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1. De kinderwens blijft onvervuld  

Bij man en vrouw zijn veel ingewikkelde 

fysische processen nodig opdat een zwanger-

schap kan optreden. Daarom “lukt het niet 

altijd meteen”. Zo zijn veel paren dan verbaasd 

dat niet meteen een zwangerschap optreedt en 

vrezen ze misschien kinderloos te blijven. Ze 

hebben het ‘kinderen krijgen’ altijd als iets 

vanzelfsprekends beschouwd. 

■ Gegevens over de natuurlijke 
vruchtbaarheid 

Bij iets meer dan de helft van de paren met 

kinderwens duurt het tot een half jaar voor een 

zwangerschap optreedt. Na een jaar zijn onge-

veer 70 tot 80% van de vrouwen zwanger. In 

sommige gevallen duurt het meerdere jaren tot 

de kinderwens vervuld is. Vaak liggen patholo-

gische omstandigheden aan de basis van zo’n 

lange tijd. Ongeveer 10 tot 15% van de paren 

blijven ten slotte ongewild kinderloos. 

De kans op een zwangerschap is zowel sterk 

leeftijds- als cyclusafhankelijk. Terwijl van de 

15-jarige vrouwen die onbeschermde 

geslachtsgemeenschap hebben in de vrucht-

bare fase van de cyclus, één op de twee binnen 

een cyclus zwanger kan worden, is dat bij de 

25-jarigen nog maar één op drie en bij de 35-

jarigen één op zes het geval. 

Maar zelfs als een paar op het best mogelijke 

tijdstip rond de ovulatie gemeenschap heeft, 

treedt maar in een deel van de gevallen in deze 

cyclus een zwangerschap op. Zoals uit een 

grotere Europese studie met 434 zwanger-

schappen in 3.175 cycli van vrouwen van 

verschillende leeftijden blijkt, is de kans op 

zwangerschap in de drie dagen vóór de 

temperatuurstijging met 25 % het hoogste, 

terwijl ze al één dag na de temperatuurstijging 

met 0,8% nauwelijks vermeldenswaard is 

(fig. 1) (Colombo et al., 1997).  Daarom kan de 

kennis over de individuele vruchtbaarheids-

tekens voor vele vrouwen een sleutelfactor zijn 

dag 

temperatuurstijging 

Fig. 1: Zwangerschapswaarschijnlijkheid bij gemeenschap vóór op de dag (0) en na de dagen van de temperatuurstijging 

(volgens Colombo et al. 2000, 3 175 cycli met 434 zwangerschappen, uit Gnoth 2009) 
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om beter en sneller een gewenste zwanger-

schap te realiseren (Jacobs et al., 2006). 

Dit lijken ook studies te bevestigen, waarbij in 

de Duitse cyclusdatabank van het NFP-onder-

zoeksproject – dat vandaag bij het NFP-onder-

zoekscentrum aan de Universiteit van Heidel-

berg gehuisvest is – 346 vrouwen vanaf de 

eerste kinderwenscyclus werden bestudeerd. 

Tot nu toe hadden die vrouwen met de 

Sensiplan-methode een zwangerschap voor-

komen. Na één cyclus waren 38% van de 

vrouwen zwanger, na drie cycli 68%, na zes 

cycli 81% en na 12 cycli 92 procent, op voor-

waarde dat die paren ten minste eenmaal 

gemeenschap hadden tijdens de vruchtbare 

fase (Gnoth et al. 2003). Dit toont een verba-

zingwekkende korte “Time-to-Pregnancy” aan 

bij doelgerichte gemeenschap in het fertiele 

venster. 

Vergelijkt men de resultaten van de effectief 

zwangere vrouwen met die van vrouwen 

zonder Sensiplan-ervaring (in een grote 

internationale overzichtsstudie), dan ligt het 

voordeel vooral in de twee keer zo snelle 

zwangerschap in de eerste maanden (Tabel 1). 

In de Europese databank Fertili (o.a. met 

Sensiplan-gebruikers uit verschillende landen) 

kon worden aangetoond dat de kans op 

bevruchting groter is als meer dan één keer 

gemeenschap plaatsvond in de vruchtbare fase 

(Bigelow et al. 2004). Daarom is het gunstig als 

met Sensiplan het hele vruchtbare venster 

wordt omvat, dat fysiologisch vier tot zes 

dagen duurt, in tegenstelling tot de LH-test-

strips, die slechts de twee of drie dagen van de 

onmiddellijke preovulatoire fase aangeven. 

■ Wanneer spreekt men van 
onvruchtbaarheid? 

Als een paar een kind wil en ondanks regel-

matige gemeenschap meer dan een jaar kinder-

loos blijft, noemen we dit in de geneeskunde 

onbedoelde kinderloosheid of infertiliteit. Dit 

betekent echter niet noodzakelijk dat het paar 

überhaupt nooit meer kinderen kan krijgen. 

Afhankelijk van de duur van de kinderwens en 

de leeftijd van het paar, zou zo’n paar medisch 

advies moeten krijgen en een aangepast basis-

onderzoek laten doen om eventuele onder- 

maar ook overbehandeling te vermijden. Want 

bij normale bevindingen volgt na geslachts-

gemeenschap tijdens de vruchtbare fase in de 

volgende twee tot drie jaar in tot de helft van 

de gevallen een spontane zwangerschap, bij 

andere paren gebeurt dit soms met medische 

hulp. 

De oorzaken van steriliteit liggen in vrijwel 

gelijke verhoudingen (35-45%) bij mannen en 

vrouwen. In ongeveer 20% van de gevallen 

liggen storingen bij beide aan de basis. Bij 

sommige paren blijft de oorzaak van de kinder-

loosheid onbekend.

Tabel 1: Cumulatief zwangerschapscijfer bij vrouwen de eerste 12 maanden van hun kinderwens met (Gnoth 1996) en 

zonder (Evers 2002) NFP-ervaring 
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2. Het belang van Sensiplan voor het bepalen van de beste tijd  
    voor conceptie 

Een paar met kinderwens zou moeten weten 

op welk moment in de cyclus een vrouw het 

beste zwanger kan worden. De twee belang-

rijkste lichaamstekens van Sensiplan, het 

cervixslijm en de veranderingen van de baar-

moedermond evenals het verloop van de 

temperatuur maken het de vrouw mogelijk 

heel eenvoudig te beoordelen waar ze in haar 

cyclus is. Onderzoeken van het NFP-onder-

zoeksproject konden aantonen hoe verbazing-

wekkend nauwkeurig biologische gebeurte-

nissen met de zelf waargenomen ovulatie 

correleren. Deze laatste kan vandaag met 

echografie en eventueel een extra hormoon-

onderzoek (LH) tot rond 12 uur worden 

afgebakend.  

De grootste kans op bevruchting is wanneer 

gemeenschap plaatsvindt op de dagen met het 

beste cervixslijm voor de vrouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Fig. 2 liggen de met echografie en LH-piek in 

62 cycli objectief bepaalde ovulaties in 82% 

van de gevallen in een tijdspanne van ± 1 dag 

rond de piekdag van het cervixslijmsymptoom 

(Gnoth et al., 1996). Ook bij andere onderzoe-

kers kwam men tot deze overeenstemming 

(tussen 75% en iets meer dan 80%) (Ecochard 

et al. 2001, Alliende et al. 2005, Raith-PauIa et 

al. 2013). 

 

Ook de maximaal geopende, zachte en hoog 

liggende baarmoederhals (cervix) geeft een 

goede correlatie met de ovulatie. Bij 1.544 cycli 

traden op een paar uitzonderingen na de 

cervixveranderingen op ± 2 dagen rond de 

‘ovulatiedag door zelfwaarneming’ (fig. 3 

(Klose 1992) en fig. 7 (Gnoth 1996). 

Zo ook konden in 20 cycli, waarin de ovulatie 

met echografie en LH-meting nog nauwkeuri-

ger werd bepaald, alle maximale cervixveran-

deringen in een periode van twee dagen vóór 

tot een dag na de eisprong worden waarge-

nomen (Gnoth et al., 1996). 

Veel vrouwen kunnen ook andere regelmatig 

door hen waargenomen lichaamstekens zoals 

borstspanning, ovulatiepijn, vegetatieve 

labiliteit of libidoschommelingen met hun 

individuele cyclusgebeuren in verband 

brengen. 

Cycli 

Fig. 3: Max. cervixveranderingen de dagen vóór (-), de dag (0) of 

na (+) de geschatte ovulatie in 1544 gevallen (Klose 1992) 

Dag van de 

geschatte 

ovulatie 

Fig. 2: Afstand van de ovulatie tot de cervixslijmpiek (P) in 

62 cycli (volgens Gnoth 1996) 

>2 P 



BIJLAGE 5 

6 

Daarbij toont de zogenaamde ovulatiepijn 

weliswaar geen zeer nauwe correlatie met de 

eisprong zelf, maar geeft ze de gunstige pre-

ovulatoire periode voor het ontstaan van een 

zwangerschap wel aan. Ongeveer 40% van de 

vrouwen nemen deze zogenaamde ovulatiepijn 

af en toe waar en 15-20% voelen deze bijna 

regelmatig. 

De uitingen van ovulatiepijn zijn divers. 

Meestal gaat het om diffuse, vaak enkele dagen 

aanhoudende of ook plots optredende, slechts 

een paar uur durende pijn in de onderbuik. Het 

trigger-mechanisme is niet precies bekend. De 

pijn wordt doorgaans echter niet door de 

eisprong zelf geactiveerd, zoals men vroeger 

dacht. 

 

 

Zoals Fig. 4 toont, merkte slechts vijf van de 26 

vrouw een eenmalige pijn direct op de dag van 

de eisprong. Meestal gaat deze pijn drie of vier 

dagen vooraf aan de ovulatie en duurt dan 

zelden nog langer daarna (Freundl et al. 1991, 

Gnoth et al., 1996). 

Als de ovulatiepijn aan een bepaalde kant kan 

worden gelinkt, dan komt dat meestal ook 

overeen met de kant waar de ovulatie plaats-

vindt (O’ HerIihy 1980). Een systematische 

afwisseling van links en rechts is meestal 

afwezig. 

