervixslijm zodat het voor zaadcellen on-
doordringbaar wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende preparaten bestaan in de 
handel: 

■ De één-fase pil 

Bij deze pil, die dezelfde samenstelling heeft als 
de allereerste pil, bevat elke tablet eenzelfde 
hoeveelheid oestrogeen en gestageen. Het 
aandeel van deze hormonen kan qua dosering 
verschillen naargelang van het merk. 

Deze pil neemt men doorgaans 21 dagen in. 
Tijdens de pauze van 7 dagen vóór de inname 
van de volgende verpakking, volgt een bloe-
ding, omdat de door de pil kunstmatig verwek-
te hormonenspiegel zakt wanneer geen pillen 
meer geslikt worden. 3-4 dagen later volgt 
daarom de doorbraakbloeding, soms ook later. 

Om de inname te vergemakkelijken wordt door 
sommige firma's ook de verpakking van 
28-dagen verkocht. Deze bevat voor de 7 dagen 
van de pilpauze 7 hormoonvrije pillen die geen 
werking hebben. 

■ Meerfasenpil 

Een verdere ontwikkeling van de één-fasepil 
was de zogenaamde twee-fasenpil. Het onder-
scheid bestaat erin dat in de 1e innamefase 
(7-10 dagen) enkel oestrogeen en pas in de 2e 
innamefase oestrogeen en gestageen worden 
toegediend. 

Omdat in de loop van de tijd duidelijk werd dat 
deze vorm iets minder betrouwbaar was, 
ontwikkelde men de zogenaamde twee-fasen-
pil. Deze had reeds in de 1e fase naast het 
oestrogeen een gestageen, en dat had in ieder 
geval een duidelijk lagere dosering dan in de 2e 
innamefase. De laatste ontwikkeling is de 
zogenaamde 3-fasen-pil. Daarbij worden beide 
hormonen als volgt gedoseerd: 

1e fase: in de 6-daagse fase na de menstruatie: 
lage oestrogeen- en gestageendosis  

2e fase: de 5 volgende dagen een licht verhoog-
de oestrogeen-gestageenconcentratie  

3e fase: tijdens de laatste 10 dagen: verlaagd 
oestrogeengehalte en verhoogd gestageen-
gehalte. 
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■ Minipil 

De minipil wordt in tegenstelling tot de voor-
gaande preparaten dagelijks zonder pauze 
ingenomen. Ze bevat enkel een lage dosis 
gestageen zonder bijkomend oestrogeen. Hier-
door wordt voornamelijk het cervixslijm on-
doordringbaar gemaakt voor de zaadcellen. 

Over het algemeen komt er een menstruatie-
achtige bloeding. Het komt in veel gevallen 
voor dat de bloeding volledig onderdrukt 
wordt naarmate men deze pil langer gaat 
innemen. 

■ Prikpil 

Er wordt een hoeveelheid gestageen inge-
spoten dat 3 maanden lang contraceptief 
werkt.  

 

 

 

■ Patch en ring 

De patch of pleister bestaat in verschillende 
uitvoeringen, wordt op het lichaam gekleefd en 
wekelijks vervangen. 

De ring wordt in de vagina tegen de baar-
moedermond aangebracht en wordt maande-
lijks vervangen. 

Patch en ring geven constant de klassieke 
pilhormonen af en worden rechtstreeks in de 
bloedbaan opgenomen. 

 

 

 

 

 

■ Implantaat 

Het implantaat is een staafje ter grootte van 
een lucifer dat onder de huid in de bovenarm 
wordt geplaatst en gedurende drie jaar een 
kleine hoeveelheid gestageen afscheidt. 

 

 

 

 

 

■ Morning-after pil = “pechpil” 

Binnen de 48 (of 72) uur na een gemeenschap 
worden oestrogeen en gestageen via één of 
twee tabletten in het lichaam gebracht. Op deze 
manier moet een innesteling van een mogelijk 
reeds bevruchte eicel verhinderd worden. Deze 
ingreep in de hormonenkringloop maakt een 
regelmatige toepassing onmogelijk. 
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5. Sterilisatie 

In tegenstelling tot de voorgaande methoden is 
sterilisatie een definitieve ingreep. Ze kan 
zowel bij de man als bij de vrouw gebeuren. 