Ook wijst de basale lichaamstemperatuur met 

de stijging naar een hoger niveau op een zeer 

nauwe correlatie met de ovulatie. In tegen-

stelling tot het cervixslijmsymptoom kan 

daarmee in de huidige cyclus de zeer vrucht-

bare fase niet worden aangeduid, omdat de 

interpretatie van de hogere metingen meestal 

de afsluiting van de vruchtbare tijd aangeeft. 

Maar men kan over het algemeen de optimale 

periode voor de conceptie vooraf beter in-

schatten, als bij cyclusnoteringen over een 

langere periode de meeste 1e hogere metingen 

in een smal tijdvenster waarneembaar zijn. 

In eigen onderzoeken vond de ovulatie bij 80% 

plaats één of twee dagen vóór de temperatuur-

stijging of op de dag van de eerste hogere 

meting zelf. Zo is bij gemeenschap op de dag 

van de derde hogere meting – volgens de 

Sensiplan regels de beslissende dag voor de 

uiteindelijke bepaling van de temperatuur-

stijging – rekening houdend met de korte 

levensduur van de eicel, een zwangerschap 

nauwelijks nog waarschijnlijk (fig. 5) (Gnoth et 

al., 1996). 

 

Fig. 4: Verhouding in de tijd van ovulatiepijn tot de ovulatie in 

26 gevallen (door echografie en LH-metingen gedefinieerd).  

(Pijlen: tijdduur, punten: afzonderlijke gebeurtenis) 

dagen vóór                   ovulatie        dagen na 

Fig. 5: Afstand van de ovulatie tot de 1e hogere meting in 62 

cycli (Gnoth 1996)(Ovulatiedag bepaald als dag na de LH-

piek en 12 uur na maximale follikeldiameter) 

hogere meting 
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Vergelijkt men de temperatuurstijging met de 

cervixslijmpiekdag in hun samenhang, dan 

wordt de nauwe samenhang in de tijd duidelijk. 

In onze studie lag de piekdag van het cervix-

slijmsymptoom in 8.756 cycli het vaakste op de 

dag vóór de temperatuurstijging (23%) en in 

78% van de gevallen in een tijdsbestek van drie 

dagen vóór tot één dag na de eerste hogere 

meting (fig. 6) (Freundl et al. 1991, Rosmus 

1992). 

Uit de vergelijking van de cervixslijmpiekdag 

met de temperatuurverhoging kan ook een 

zogenaamde ‘ovulatiedag door 

zelfwaarneming’ worden bepaald, die nog 

nauwer dan de afzonderlijke parameters met 

de objectieve ovulatie correleert. De werkwijze 

hierbij gaat als volgt: 

 

• Als de cervixslijmpiekdag met de dag van de 

eerste hogere meting samenvalt, wordt deze 
dag als ‘ovulatiedag door zelfobservatie’ 

aangenomen.  

• Gaat de cervixslijmpiekdag één of twee  

dagen vooraf aan de eerste hogere meting,  

dan wordt de zelf waargenomen ovulatie in 

beide gevallen geplaatst op de dag vooraf-

gaand aan de eerste hogere meting. 

• Valt de cervixslijmpiekdag meer dan twee 

dagen vóór de eerste hogere meting, dan  

wordt de zelf waargenomen ovulatie tel- 

kens één dag verder naar de eerste hogere 

meting opgeschoven. 

• Als de cervixslijmpiekdag na de eerste  

hogere meting komt, dan wordt de zelf 

waargenomen ovulatie telkens één dag  

dichter naar de eerste hogere meting 

teruggeplaatst. 

dagen 

cycli       cervixslijmpiek         voordien    nadien 

P 

op de dag van de 

1e hogere meting 

Fig. 6: Afstand van de cervixslijmpiek (P) in dagen vóór (-), op de dag (0) of na (+) de 1e hogere meting in 8 736 gevallen (Freundl 1991) 
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In de onderzoeken van het NFP Onderzoeks-

centrum kwam de aldus omschreven ‘ovulatie-

dag door zelfobservatie’ in 89% van de cycli op 

± 1 dag precies overeen met de objectieve 

ovulatie (fig. 7) (Gnoth et al., 1996). 

Voor het optimaliseren van een conceptie 

wordt ook vaak de aanbeveling gehoord, om 

zich ter verbetering van de spermakwaliteit 

een week of langer voor de tijd van de ovulatie 

te onthouden. Deze aanbeveling kan niet 

worden volgehouden. Volgens de huidige 

kennis kan een paar zo vaak gemeenschap 

hebben als het wenst.  

 

In de vruchtbare periode is een minimale 

gemeenschap elke twee tot drie dagen na te 

streven (ASRM 2008). 

Tot slot zijn in Fig. 8 nogmaals de vermelde 

tijdcorrelaties van de individueel ervaren 

lichaamstekens van vruchtbaarheid met de 

objectief bepaalde ovulatie vergelijkend 

samengevat (Gnoth et al., 2003).  

De resultaten maken duidelijk met welke 

verbazingwekkende precisie de vrouwen hun 

hoogvruchtbare fase door het observeren van 

hun lichaamstaal zelf kunnen voelen en 

ervaren en bij kinderwens kunnen inperken. 

Ook als de kinderwens niet zo snel spontaan 

hoeft gerealiseerd te worden, kunnen zij met 

hun zelfwaarnemingen en ervaringen een 

behulpzame en competente partner zijn voor 

de arts bij wie ze verder hulp inroepen. 

 

o
v

u
la

ti
e

p
ij

n
 

fe
rt

ie
le

 c
e

rv
ix

 
sl

ij
m

p
ie

k
d

a
g

 
te

m
p

e
ra

tu
u

rs
ti

jg
in

g
 

Fig. 7: Situering van de zelf waargenomen ovulatie in dagen 

vóór (-) op (Ov) of na (+) de objectief vastgestelde ovulatie (Ov) 

(Gnoth 1996) 

Fig. 8: Overzicht van de verhoudingen van de 1e hogere 

temperatuur, de cervixslijmpiekdag, de max. cervixver-

andering en het begin van de ovulatiepijn in dagen vóór (-) 

op (Ov) of na (+) de objectief vastgestelde ovulatie bij 

telkens dezelfde vrouw (Gnoth 1996) 
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3. Vragen van medisch advies 

 

In het algemeen kan worden gesteld: als na 

ongeveer een jaar ondanks kinderwens nog 

geen zwangerschap is opgetreden zouden 

beide partners hun arts moeten raadplegen. 

Dit zal gewoonlijk in eerste instantie de 

gynaecoloog zijn. Het is zeer nuttig als de 

mannelijke partner aanwezig is ten minste bij 

het tweede artsenbezoek. 

Na een oriënterend gesprek over vorige 

ziekten, mogelijk zwangerschappen, seksuele 

gewoonten, enz., zal men de man een andro-

logisch onderzoek adviseren. Deze zal naast 

een lichamelijk onderzoek in eerste instantie 

vooral bestaan uit de beoordeling van de 

kwaliteit van het sperma (spermiogram). 

Dergelijke onderzoeken worden doorgaans 

door een gespecialiseerde dermatoloog of 

uroloog uitgevoerd. 

In veel steden is er nu ook een gemeenschappe-

lijk contactpunt voor beide partners, namelijk 

de zogenaamde gynaecologisch-andrologische 

klinieken of kinderwenscentra. 

Onvrijwillige kinderloosheid wordt door de 

ziekteverzekering als ziekte erkend, zodat in 

het algemeen de kosten voor het eerste onder-

zoek, diagnostische beoordelingsmaatregelen 

en therapieën ook door hen worden gedragen. 

Voor speciale behandelingsmethoden in het 

kader van kunstmatige bevruchting, zie hoofd-

stuk 6. 

Medische onderzoeken verlopen vandaag 

meestal volgens een specifiek, algemeen 

aanvaard onderzoekschema. De stappen 

worden in de volgende hoofdstukken uitge-

breider beschreven. 

4. Kinderloosheid van de vrouw 

■ Het bezoek bij de gynaecoloog  
Oriënterend gesprek 

Bij een eerste bezoek zal de gynaecoloog in een 

uitvoerig gesprek (anamnese) zich een alge-

meen beeld vormen over de bestaande ziekten 

en onderzoeken en daarbij mogelijk de volgende 

vragen aan de vrouw of het paar stellen: 

• Hoe lang bestaat de kinderwens al? 

• Hoe oud zijn de partners? 

• Hebben de partners al kinderen uit deze of 

andere relaties? 

• Had de vrouw eerder miskramen? 

• Zijn er ziekten die de vruchtbaarheid kunnen 

verminderen, zoals diabetes, schildklieraan-

doeningen, psychische stoornissen, bijnier-

aandoeningen? 

• Worden regelmatig medicijnen ingenomen 

zoals slaapmiddelen, psychofarmaca, hormo-

nen? 

• Hoe werd tot nu toe aan geboorteregeling 

gedaan? Met hormonen? Wanneer en hoe  

lang? Met een spiraal? Met condooms?  

Anders? 

• Was er sprake van buikontstekingen of  

bepaalde infectieziekten zoals chlamydia,  

bof, tuberculose, malaria, gonorroe of syfilis? 

• Is ooit in het buikgebied geopereerd? Wat? 

• Is ooit een zogenaamde endometriose bij de 

vrouw vastgesteld? Hoe? Door middel van  

een laparoscopie? 

• Werd er soms afscheiding uit de tepel vast- 

gesteld? 

• Zijn er lichamelijke of psychische problemen, 

zoals vaginisme of impotentie van de man, 

waardoor de coïtus moeilijk of onmogelijk 

wordt? 

• Zijn er in de relatie andere ernstige proble-

men? Bestaat de kinderwens bij beide 

partners? 

• Wanneer en hoe vaak heeft het paar ge-

meenschap? 

• Zijn de cycli regelmatig? Bestaan er note-

ringen van? 
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Lichamelijk onderzoek 

Na het inleidende gesprek volgt een normaal 

gynaecologisch onderzoek, zoals de vrouw ze 

van de controleonderzoeken kent. Heeft de arts 

op basis van de vragen en de onderzoeken de 

voor hem nodige informatie verkregen, dan 

plant hij het verdere verloop. Daarbij komt het 

er in de eerste plaats op aan eventuele hormo-

nale stoornissen, die een zwangerschap zouden 

kunnen verhinderen, uit te sluiten of te beves-

tigen. 

Als er nog geen cyclusnoteringen zijn, dan zal 

men als volgende eenvoudige stap indien nodig 

proberen om met behulp van basale lichaams-

temperatuurcurven informatie te krijgen over 

het verloop van de cyclus. Naargelang de voor-

geschiedenis en anamnese is vaak ook de 

gelijktijdige hormoonbepaling of een controle 

met echografie zinvol. Soms heeft één van de 

partners of het echtpaar zelf een idee wat de 

oorzaak van onvruchtbaarheid zou kunnen 

zijn. Ook daarnaar moet worden gevraagd. 

■ Oorzaken en behandeling  
van de kinderloosheid bij vrouwen 

 Hormonale stoornissen 

Veranderingen van de basale temperatuur-
curven en het cervixslijmbeeld bij hormoon-
stoornissen 

Bifasisch verloop 
Als de vrouw een normale bifasisch tempera-

tuurcurve voorlegt met een hoge fase van 

minimum 10 dagen en een normale cyclus-

lengte, dan kan men aannemen dat er geen 

significante hormonale stoornissen zijn. Voor 

alle andere daarvan afwijkende cyclusvormen 

zoals bijvoorbeeld verlengde follikelrijpingsfasen 

(fig. 9) of verkorte luteale fase (corpus-luteum-

fase) (fig. 10) kan men veronderstellen dat heel 

waarschijnlijk omwille van verschillende 

redenen een over- of onderfunctionering van 

bepaalde hormonen bestaat die gevolgen heeft 

voor de follikelrijping of de functie van het 

Fig. 9: Lange cyclus met verlengde folliculaire fase en meerdere S+-fasen tot de 1e hogere meting 
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corpus luteum. Dergelijke cyclusverlopen ziet 

men typisch zeer vaak bij verschillende graden 

van hyperandroginemie en hyperprolactinemie. 

Cycli met een relatief trage temperatuurstij-

ging, maar minder opvallende corpus-Iuteum-

fase hebben geen duidelijk pathologische 

betekenis. Als de temperatuur daarentegen 

snel en al duidelijk vóór het begin van de 

bloeding weer daalt, dan liggen er waarschijn-

lijk moeilijkheden bij de follikelrijping met 

latere corpus-luteuminsufficiëntie aan de basis, 

vaak gepaard met premenstruele spotting. 

Monofasisch verloop 
Een occasioneel uitblijven van de eisprong, 

aangegeven door een monofasisch verloop van 

de temperatuur, wordt ook bij 1,7 tot 7% 

bewezen normaal vruchtbare vrouwen waar-

genomen (Raith-PauIa et al. 2013). Daarbij 

bestaat een belangrijke leeftijdsafhankelijkheid  

Fig. 10: Korte cyclus met luteale insufficiëntie, zonder S+-cervixslijm 
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Vaak is de anovulatoir cyclus verbonden met 

verkorte (fig. 11), maar ook met verlengde cycli. 

Blijft de menstruatie langer dan drie maanden 

achterwege, dan spreekt men van ‘secundaire 

amenorroe’. Naast de post-pilsituatie vindt 

men dergelijke cyclusstoringen vooral in extre-

me situaties van fysieke en mentale stress, 

maar ook bij een onopvallende voorgeschie-

denis. 

De onderliggende hormonale ernst bij patholo-

gische temperatuurverlopen (fig. 9 tot 11) 

worden meestal door de opvallende cervix-

slijmveranderingen aangegeven en bevestigd. 

In fig. 9 is te zien hoe een follikelrijping 

verschillende pogingen onderneemt, en dus 

tijdelijk de neiging heeft om ook een iets hoger 

temperatuurniveau te veroorzaken, maar 

steeds weer wordt onderbroken totdat er 

uiteindelijk toch nog een late eisprong volgt 

met een geheel voldoende gelelichaamsfase. 

Deze aanlopen zijn met name karakteristiek 

herkenbaar aan het steeds terugkerende S+-

symptoom.  

In de verkorte cyclus van fig. 10 met de corpus-

Iuteum insufficiëntie is er weliswaar een S-

cervixslijmfase, maar nooit een S+-fase. 

De eveneens verkorte, maar monofasische 

cyclus in fig. 11 daarentegen, wordt zeker door 

een meer ernstige hormonale stoornis veroor-

zaakt, omdat geen waarneembaar cervixslijm 

wordt geproduceerd. Geregeld komt men 

anovulatoire cycli tegen met een belangrijke 

oestrogeenfunctie. Dit ziet men aan een lange 

periode met S-cervixslijm. 

Fig. 11: Korte monofasische cyclus zonder cervixslijm 
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Hormoonbepalingen en mogelijke 
therapievormen 

Bij kinderwenspatiënten zijn zowel voor de 

basisdiagnose als ook voor de therapiebege-

leiding diverse hormoontests nodig. Omdat de 

hormoonniveaus bij de vrouw van cyclusdag 

tot cyclusdag verschillen en sommige zelfs in 

de loop van een dag aan grotere schomme-

lingen onderhevig zijn, komt het bij de bloed-

afname op het juiste moment aan, om geen 

verkeerde conclusies te trekken. In ieder geval 

kunnen cyclusnoteringen de gynaecoloog 

waardevolle informatie geven om de hormoon-

waarden te koppelen aan het reële cyclusge-

beuren. 

In veel gevallen verhoogt alleen al een samen-

voeging van deze gegevens de mogelijkheid 

van een spontane zwangerschap aanzienlijk. Zo 

niet, dan kan de vervulling van de kinderwens 

met verschillende hormonale therapieën 

worden uitgeprobeerd. De aan de individuele 

situatie aangepaste therapievorm en hormoon-

doseringen zijn echter zo talrijk, dat alleen 

ervaren kinderwensspecialisten in staat zijn ze 

juist te plannen. In de volgende bespreking 

worden daarom alleen ruwweg een aantal 

behandelingsmogelijkheden getoond. 

GnRH, LH en FSH 
Hormonale effecten van de kringloop, die 

gebaseerd zijn op een verminderde productie 

of afscheiding van het tussenhersenhormoon 

GnRH of de hypofysehormonen LH en FSH, 

kunnen verantwoordelijk zijn voor alle grada-

ties van cyclusstoringen tot en met amenorroe. 

Men spreekt hier over hypothalamus en hypo-

fysair ovarieel falen. Meestal blijft de oorzaak 

onduidelijk. 

In veel gevallen gaan hiermee bepaalde lichame-

lijke en geestelijke opvallendheden gepaard. 

Cyclusveranderingen weerspiegelen zich 

vooral vaak in een sterk zowel naar beneden of 

naar boven afwijkend lichaamsgewicht. Hier 

speelt onder meer het verschillend aandeel 

lichaamsvet een directe rol, omdat dit enerzijds 

door de capaciteit van hormoonopslag, maar 

anderzijds ook zelf als ‘hormoonproducerend 

orgaan’ kan ingrijpen in de hormonale 

kringloop. 

Aanwijzingen voor een redelijk lichaams-

gewicht vindt men naast eenvoudige gewichts-

tabellen met name in de bepaling van de 

zogenaamde Body-Mass-Index (BMI).  

Daarvoor neemt men het lichaamsgewicht in 

kilogram en deelt dit getal door de lengte in 

meter in het kwadraat. 

 

 

 

     gewicht in kilogram 

   BMI =             = xxxx 

     lengte (m) x lengte (m) 

 

        62 kg  

   BMI =             = 22,79 

    1.65 (m) x  1,65 (m) 
 

 

 

De volgens deze formule berekende ideale 

waarde zou voor vrouwen tussen de 20 en 25 

moeten liggen. In het bovenstaande voorbeeld 

is de BMI 22,79 voor een vrouw van 62 kg 

lichaamsgewicht en een lengte van 1.65 m. Een 

BMI van meer dan 30 geeft een sterk overge-

wicht te kennen. 

Maar ook een te laag lichaamsgewicht kan 

invloed hebben op de vruchtbaarheid. Dit ziet 

men vooral bij extreme fysieke of psychische 

stress, zoals bij topsporters of bij vrouwen met 

eetstoornissen zoals boulimie of anorexia. Een 

BMI onder de 18 of een gewicht, afhankelijk 

van de lichaamsgrootte, van 43 tot en met 46 

kg geldt hier als kritische ondergrens. 

In veel gevallen is een normalisatie van de 

cyclus en de vruchtbaarheid alleen al bereik-

baar via medicatie en/of psychotherapeutische 

maatregelen. Of mens slaagt erin via verande-

ringen van de leefstijl weer een normaal 

lichaamsgewicht te benaderen.  
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Anders zal de bepaling van FSH en LH in com-

binatie met andere hormonen verder helpen. 

Om zinvolle resultaten te verkrijgen, komt het, 

zoals eerder vermeld, sterk aan op het juiste 

tijdstip van de bepaling. Zo zouden de hormo-

nen FSH en LH idealiter om te beginnen tussen 

de derde en vijfde cyclusdag moeten worden 

bepaald. 

Als men een anders niet te compenseren hypo-

thalamische of hypofysaire ovariële insufficiëntie 

diagnosticeert, dan probeert men bij kinder-

wenspatiënten de rijping van bevruchtbare 

eicellen door verschillende afgiftevormen van 

dit hormoon te stimuleren. Daarbij wordt het 

door de tussenhersenen geproduceerde GnRH 

toegevoegd, bijvoorbeeld door middel van een 

neusspray of ook door een kleine op het lichaam 

van de vrouw aangebrachte computergestuur-

de pomp, die elke 90 minuten een dosis hor-

moon afgeeft, zoals het ook natuurlijk in de 

hormonale kringloop gebeurt. Daardoor wordt 

de hypofyse gestimuleerd om LH en FSH af te 

scheiden en wordt de eirijping in de eierstok 

gestimuleerd. 

Tegenwoordig wordt de cyclusstimulatie vaak 

rechtstreeks met FSH/LH in de vorm van een 

injectie uitgevoerd. In specifieke gevallen 

kunnen de vrouwen zichzelf thuis volgens een 

door de arts voorgeschreven schema, onder-

huids een inspuiting geven. 