■ Sterilisatie van de man 

Bij de man is de sterilisatie een relatief een-
voudige, meestal zelfs ambulant toegepaste 
ingreep. Normaal is geen volledige verdoving 
nodig, maar wordt er enkel plaatselijk ver-
doofd. De onvruchtbaarheid volgt niet onmid-
dellijk na de ingreep. Pas door onderzoek van 
het ejaculaat dat uit de prostaat en de zaad-
blaas komt, kan men enkele weken later na-
gaan of er geen zaadcellen meer in voorkomen. 

 

■ Sterilisatie van de vrouw 

Bij de vrouw is de sterilisatie iets moeilijker 
omdat de buikholte geopend moet worden om 
de eileiders te vinden en door te knippen. 
Daarom is over het algemeen een korte zieken-
huisopname nodig en een volledige narcose. De 
onvruchtbaarheid ontstaat onmiddellijk na de 
operatie. 

De laatste jaren zijn ook pogingen ondernomen 
om via de vagina sterilisaties uit te voeren. Bij 
mechanische sterilisatie wordt in de eileiders 
een veertje geplaatst dat na verloop van tijd 
een littekenweefsel veroorzaakt, waardoor 
zaadcellen niet meer voor een bevruchting 
kunnen zorgen. Bij chemische sterilisatie wor-
den de eileiders zodanig aangetast, dat noch de 
zaadcellen, noch de eileiders er doorheen 
kunnen. 

 

 

 

 

 

De sterilisatie beïnvloedt noch bij de man noch 
bij de vrouw de hormonenhuishouding. 
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Betrouwbaarheid van gezinsplanningsmethoden 

Om de betrouwbaarheid van een gezinsplanningsmethode te beoordelen wordt het aantal ongeplande 
zwangerschappen in verband gebracht met het aantal gebruikers binnen een bepaalde periode van 
toepassing.  

De betrouwbaarheid van een gezinsplanningsmethode wordt uitgedrukt aan de hand van de Pearl-
Index (PI). Deze index geeft aan hoeveel vrouwen op 100 die een methode gedurende één jaar 
toepassen, ongewenst zwanger worden. De formule is als volgt: 

aantal zwangerschappen  12 
Pearl-Index =  ----------------------------------- x  ----------------------------------- x 100 

aantal vrouwen  aantal maanden gebruik 
 

Een betere methode is de Life Table analyse, waarbij  de kans op ongeplande zwangerschap in de loop 
van een volledig vruchtbaar leven wordt berekend. Maar de meeste studies vermelden enkel een PI. 

I. Soorten fouten 

■ Methodefout 

Een ongeplande zwangerschap kan optreden 
doordat de methode faalt (methodefout). 

Bijvoorbeeld: wanneer ondanks dagelijkse 
pilinname een zwangerschap optreedt of 
ondanks het nauwkeurig volgen van de 
Sensiplan-regels een zwangerschap optreedt. 

■ Gebruikersfout 

Een ongeplande zwangerschap kan ook 
optreden door een gebruikersfout, d.w.z. dat 
de gebruiker zich niet exact aan de regels van 
de methode heeft gehouden. 

Bijvoorbeeld: wanneer men bij gebruik van de 
ovulatieremmer de pil vergeet, of wanneer een 
echtpaar dat Sensiplan toepast, tijdens de 
vruchtbare fase gemeenschap heeft (“het eens 
riskeert”). 

■ Onderrichtsfouten 

Een ongeplande zwangerschap kan ook 
optreden door een gebrekkige consultatie in 
het gebruik van een methode (onderrichts-
fout). Dit geldt vooral bij de natuurlijke 
gezinsplanningsmethoden. 

 

 

Bijvoorbeeld: Een vrouw werd niet duidelijk 
genoeg gewezen op het belang om dagelijks de 
pil in te nemen, of een echtpaar werd bij het 
leren van Sensiplan te weinig begeleid door de 
consulent. 

■ Methodezekerheid – 
gebruikerszekerheid  

De methodezekerheid bevat enkel de 
zwangerschappen die ondanks juist gebruik 
van de methode ontstaan, terwijl de 
gebruikerszekerheid daarnaast ook de 
zwangerschappen bevat die veroorzaakt zijn 
door onnauwkeurig gebruik. De methodezeker-
heid geeft aan welke betrouwbaarheid een 
gezinsplanningsmethode onder optimale 
omstandigheden kan bereiken. Met de 
gebruikerszekerheid kan men inschatten, 
welke betrouwbaarheid in het dagelijks leven 
te verwachten is. De gebruikerszekerheid voor 
een gezinsplanningsmethode kan heel 
verschillend zijn, d.w.z. dat een en dezelfde 
methode bij de ene groep gebruikers heel 
betrouwbaar is en bij een andere groep heel 
onbetrouwbaar. 
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II. Gebruikerszekerheid van NFP 

De studieresultaten voor de gebruikers-
zekerheid van de sympto-thermale methoden 
reiken van ‘heel betrouwbaar’ tot ‘totaal 
onbetrouwbaar’. Zoals hoger vermeld, is de 
methodefout laag (zie tabel op de volgende 
pagina). 