Naast de therapie van ovariële insufficiëntie zet 

men deze hormonen vandaag vooral in bij 

reproductieve geneeskunde in normale cycli 

om een inseminatie of bevruchting kunstmatig 

voor te bereiden. Het voordeel van een daarmee 

bedoelde maar gecontroleerde hyperstimulatie 

bestaat er enerzijds in dat men de timing van 

de eisprong voor inseminatie of de verwijde-

ring van de follikels bij een kunstmatige bevruch-

ting exact kan plannen en dat men anderzijds 
ook meerdere bevruchtbare eicellen kan laten 

rijpen. Omdat al bij een natuurlijke bevruchting 

meer dan de helft van de bevruchte eicellen 

vergaan, neemt bij de bevruchting van meer-

dere eicellen de kans op een zwangerschap toe. 

Dit type van hormonale cyclusstimulatie is ook 

riskant. Het gevaar van een vroegtijdige 

eisprong bestaat, waarbij de nog in ontwikke-

ling zijnde onrijpe en nog niet bevruchtbare 

eicel te vroeg wordt vrijgegeven. Door een 

speciale cyclusvoorbereiding kan men dit risico 

echter verminderen. Anderzijds neemt het 

risico op meerlingzwangerschap toe. Hoe men 

dit gedeeltelijk tegen kan gaan, wordt in het 

hoofdstuk over kunstmatige bevruchting 

besproken. 

Bovendien treedt bij ongeveer 1-5% van deze 

hormoonbehandelingen, afhankelijk van 

aanwezige ziekte en de vorm van therapie een 

ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) op. 

Meestal is er alleen een matige ophoping van 

vocht in de longen en de buik. Bij zeldzame 

ernstige vormen kan het voor de vrouwen zo 

gevaarlijk worden, dat een ziekenhuisopname 

vereist is. Daarom worden in bepaalde gevallen 

mildere vormen van stimulatie geprobeerd met 

tabletten (bijvoorbeeld clomifeen), waarbij het 

succes op zwangerschap ondanks ovulatie 

vanwege de bijwerkingen toch verminderd kan 

zijn. Om de genoemde risico’s zoveel mogelijk 

te vermijden of beperken, zouden deze 

hormoonbehandelingen alleen door ervaren 

specialisten moeten worden uitgevoerd. Zij 

kunnen de verschillende stimulatievormen met 

verschillende hormoonpreparaten afhankelijk 

van de oorzaak van steriliteit en de leeftijd van 

de patiënt individueel aanpassen en via 

echografie en hormooncontrole bewaken. 

Doorgaans niet geschikt voor therapie, zijn die 

gevallen waarbij te hoge LH- en FSH- waarden 

worden gediagnosticeerd. Dit ziet men vooral 

bij fout gegroeide eierstokken, wat vandaag 

reeds uiterlijk in de puberteit of in de tiener-

jaren wordt gediagnosticeerd, en bij voor- of 

vroegtijdige menopauze bij oudere kinder-
wenspatiënten. 

Oestrogenen en progesteron 
Een uitsluitende bepaling van oestrogenen bij 

kinderwenspatiënten is zelden nodig. Het  
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opvolgen van de oestrogeenspiegel daaren-

tegen, in combinatie met andere hormonen 

samen met echografie, vooral bij hormonale 

stimulatie van de eierstokken, is zeer belang-

rijk. Daarmee worden de juiste hormoon-

activiteiten van de follikels tijdens hun rijping 

van 6-14 dagen gecontroleerd. 

Als de primaire follikel een grootte van 18-20 

mm bereikt en het oestrogeenniveau ten 

minste zes dagen voortdurend stijgt, kan de 

ovulatie worden uitgelokt. Dit gebeurt meestal 

met het zogenaamde HCG (humaan chorion-

gonadotrofine), dat vergelijkbaar aan het LH 

werkt. Bij een geplande kunstmatige bevruch-

ting worden de follikels 34 tot 36 uur later 

opgezogen. 

Een verbetering van de vruchtbaarheidscriteria 

door oestrogeentoediening is meestal niet 

nuttig. Bij bepaalde vruchtbaarheidsbehande-

lingen met medicijnen, zoals clomifeen of 

tamoxifen kan dit wel worden geprobeerd. 

Hiermee kunnen de soms voorkomende anti-

oestrogene bijwerkingen op het baarmoeder-

slijmvlies en het cervixslijm worden geneutra-

liseerd. 

De bepaling van progesteron bij verdenking of 

ter uitsluiting van een corpus-luteuminsuffi-

ciëntie is daarentegen een gangbare methode. 

Daarbij komt het echter heel vaak tot verkeerde 

interpretaties, omdat de progesteronbepa-

lingen op het verkeerde moment plaatsvinden. 

Omdat de meest betekenisvolle waarden zes 

tot acht dagen na de eisprong optreden, vinden 

de algemeen gestandaardiseerde bloedaf-

namen op de 19e, 21e en 23e cyclusdag plaats, 

omdat de arts uitgaat van een ovulatie op de 

14e cyclusdag. Maar als de ovulatie in deze 

cyclus pas op de 18e cyclusdag of later heeft 

plaatsgevonden, trekt hij uit de veel te lage 

waarden verkeerde conclusies. 

Zoals blijkt, komt een dergelijke verschuiving 

van de ovulatie in de natuurlijke cyclusvariatie 

in een derde van alle cycli voor. Daarom kunnen 

cyclusnoteringen hier dus een uitstekende hulp 

bieden om verkeerde interpretaties te voor-

komen. Bovendien kan men uit de noteringen 

ook afleiden of corpus-luteuminsufficiëntie  

misschien slechts af en toe optreedt (in een 

gezonde bevolking, in ongeveer 8%) en de 

overige cycli volkomen normale 

gelelichaamsfasen aantonen. 

In zeldzame gevallen kan een progesteron-

stijging een eerdere, maar in werkelijkheid niet 

plaatsgevonden eisprong voorwenden. Dit 

zogenaamde LUF-syndroom (Luteinization of 

Unruptured Follikel) komt door bepaalde 

storingen in de kringloop bij de vorming van 

progesteron in de niet gebarsten follikel.  

Dit fenomeen ziet men eerder in de premeno-

pauze en in de periode na de bevalling. Meestal 

wordt dit syndroom geassocieerd met relatief 

lage progesteronniveaus en een corpus-

luteuminsufficiëntie in de cyclusnoteringen. De 

klinische diagnose is moeilijk en enkel te docu-

menteren door herhaalde echo’s over een 

langere tijdspanne. 

Androgenen 
De hormonen oestrogeen en testosteron 

worden bij beide geslachten gevormd. Alleen 

de verhouding tot elkaar is heel anders. Bij de 

vrouw stammen de mannelijke hormonen 

(androgenen) zowel uit de eierstokken als uit 

de bijnier.  

Voor een overproductie van deze hormonen 

(hyperandrogenie) zijn er in principe twee 

oorzaken: functiestoringen en enzymdefecten 

in ofwel de eierstokken ofwel de bijnieren. Heel 

zelden zijn er ook androgeenproducerende 

tumoren in deze twee organen. Afhankelijk van 

de ernst leidt dit tot bepaalde lichamelijke 

veranderingen en vruchtbaarheidsproblemen. 

De zogenaamde hyperandrogene ovariële 

insufficiënties zijn met 30 tot 40%de meest 

voorkomende oorzaken van steriliteit bij 

kinderwenspatiënten. Vooraan staat de over-

productie van mannelijke hormonen in de 

eierstokken. Het snelste en gemakkelijkst kan 

dit door echografie worden vastgesteld.  

Men ziet een te groot aantal follikels, waardoor 

dit beeld wordt aangeduid als polycystisch 

ovariumsyndroom (PCO).  
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Ondanks voldoende follikels rijpt zelden of 

zelfs geen enkele daarvan uit tot een Graafse  

follikel. Daaruit volgen dan alle bekende cyclus-

storingen, variërend van verlengde follikel-

rijpingsfasen, corpus-luteuminsufficiëntie, 

monofasische cycli tot aan amenorroe. 

Dit syndroom wordt bij ongeveer de helft van 

de vrouwen begeleid door karakteristieke 

fysieke veranderingen met een mannelijk 

beharingstype (gezicht, borst, benen, schaam-

haar tot aan de navel), een vette huid en acne. 

Daarnaast vertonen ongeveer 50% van de 

getroffen vrouwen overgewicht, vaak geasso-

cieerd met diabetische stofwisselingsziekten. 

Soms echter zijn ook zeer slanke patiënten 

hierdoor getroffen. 

Typisch stelt men naast heel normale oestro-

geenniveaus meestal licht verhoogde bloed-

spiegels van LH en androgenen vast. In mildere 

tot matig uitgesproken gevallen is dit hyper-

androgenisme echter vaak moeilijk te bewij-

zen. Dit hangt samen met het feit dat de andro-

genen geen gelijkmatige over de dag verdeelde 

bloedspiegels hebben, maar meerdere malen 

per dag stootsgewijze worden afgescheiden en 

tot de volgende afscheiding ook weer snel 

worden afgebroken. De dan verkregen hor-

moonwaarde hangt zo erg van het toeval af, of 

de bloedafname kort vóór of kort na een 

dergelijke hormoonafscheiding gebeurde. Voor 

het verkrijgen van zinvolle waarden worden 

dus meerdere bloedafnamen gedurende de dag 

of ook op verschillende cyclusdagen aanbevo-

len. 

In al deze gevallen kunnen goed gedocumen-

teerde cyclusnoteringen van vrouwen voor de 

arts een grote hulp zijn. Gestoorde follikel-

rijping en corpus- luteuminsufficiëntie weer-

spiegelen zich goed in het cervixslijmpatroon 

en het temperatuurverloop. Vooral de golvende 
oestrogeenniveaus vertonen zich dan in her-

haaldelijk voorkomende cervixslijmpatronen 

met tussendoor een terugval tot aan een verlate 

ovulatie (fig. 9). In meer ernstige gevallen 

treedt alleen cervixslijm op van mindere 

kwaliteit of ze ontbreekt helemaal (fig. 10 en 11). 

Niet zo vaak komt het zogenaamde late-onset 

van het adrenogenitaalsyndroom (AGS) voor. 

Het gaat hierbij om een enzymestoornis in de 

bijnierschors. De daardoor verminderde 

vorming van cortisone leidt tot een overpro-

ductie van de eveneens daar gevormde andro-

genen, die dan dezelfde cyclusveranderingen 

en vermannelijkingssymptomen als bij het 

PCO-syndroom veroorzaken. 

Vergeleken met de eerste twee vormen van 

hyperandrogenemie zijn androgeenproduce-

rende tumoren een zeer zeldzame gebeurtenis. 

Met name een snel opkomend vermannelijkt 

lichaamsbeeld met meer haaruitval, dieper 

wordende stem en meestal ook een vergroting 

van de clitoris dragen bij tot een snelle vermoe-

delijke diagnose. De overdreven verhoogde 

androgenen leiden tot de erbij horende cyclus-

veranderingen. De therapie bestaat hier uit een 

chirurgische verwijdering van de tumor. 

Bij een verstoorde bijnieractiviteit kan de 

overproductie van mannelijke hormonen vaak 

worden afgeremd door toediening van het 

ontbrekende cortisone en kan de eierstok-

functie snel weer genormaliseerd worden. 

Anders moet bijkomend een voorzichtige 

stimulering gebeuren, zoals hiervoor beschre-

ven is, om een eisprong op te wekken. 

Lichtere versies van het zogenaamde PCO-

syndroom kunnen vooral bij obese vrouwen 

alleen al door een aanzienlijk gewichtsverlies 

en eventueel door een aangepaste hormoon-

therapie met zogenaamde antiandrogenen tot 

succes leiden. Als dat niet het geval is, dan kan 

bij kinderwens een hormonale stimulatie 

worden geprobeerd om de eisprong op te 

wekken, die wegens het bijzonder risico van 

overstimulatie heel zorgvuldig en individueel 

aangepast dient te gebeuren. 
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Prolactine 
Zoals reeds vermeld is ook het zogenaamde 

luteotrope hormoon prolactine in de hormo-

nale kringloop geïntegreerd en heeft het 

daarom invloed op het cyclusgebeuren. Het 

wordt net als FSH en LH in de hypofyse 

gevormd en de secretie ervan wordt bestuurd 

door het zogenaamde ProIactine ReIeasing 

hormoon van de bovenliggende hypothalamus. 

De belangrijkste fysiologische functie van 

prolactine is de melkproductie. Een verhoogde 

melksecretie begint al vanaf de achtste week 

van de zwangerschap en wordt na de geboorte 

door de borstvoedingsstimulering behouden. 

De prolactine leidt tot een beperking van de 

GnRH- en LH-secretie, waardoor de hervatting 

van de normale eierstokactiviteit wordt 

uitgesteld. Dit varieert in tijd, afhankelijk van 

het borstvoedingspatroon. 

Licht verhoogde prolactineniveaus (hyperpro-
lactinemie) buiten de zwangerschap en borst-

voedingsperiode worden vaak veroorzaakt 

door stress of bepaalde medicatie, bijvoorbeeld 

door psychofarmaca. Soms is de oorzaak ook 

niet duidelijk. Bij een aantal vrouwen wordt 

een overproductie van prolactine door het 

spontane lekken van een waterige melkachtige 

vloeistof uit beide tepels merkbaar (galactorroe) 

of wordt dit uitgelokt door een lichte druk op 

de tepel. 

Afhankelijk van de ernst veroorzaakt de hyper-

prolactinemie een onvoldoende follikel- of 

corpus-luteumrijping met als resultaat corpus-

luteuminsufficiëntie, monofasische cycli of zelfs 

amenorroe. Alleen al het stopzetten van de 

medicatie of stressvermindering leiden in de 

meeste gevallen tot een snelle normalisatie van 

de cyclus. Anders moet dit met prolactine-

remmende medicatie gebeuren. 

Bij duidelijk verhoogde prolactinewaarden 

komt ook een prolactinevormende tumor in de 

hypofyse (prolactinoom) in beeld, welke 

gediagnosticeerd wordt door medische beeld-

vorming, bijvoorbeeld met behulp van een 

computertomografie (CT) of een MRI. Soms 

lukt het door middel van geschikte medicijnen 

de tumorgroei te stoppen of te verminderen. 

Anders zijn operatieve maatregelen nodig. 

Schildklierhormonen 
Vaak vindt men bij vrouwen met cyclussto-

ringen ook over- of onderfunctionering van de 

schildklier. Daarom behoort een gedifferen-

tieerde schildklierdiagnose bij de basisonder-

zoeken in de kinderwensconsultatie. 

Evenals bij de geslachtshormonen bestaat ook 

bij de schildklier (thyroïd) een thyroidale 

kringloop. Onder controle van het in de tussen-

hersenen gevormde releasinghormoon TRH 

wordt de hypofyse tot afscheiding van TSH 

(thyreostimulerend hormoon) gestimuleerd. 

Dit veroorzaakt op zijn beurt de vrijlating van 

de eigenlijke schildklierhormonen T4 (thyroxine) 

en T3 (triojodiumthyroxine) in de schildklier. 

Beide besturen via een feedbackmechanisme 

afhankelijk van de behoefte een verhoogde of 

verminderde afscheiding van hypothalamus- of 

hypofysehormonen. 

Deze kringloop staat ook in een wisselwerking 
met andere hormonen van het hypothala-

mische/hypofyse-systeem, namelijk met de 

geslachtshormonen, en met name de prolac-

tine. Zo hebben de schildklierhormonen ook 

invloed op de cyclus. 

Een verminderd functioneren (hypothyreose) 

van de schildklier speelt een grote rol bij de 

kinderwenspatiënte. Ze komt eerder voor in 

gebieden met gebrek aan jodium, omdat jodium 

nodig is voor de vorming van het schildklier-

hormoon T4 (tetrajodiumthyroxine) en T3. De 

samenhang tussen overactiviteit (hyper-

thyreoïdie) en onvruchtbaarheid is echter 

minder uitgesproken. 

Om een verminderd functioneren van de 

schildklier te controleren is in de eerste plaats 

de TSH-serumconcentratie geschikt. Afhanke-

lijk van het resultaat kan dit aanleiding zijn tot 

een verdere diagnose. Indien nodig, is een 

precies aangepaste inname van het schildklier-

hormoon thyroxine (T4) vereist. 

In het geval een zwangerschap optreedt 

bestaat een extra behoefte aan jodium, omdat 

naast de moeder ook het kind daarvan voor-

zien moet worden, want een evenwichtige 

jodium- en schildklierhormoonbalans is 

belangrijk voor de optimale ontwikkeling van 

het kind. Bij problematische gevallen moet ook 

een schildklierspecialist worden betrokken. 
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Anti-Müllerhormoon 
De bepaling van de anti-MülIer-hormoon 

(AMH) wordt tegenwoordig vooral gebruikt bij 

oudere kinderwenspatiënten rond 40 jaar. De 

naam stamt eigenlijk af van het feit dat dit 

hormoon alleen in de embryonale teelbal 

wordt gevormd en bij de jongen tot de 8e week 

van de zwangerschap de regressie van de 

zogenaamde in beide geslachten aanwezige 

MüIlerse gangen veroorzaakt. Omdat op dat 

moment bij de meisjes nog geen AMH wordt 

gevormd, kunnen bij haar uit de Müllerse 

gangen de baarmoeder, de eileiders en het 

bovenste deel van de vagina ontwikkelen. 

Zoals in het handboek ‘biologische basis van 

vruchtbaarheid’ aangegeven, begint uit de 

grote voorraad eicellen al in de tweede helft 

van de embryonale periode constant een groter 

aantal eicellen een eerste ontwikkelingsproces, 

om dan haast weer onmiddellijk af te sterven. 
Dit ontwikkelings- en gelijktijdig afbraakproces 

zal tot het intreden van de menopauze worden 

voortgezet.   

In de eerste ontwikkelingsfase wordt door de 

groeiende kleine follikels het anti-MülIer 

hormoon geproduceerd. De hoeveelheid AMH 

is rechtstreeks gekoppeld aan de bestaande 

voorraad eicellen. Daarom verlaagt ook het 

AMH-niveau voortdurend in de loop van het 

leven, maar het is in elke leeftijdsgroep 

onderworpen aan aanzienlijke schommelingen 

(fig. 12).  

Daarom kan men uit de grootte van de AMH-

waarde alléén geen betrouwbare prognose 

over het tijdstip van het begin van de meno-

pauze afleiden. Dit moet steeds in de context 

met de leeftijd individueel worden geïnterpre-

teerd. Bij zeer lage (< 1 ng/ml) of niet meer 

waarneembare AMH-waarden kan men op de 

leeftijd van ongeveer 45 jaar in de komende 

drie tot vijf jaar de menopauze verwachten. 

Fig. 12: Gemiddelde en sterk afwijkende AMH-waarden bij verschillende leeftijden (Tremellen 2005) 
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Met deze biomarker kan men dus niet meteen 

conclusies trekken over de nog aanwezige 

zwangerschapskans bij oudere kinderwens-

patiënten (Nawroth F. et al. 2013). De AMH 

zegt immers niets zekers over de leeftijdgere-

lateerde afname van de eicelkwaliteit. Hoewel 

hij in ruime mate onafhankelijk van de cyclus 

lijkt te zijn, kan hij onder hormonale anti-

conceptie deels aanzienlijk lager zijn. 

Ook bij een niet meer waarneembaar AMH is 

een conceptie niet uitgesloten, zolang er nog 

spontane menstruaties met ovulatoire cycli 

zijn. Dus enkel een grove inschatting van de 

nog beschikbare follikelreserves is mogelijk, 

om bijvoorbeeld bij hormonale ovulatiestimu-

leringen de hormoondosering aan de indivi-

duele situatie aan te passen. 

 De zaadcellen kunnen niet 
ongehinderd de eicel bereiken 

 

Anatomische ‘wegproblemen’ 

Rond de tijd van de ovulatie kunnen de zaad-

cellen normaal van de vagina door het cervicale 

kanaal en de baarmoederholte in de eileiders 

trekken. Soms worden ze op hun weg gehinderd. 

Vagina 
Ontstekingen in de vagina kunnen de zaadcel-

len beschadigen. De vrouw neemt meestal een 

versterkte afscheiding waar. De vagina jeukt en 

geeft een brandend gevoel en tijdens de gemeen-

schap kunnen klachten optreden. Soms wordt 

de ontsteking niet eens opgemerkt. 

Meestal volgt een behandeling met vaginale 

zetpillen en zalf. In deze behandeling wordt de 

partner vaak mee betrokken, opdat men elkaar 

niet wederzijds opnieuw besmet. 