De ongeplande zwangerschappen zijn niet te 
wijten aan tekort aan intelligentie, dus niet aan 
een beperkt vermogen om Sensiplan te 
begrijpen en toe te passen. De doorslaggevende 
factor is de motivatie, om tijdens de vrucht-
bare fase geen gemeenschap te hebben. Het 
heeft dus te maken met de persoonlijke houding 
van de gebruiker. Ongeplande zwangerschap-
pen ontstaan duidelijk het vaakst, omdat een 
paar tijdens de zelf waargenomen vruchtbare 
periode gemeenschap heeft. Het gebruik van 
mechanische of chemische voorbehoedmidde-
len of coïtus interruptus tijdens de vruchtbare 
periode is eveneens een bron van ongeplande 
zwangerschap, waar overigens vaak te weinig 
rekening mee wordt gehouden. 

Veel studies kwamen tot de vaststelling dat de 
gebruikerszekerheid van Sensiplan haast 
uitsluitend afhangt van de motivatie van het 
echtpaar. Bij gemotiveerde gebruikers blijkt 
Sensiplan één van de meest betrouwbare 
gezinsplanningsmethoden. 

In een studie van de werkgroep NFP-Duitsland 
aan de vrouwenkliniek van Düsseldorf-Benrath 
kon men vaststellen dat b.v. jongere vrouwen 
die buitenhuiswerken of nog studeren conse-
quenter zijn en minder vaak gemeenschap 
hebben in de vruchtbare fase. 

In dit verband moet men er ook op wijzen dat 
de bedoeling van de gezinsplanning – of later 
nog een zwangerschap gewenst is of dat het 
kindertal bereikt is – beslissend is op de moti-
vatie. Maar deze gezinsplanningsintentie is niet 
steeds ondubbelzinnig. Bedoelingen, plannen 
en wensen kunnen de concrete handelwijze 
tegenspreken. Bewuste of onbewuste ambi-
valentie (voortdurend twijfelen) heeft een 
doorslaggevende invloed op de betrouwbaar-
heid van de methode, evenals het feit dat de 
partners het met elkaar eens zijn. 

Het is specifiek voor Sensiplan, dat in elke 
vruchtbare periode opnieuw speelruimte 
bestaat voor spontaneïteit, ambivalentie en ook 
irrationele beslissingen inzake kinderwens, 
waar andere, coïtusonafhankelijke middelen 
dit niet doen.  

Voor het welslagen van Sensiplan zijn beide 
partners verantwoordelijk. 

Precies inzake motivatie en seksueel handelen 
zijn beide partners in gelijke mate betrokken 
en belangrijk. Zijn beide partners niet even 
tevreden met Sensiplan, of hebben ze een 
verschillend idee over gezinsplanning, dan kan 
dit een negatieve invloed hebben op de 
gebruikerszekerheid en de trouw aan de 
methode. De ontbrekende medewerking van de 
mannelijke partner blijkt vaak de oorzaak voor 
het verlaten van de NFP-methode (hier 
Sensiplan). 

III.  Betrouwbaarheid  gezinsplannings-
methoden 

In de hiernavolgende tabel werden cijfergege-
vens van een aantal recentere studies opge-
nomen. Regelmatig worden deze cijfers door de 
WHO opgenomen in de ‘Medical eligibility  
criteria for contraceptive use’. Het is echter 
moeilijk om vergelijkbare cijfers te vinden, 
omdat weinig studies op een kwalitatief gelijke 
manier worden uitgevoerd. Anticonceptiva 
worden immers door overheden goedgekeurd 
na in tijd beperkte studies door de produ-
centen zelf, waardoor prospectieve opvolging 
op lange termijn meestal niet voorhanden is. 

In deze tabel werden de methoden volgens 
consistent gebruik gerangschikt, daarnaast zijn 
de cijfers van modaal gebruik opgenomen en 
het percentage dat de methode binnen het jaar 
(in studieomstandigheden) verlaat.
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