Cervicaal kanaal 
Bij sommige vrouwen met onvervulde kinder-

wens liggen problemen ter hoogte van het 

cervicaal kanaal aan de basis. Deze kan om 

inflammatoire of andere redenen in zijn histo-

logische structuur gewijzigd zijn. 

 

 

Als iets mis is met het hormonale evenwicht, 

heeft dat een invloed op de hoeveelheid en de 

aard van het cervixslijm. Er kan mogelijk na 

bepaalde weefselverwijdering (conisatie) te 

weinig cervixslijm worden geproduceerd. De 

arts kan daarom rond de tijd van de ovulatie 

naast de opening van de baarmoedermond in 

het bijzonder de kwantiteit en kwaliteit van het 

cervixslijm controleren, door het vermogen tot 

rekbaarheid en het varenfenomeen.  

Zeer zelden bestaat ook bij sommige paren een 

incompatibiliteit tussen sperma en het cervix-

slijm (minder dan 5% van de gevallen). De 

zaadcellen zijn daarbij door de werking van 

antilichamen niet meer in staat om te bevruchten. 

Men kan dan het gedrag van de zaadcellen in 

het cervixslijm met de zogenaamde ‘postcoïtaIe 

test’ (PCT) onderzoeken. Daarbij worden vier 

tot zes uur na gemeenschap gecontroleerd: 

• hoeveel zaadcellen in het cervixslijm van de 

baarmoederhals zijn doorgedrongen, 

• hoeveel er normaal gevormd zijn, 

• hoeveel zaadcellen daarin bewegen, 

• of er een vibratiefenomeen aantoonbaar is. 

In de postcoïtaIe test ziet de ervaren onder-

zoeker of de zaadcellen, die normaal vrij 

kunnen bewegen, aan onzichtbare structuren 

lijken te kleven. Ze ‘vibreren ter plaatse’ 

(vibratiefenomeen = shaking phenomenon).  

De voorspelbaarheid van deze test voor het 

optreden van een spontane zwangerschap is 

echter beperkt. 

Dergelijke storingen van de vruchtbaarheid 

(vagina, baarmoederhalskanaal, cervixslijm) 

tracht men te omzeilen door met een kunst-

matige bevruchting het sperma direct in de 

baarmoederholte te injecteren. Andere 

therapievormen verbeteren de zwangerschaps-

kans niet. 
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Baarmoederlichaam 
Een verandering van het baarmoederlichaam is 

zelden verantwoordelijk voor een onvervulde 

kinderwens. Mogelijke storingen zijn verkle-

vingen van het baarmoederslijmvlies, goed-

aardige spiertumoren (myomen), vreemde 

voorwerpen (b.v. vergeten spiraal) en geboorte-

afwijkingen, meestal door een normale of 

geavanceerde echografie te diagnosticeren. 

Anders is het ook mogelijk met behulp van een 

optisch instrument in de baarmoeder (hystero-

scopie) te kijken. 

Eileiders 
De eileiders moeten doorgankelijk zijn. Ook 

een vrije beweeglijkheid van de eileider-

trechter, die de eicel opvangt, is belangrijk; ook 

een gezond eileiderslijmvlies en eileider-

spieren, die de bevruchte eicel naar de baar-

moeder vervoeren. 

Doorgemaakte buikontstekingen of buikope-

raties beïnvloeden op verschillende manieren 

de eileiders. Na het stoppen van de ontsteking 

kan de gezuiverde plaats van de eileider met 

littekens verkleefd en het slijmvlies met tril-

haartjes varanderd zijn. Verklevingen beper-

ken onder omstandigheden ook de vrije be-

weeglijkheid van de eileidertrechter, die de 

eicel na de eisprong dan niet meer kan opvangen. 

Ook een zogenaamde endometriose kan vaak 

verantwoordelijk zijn voor dergelijke beper-

kingen van de eileiders. Daarbij nestelen cellen 

van het baarmoederslijmvlies zich pathologisch 

niet enkel in de spierlagen van de baarmoeder-

wand, maar breiden ze vaak ook uit als kleinere 

of grotere goedaardige celwoekeringen in de 

buurt of verdere omgeving van de baarmoeder. 

Lichtere vormen beïnvloeden de vruchtbaar-

heid nauwelijks. Daarentegen zijn grotere 

endometriosehaarden vaker bij kinderwens-

patiënten te vinden. Vooral toenemend sterke 
pijn rond de menstruatie wijzen op verdenking 

van deze diagnose. De therapie bestaat in een 

chirurgische verwijdering, indien nodig met 

een hormonale behandeling, maar ook kunst-

matige bevruchting. 

 

 Technische diagnoses bij vermoeden 
van onvruchtbaarheid 

Als er bij de vrouw geen hormonale stoor-

nissen zijn (vastgesteld door de basale tempe-

ratuur en hormoonbepalingen), en als ook het 

onderzoek van de man geen pathologie aan-

geeft, dan zoekt men als volgende stap door 

middel van technische procedures zoals echo-

grafie en beeldvormende apparatuur naar 

mogelijke anatomische oorzaken van de 

onvruchtbaarheid. 

Alvorens invasieve methoden te gebruiken 

moet men voor de beoordeling van baar-

moeder, eileiders en eierstokken altijd een 

eenvoudige echografie uitvoeren. In veel 

gevallen zijn daardoor al aanwijzingen van 

mogelijke oorzaken van infertiliteit zoals 

myomen of misvormingen herkenbaar. Indien 

nodig kunnen deze door middel van de invoe-

ring van beeldvormende apparatuur in de 

baarmoeder visueel worden bevestigd 

(hysteroscopie) of ook onmiddellijk operatief 

gecorrigeerd. 

Indien nodig kan een betere voorstelling van de 

anatomische gegevens met behulp van een 

geavanceerd echografisch onderzoek worden 

bereikt door invoering van een contrastvloei-

stof in de baarmoeder. De doorgankelijkheids-

proef van de eileider met deze methode, is 

echter vaak onnauwkeurig. De ingreep is bijna 

altijd pijnloos en wordt ambulant uitgevoerd. 

Als daarbij afwijkende bevindingen opduiken 

of vermoedens voor vergroeiingen of verkle-

vingen na eerdere ontstekingen of endome-

trioseziekte aanwezig zijn, dan is een zoge-

naamde kijkoperatie (laparoscopie) nodig. 

Bij deze ‘sleutelgatchirurgie’ wordt via een 

kleine snede aan de onderkant van de navel 

een vingerdikke optische buis behoedzaam in 

de buikholte geschoven, om de eileiders en hun 

omgeving zo nauwkeurig mogelijk te kunnen 

waarnemen.  

Om de doorgankelijkheid van de eileiders te 

controleren wordt dan nog een kleuroplossing 

in de baarmoederhals gespoten. Als de 

eileiders doorgankelijk zijn, dan wordt de 

kleuroplossing aan de uiteinden van de 

eileiders zichtbaar. Als dat niet het geval is, of 
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als er andere veranderingen of verklevingen 

aanwezig zijn,  dan kan met de laparoscopie 

ook gelijktijdig een chirurgische correctie 

volgen. 

De ingreep wordt normaal onder algehele 

narcose uitgevoerd. Meestal kan de vrouw na 

een korte wachttijd dezelfde dag weer naar 

huis gaan. Als de schade van de eileider onher-

stelbaar is, dan moet men de mogelijkheid van 

kunstmatige bevruchting in overweging 

nemen. 

■ De vrouw met late kinderwens 

De verworvenheden van de geneeskunde in de 

afgelopen 50 jaar en de daardoor volgende 

sociale en maatschappelijke veranderingen 

hebben voor de huidige westerse vrouw met 

betrekking tot seksualiteit en moederschap 

nieuwe perspectieven in haar levensplanning 

geboden. Niet alleen kan ze grotendeels het 

aantal gewenste zwangerschappen zelf 

bepalen, maar ook de timing van de realisatie 

van haar kinderwens is steeds meer naar latere 

levensjaren verschoven.  

Tabel 2.1: Jaarlijkse geboortes in Nederland (CBS) 

Tabel 2.2: Jaarlijkse geboortes in België (Statbel) 
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Zoals blijkt uit tabel 2.1-3, begon kort na de 
verspreiding van de pil, in 1961 in België en 

1964 in Nederland, een daling van het jaar-

lijkse geboortecijfer, dat zich sinds ongeveer 

tien jaar op een relatief laag niveau onder de 

130.000 resp. 190.000 levendgeborenen 

gestabiliseerd heeft. Welke invloed dat op onze 

maatschappij heeft, kan men het beste afleiden 

uit de verdeling van het aantal kinderen van 

een hele jaargang, dat op 50 jaar zijn vrucht-

baarheidsfase heeft afgesloten. 

Met ongeveer 1.55 kinderen hebben België en 

Nederland momenteel een van de laagste geboorte-

cijfers wereldwijd. De redenen hiervoor zijn 

divers en algemeen bekend. Volgens meer 

recente enquêtes blijft een eigen gezin met 

kinderen voor de meeste meisjes en jonge 

vrouwen een essentieel zingevend aspect van 

hun levensvervulling. Slechts ongeveer 5% zijn 

van mening kinderloos te blijven. 

 

Aanvankelijk heeft zeker een gelijkberechtigde 
school- en beroepsopleiding met passende 

carrièremogelijkheden prioriteit, vooral als dit 

met een grotere eigen autonomie en een hogere 

maatschappelijke erkenning tegenover een 

vroeg moederschap is verbonden. Niet in het 

minst speelt bij de beslissing tot het stichten 

van een gezin ook het gevreesde verlies van het 

grote aanbod van onze welvaartsstaat een rol. 

Wanneer er meerdere doorgemaakte relaties 

zijn, kunnen ook de eisen met betrekking tot 

een geschikte levenspartner groeien. Al deze 

redenen en onzekerheden veroorzaken dat de 

verwezenlijking van de kinderwens steeds naar 

een latere leeftijd verschuift. 

 

Tabel 23: Jaarlijkse geboortes in België en Nederland vergeleken (CBS/Statbel) 
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Volgens Oostenrijkse statistieken van de jaren 

1970 tot en met 2012 (fig. 13), die neigt over-

een te komen met de feiten in de Lage Landen, 

daalt de kinderwens sinds vele jaren rond de 

leeftijd van 30 continu en stijgt ze daarna 

opnieuw. Terwijl in Nederland de gemiddelde 

leeftijd bij de eerste geboorte in 1969 nog 24,3 

jaar was, steeg ze in 2009 naar 29,4 jaar en was 

ze in 2019 ongeveer 30 jaar. (Nederlands 

Jeugdinstituut 2020) Opvallend is dat in 
Vlaanderen meer dan de helft van de moeders 

(54,8 %) in 2018 30 jaar of ouder was op het 

ogenblik van de bevalling. Één vrouw op de 32 

(3,1 %) is 40 jaar of ouder op het moment van 

de bevalling. In 1991 was dit 0,8 %. (SPE 2018). 

Dit is ook vergelijkbaar met de Duitse situatie 

(Ritzinger 2013). 

Ook al lijkt deze laatste leeftijdsgroep op het 

eerste gezicht misschien niet al te hoog, ze is in 

absolute getallen aanzienlijk. In de afgelopen 

vijf jaar lag het geboortegetal van 40+ zowel in 

Vlaanderen als in Nederland rond de 2000. 

Daarbij moet men in gedachten houden dat het 

tegenwoordig in de meeste gevallen gaat om 

verlate kinderwens, die in veel gevallen met 

aanzienlijke medische ondersteuning via 

kunstmatige bevruchting is mogelijk geworden. 

Daarbij kan laat moederschap ook psycholo-

gische en sociologische voordelen opleveren. 

Men heeft meestal naast een gekwalificeerde 

opleiding met een gegarandeerde baan een 

vermoedelijk definitieve relatie bereikt en is 

daardoor in de nieuwe moederrol veel meer 

zelfverzekerd, toleranter en tevredener dan 

jonge moeders, die zich door een geboorte 

zorgen maken over de verdere loopbaan. 

Omgekeerd kunnen uitstel en de bewuste 
keuze voor een later moederschap voor 

vrouwen of paren daarentegen leiden tot een 

aanzienlijke psychologische spanning en angst, 

als het met de gewenste zwangerschap niet 

meteen lukt. Steeds meer wordt de vrouw zich 

dan bewust, dat er nog slechts een paar jaren 

beschikbaar zijn voor het vervullen van haar 

kinderwens. 

Fig. 13: Leeftijdsspecifiek geboortecijfer in Oostenrijk van 1970-2012 (Fischl 2014) 
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Ook al zijn er bij de biologische vruchtbaarheid 

van oudere vrouwen sterk individuele verschil-

len, toch mag men niet vergeten dat de sinds de 

embryonale periode voortdurend afnemende 

follikelreserve, rond 40 jaar opnieuw een ver-

snelling kent (fig. 14). 

Daarmee komt ook het verdere snelle kwali-

teitsverlies van de afzonderlijke eicellen over-

een. We weten uit recente studies dat bij 

vrouwen van 40 jaar slechts ongeveer één op 

vier eicellen een normaal set chromosomen 

heeft. Zo is ook het zeer lage percentage natuur-

lijke zwangerschappen in de jaren voorafgaand 

aan de menopauze verklaarbaar (fig. 15). 

Daarmee is een aanzienlijk hoger percentage 

miskramen geassocieerd. Ze verhoogt van 
ongeveer 15% bij een 30-jarige vrouw tot het 

dubbele bij een 40-jarige en bedraagt ongeveer 

50% op de leeftijd van 45 jaar. 

Fig. 14: Afnemende aantal follikels met toenemende leeftijd (volgens R. te Velde 2001) 

Fig. 15: Extreem lage natuurlijke zwangerschapscijfers de laatste 7 jaar vóór de menopauze (volgens Gnoth 2012) 

Leeftijd (jaren) 
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Oudere zwangeren zijn echter het meest bang 

voor de sterk toenemende aantal misvormingen. 

Dit is echter maar voor een deel terecht. Het 

algemeen risico van ongeveer drie procent om 

een kind met een misvorming te krijgen, is 

namelijk grotendeels onafhankelijk van de 

leeftijd.  

De meeste misvormingen, zoals gespleten lip, 

open gehemelte, niermisvormingen of klomp-

voet beïnvloeden de levenskwaliteit hooguit 

een beetje en zijn grotendeels operatief corri-

geerbaar. De afwijkingen als gevolg van chro-

mosoomstoornissen komen echter aanzienlijk 

minder voor, maar zijn wezenlijk sterk afhanke-

lijk van de leeftijd. 

Als gevolg van het ontbreken van een groter 

volledig register van misvormingen zijn alle 

gepubliceerde cijfers daaromtrent verschillend 

en geschat, maar dienen ze met hun prevalentie-

ratio doorgaans als ruwe oriëntering. Daarbij 

komt dat zelden een onderscheid wordt 

gemaakt tussen de levendgeborenen met 

dergelijke chromosoomafwijkingen en het 

aantal chromosoomafwijkingen gedetecteerd 

tijdens de zwangerschap. Want meestal leidden 

die vóór de geboorte tot de dood van de foetus 

of tot een miskraam. 

In deze context heeft trisomie 21 een speciale 

betekenis, omdat ze niet alleen de meest voor-

komende chromosoomafwijking is, maar bijna 

voor de helft een levensvatbare pasgeborene 

voortbrengt. Heeft een 20-jarige vrouw een 

risico van ongeveer 1:1600 om een kind met 

trisomie 21 te baren, dan is dat bij een 28-

jarige vrouw 1:1130, bij een 34-jarige 1:475 en 

bij een 40-jarige al ongeveer 1:113. Vergeleken 

met de jonge vrouwen lijkt het hogere risico 

van bijna 15 keer enorm hoog, anders be-

schouwd betekent dit echter ook dat 99,12% 

van de kinderen van oudere vrouwen geen 
trisomie hebben. 

Hoe ouder de vrouw is en hoe langer de kinder-

wens al bestaat, hoe groter de rol van de tijds-

factor. Dit betekent dat deze paren zo snel 

mogelijk naar gespecialiseerde kinderwens-

centra zouden moeten worden doorverwezen. 

 Hier kan met de eerder beschreven methoden 

naar eventuele vrouwelijke of mannelijke steri-

liteitsoorzaken gezocht worden en vooral op 

basis van de bestaande biologische vrucht-

baarheidsmogelijkheden de juiste zwanger-

schapskans worden ingeschat. 

Leeftijd alleen zegt nog niets over de nog be-

staande vruchtbaarheid omdat in elke leef-

tijdsgroep aanzienlijke schommelingen kunnen 

worden gevonden. De beste voorspellings-

criteria ontstaan naast zorgvuldige hormoon-

analyses vooral door het vaststellen van de 

individuele nog overblijvende ovariële reser-

ves. Dit gebeurt enerzijds door de bepaling van 

het Anti-Müllerhormoon, anderzijds door de 

met echografie mogelijk gemaakte telling van 

de in de eerste cyclusfase in de eierstok be-

schikbare secundaire follikels, de zogenaamde 

antrale follikels. Hoe hoger deze antrale follikel 

count (AFC) en het anti-Müllerhormoon, des te 

groter zijn de zwangerschapskansen, waarbij 

de leeftijdgerelateerde afname van de eicel-

kwaliteit niet wordt meegenomen. 

Naargelang de verkregen gegevens kan men 

samen met het paar de juiste hormonale en 

reproductietechnische therapieën bepalen.  

Met de moderne reproductietechnieken is de 

mogelijkheid gecreëerd om het verloop van 

bevruchting en de embryotransfer te contro-

leren. In de meeste gevallen kan men echter 

voordien of ten minste op hetzelfde moment 

zorgen voor cyclusnoteringen van de vrucht-

baarheidssymptomen. 

Het is dan voor vrouwen zeer geruststellend en 

ontspannend, wanneer ze zelf regelmatige 

bifasische cycli en voldoende lange corpus-

Iuteumfasen kunnen zien en ervaren. Voor het 

overige bieden deze cyclusnoteringen de arts 

belangrijke informatie voor het verder onder-

zoek en de therapievormen. 
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5. Kinderloosheid van de man 

■ Het bezoek bij de ‘mannenarts’ 

Lichamelijk onderzoek 

Bij het eerste bezoek van de man in het andro-

logische spreekuur worden hem gelijkaardige 

vragen gesteld als aan de vrouw bij haar 

bezoek aan de gynaecoloog. Aansluitend volgt 

naast een algemeen onderzoek het speciaal 

onderzoek van de geslachtsorganen. Daarbij 

wordt in het bijzonder op de grootte, vorm en 

textuur van de teelballen en de penis gelet en 

de prostaat beoordeeld door het tasten via het 

rectum. Ook wordt gelet op littekenvorming 

door vroegere operaties (b.v. lieshernia). 

Van cruciaal belang voor de beoordeling van de 

kinderloosheid van een paar is de kwaliteit van 

het mannelijke sperma.  

Spermaonderzoek (spermiogram) 

Ondanks normale seksuele ervaringsreacties 

zoals libido, erectie en zaadlozing bestaat de 
mogelijkheid dat in het zaadvocht niet vol-

doende of geen gezonde zaadcellen aanwezig 

zijn. Daarom is de beoordeling van de zaad-

kwaliteit een van de eerste onderzoeken.  

 

Na een in het algemeen vereiste seksuele ont-

houding van drie tot maximum van vijf dagen, 

wordt gewoonlijk zaadvocht door middel van 

masturbatie in de medische praktijk verkregen 

(ejaculatie). Het ejaculaat wordt onderzocht op 

hoeveelheid, geur, kleur en textuur. Eerst 

wordt het tijdstip van het vloeibaar worden 

waargenomen. Dan wordt onder de microscoop 

beoordeeld hoeveel zaadcellen aanwezig zijn 

(normaal ≥ 20 miljoen per 1 cm³), hoe ze eruit-

zien (normale vormen ≥ 50%) en welk percen-

tage zich in totaal voortbeweegt (normaal ≥ 50%). 

Eventueel zijn witte bloedcellen als indicatie 

voor een bestaande ontsteking ook aanwezig. 

Ook als afzonderlijke spermawaarden niet aan 

de norm beantwoorden, kan de man doorgaans 

vruchtbaar zijn, alleen zijn de kansen dan iets 

lager. 

In tabel 3 is samengevat wat het spermiogram 

in feite zegt. De cijfers werden in 2009 als 

referentiewaarden door de WHO opnieuw 

vastgelegd (Cooper, 2009). Men moet er echter 

rekening mee houden dat een individueel staal 

vaak slechts gedeeltelijk betekenisvol is omdat 

de spermiogrammen aanzienlijke schomme-

lingen kunnen vertonen. Daarom moet de test 

na enige tijd worden herhaald. 

 

 Tabel 3: Bevindingen en bewijskracht van een spermiogram (volgens Gnoth 2009) 
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■ Oorzaken en behandeling van 
kinderloosheid bij de man 

Een gestoorde of ontbrekende productie van 

gezonde zaadcellen kan vele oorzaken hebben. 

Niettemin vindt men vandaag in ongeveer 30% 

van de gevallen geen duidelijke oorzaak 

(‘idiopathische infertiliteit’). 

Hormonale stoornissen 

Ook bij de man kunnen hormonale stoornissen 

oorzaak voor een infertiliteit zijn. De hormonale 

regeling bij de man verloopt net als bij de vrouw 

in een kringloop. 

De hormoonstatus van de man omvat de tes-

tosteronbepaling, LH, FSH en prolactine in het 

bloed. Een testosterontekort leidt tot rijpings-

stoornissen van de zaadcellen.  

Te lage testosteronniveaus treden op wanneer 

de oorzaak in de teelballen zelf ligt (tegelijk 

hoge LH- en FSH-niveaus), als de oorzaak in het 

centrale besturingssysteem in de hersenen ligt 

(lage LH- en FSH-niveaus), bijvoorbeeld bij 

overdreven sport (topsport, marathontraining) 

of bij psychische stress. Psychische stress kan 

bovendien met een eraan gerelateerde impo-

tentie tot infertiliteit leiden. 

Textuur en ligging van de teelballen 

Ook een te klein en te zachte textuur van de 

teelballen kan verantwoordelijk zijn voor een 

slechte zaadproductie. Voorwaarde voor de 

mogelijkheid van een optimale zaadproductie 

is echter de omgevingstemperatuur van de 

teelballen. Deze moet normaal gesproken 2°C 

onder de lichaamstemperatuur zijn, waartoe de 

natuur de mannelijke geslachtsklieren als het 

ware in de balzak ‘opgeslagen’ heeft. Zo niet is er 

kans op een vermindering van de vruchtbaarheid. 

Naast de embryonale ontwikkelingsstoornis, 

waarbij de teelballen op hun tocht naar buiten 

al in de lieskanalen zijn blijven steken en niet 

eens in de koelere balzak aankwamen (mal-

descensus testis), kunnen de teelballen ook bij 

uitgesproken spataders (varicoceles) of voort-

durend hoge milieutemperaturen, zoals bij 

hoogovenarbeiders of soortgelijke beroepen 

aan verhoogde temperaturen worden blootgesteld. 

Varicoceles 

Bij sterke spatadervorming van de zaadstreng-

aders (varicocele) kan de temperatuur ook 

stijgen omdat de zaadstrengen door het 

lichaamswarme bloed worden omspoeld. De 

spataders in het teelbalgebied zijn meestal 

goed zichtbaar en tastbaar en bevinden zich 

om anatomische redenen in ongeveer 90 

procent van de gevallen links. Voor de behande-

ling worden vandaag microchirurgische ingre-

pen of radiologische embolisaties aanbevolen. 

Ontstekingen 

Het resultaat van ontstekingen kan een afslui-

ting van de zaadwegen zijn. Hoewel een ejacu-

latie mogelijk is, omdat het zaadvocht voor-

namelijk in de prostaat en de zaadblaasjes 

wordt gevormd, bevat het geen zaadcellen. 

Elke ontsteking in het gebied van de teelballen, 

de zaadleiders, de prostaat of de afvoerende 

urineweg wordt daarom met antibiotica behan-

deld. In sommige gevallen wordt de vrouw mee 

behandeld. 

Zijn de zaadleiders al met een littekenweefsel 

verkleefd, dan kunnen zij in het beste geval 

door een microchirurgische operatie opnieuw 

doorgankelijk worden gemaakt. 

Verschillende omgevingsfactoren 

Bepaalde medicijnen, pesticiden en insecticiden, 

zware metalen zoals lood en kwik, overmatige 

alcohol- en sigarettenconsumptie, evt. ook 

stress kunnen de vruchtbaarheid bij mannen 

verminderen. Reeds het vermijden van schade-

lijke stoffen kan in veel gevallen tot verbetering 

leiden. 

Medicinale verbetering van de sperma-
kwaliteit  

Over het algemeen kan men de mannelijke 

onvruchtbaarheid in vergelijking tot de vrouw 

slechts in geringe mate met geneesmiddelen 

beïnvloeden. 
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6. Kunstmatige bevruchtingsmethoden 

Wordt een paar ondanks een Sensiplan-

consultatie, regelmatige gemeenschap en een 

gedetailleerde diagnose van kinderloosheid 

met alle noodzakelijke therapie niet zwanger, 

dan worden mogelijk de methoden van kunst-

matige bevruchting voorgesteld. Met uitzonde-

ring van de kunstmatige inseminatie, die onder 

gestaag verbeterde condities al vele decennia 

werd uitgevoerd, begon in 1978 een volledig 

nieuw tijdperk, met de eerste geboorte van een 

kind dat via een in-vitro-fertilisatie (IVF) 

(bevruchting buiten het menselijk lichaam in 

het laboratorium) ontstond, en aansluitend 

met de overdracht van het embryo (embryo-

transfer) in de baarmoeder. Sindsdien heeft de 

behandeling van kinderloze echtparen met 

geassisteerde reproductietechnieken (ART) 

een snelle vooruitgang geboekt. 

Bij aandoeningen van de mannelijke vrucht-

baarheid heeft zich met name de intracytoplas-

matische sperma-injectie (ICSI) sinds 1991 

bewezen. De afgelopen jaren zijn er met de in-

vitro-maturatie (IVM) en de pre-implantatie-

diagnostiek (PID) nog meer ART-behande-

lingen bijgekomen.  

In België worden de ART-gegevens sinds 1989 

verzameld via een nationaal registratiesysteem 

genaamd BELRAP (Belgian Register for Assisted 

Procreation). In 1999, werd het bij wet geïnstal-

leerde “College van Geneesheren Reproductieve 

Geneeskunde” verantwoordelijk voor de kwali-

teitscontrole inclusief de registratie van ART-

activiteiten in België. Zo werden er bijvoor-

beeld in 2017 bijna 20.000 ART-behandelingen 

gedocumenteerd met een geboortecijfer van 

22% per embryotransfer. In ieder geval is ook 

hier de beslissende factor de afnemende 

functie van de eicellen. Bij vrouwen onder 36 

jaar lag het geboortecijfer bij 28.6%, wat verge-

lijkbaar is met dat van na een natuurlijke 

conceptie. Bij 36-39-jarigen was dit nog maar 

18.4%, bij 40-42-jarigen (minder dan 10%) en 

3,5% bij vrouwen vanaf 43 jaar. 

Deze methoden werpen natuurlijk allerlei 

juridische, ethische en maatschappelijke 

vragen op, die naargelang het persoonlijke en 

wereldbeschouwelijke oogpunt eindeloze 

discussies oproepen. 

De juridische aspecten kunnen echter relevant 

zijn voor het individu. Ze zijn in Europese en 

niet-Europese landen zeer verschillend 

geregeld. Ze variëren van een totaalverbod via 

trapsgewijze toestemmingen tot totale vrijheid. 

In Nederland en België regelen verschillende 

wetten bepaalde behandelingen van de moderne 

reproductieve technieken en vallen bepaalde 

vormen van misbruik onder het strafrecht. 

Sinds de geboorte van het eerste IVF-kind in 

Nederland en België (in beide landen in 1983), 

zijn verschillende wetten en richtlijnen ont-

wikkeld, waarbij de wetgever getracht heeft 

om de medische ontwikkelingen te volgen. Zo 

werd bijvoorbeeld in Nederland in 2013 en in 

België in 2015 de regulering van de genetische 

preïmplantatiediagnosetest uitgebreid (Regeling 

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport van 16 februari 2009, nr. CZ-TSZ-

2912089, houdende regels ten aanzien van preïm-

plantatie genetische diagnostiek (PGD) resp. Wet 

betreffende de medisch begeleide voortplanting en 

de bestemming van de overtallige embryo's en de 

gameten van 6 juli 2007, tekstbijwerking tot 26-03-

2018). Wetenschappelijke vooruitgang, 

maatschappelijke conventies en voortdurend 

veranderende nationale en Europese 

jurisprudentie zullen in de komende jaren het 

juridisch kader zeker uitbreiden. 

In de begeleiding van paren die voor de vervul-

ling van hun kinderwens ook kunstmatige 

bevruchting overwegen, kunnen de Sensiplan-

consulenten aan deze complexe medische 

vraag natuurlijk geen deskundig advies meer 

bieden. Zij moeten ook om redenen van 

consultatieneutraliteit geen eigen standpunt 

daarin meegeven. Er blijft alleen de verwijzing 

naar de juiste kinderwensspecialisten over. 

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn 

om op psychosomatische, psychosociale, maar 

ook juridische problemen te wijzen, zodat de 

betrokkenen al van tevoren hierover informatie 

kunnen inwinnen. 

Als er geen eerdere ervaring met de eigen 

vruchtbaarheidssymptomen is, kan worden 

aangeboden om te beginnen met cyclusnote-

ringen en lichaamswaarnemingen, eventueel 

ook onafhankelijk van een gelijktijdige bege-

leiding in een vruchtbaarheidskliniek. Het 
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ervaren van de eigen vruchtbaarheidssymp-

tomen kan voor de vrouw een belangrijke hulp 

zijn en het gevoel overgeleverd te zijn aan 

vreemde medische technieken verminderen, 

omdat voor haar op die manier de werkingen 

van de medische therapie beter te begrijpen en 

te classificeren zijn. 

Omdat bij de gesprekken dan ook steeds weer 

de verschillende methoden van kunstmatige 

bevruchting ter sprake komen en de vrouwen 

zelf soms vaak al heel goed over deze methoden 

geïnformeerd zijn, zouden de Sensiplan-consu-

lenten ten minste in staat moeten zijn om de 

zorgen en bedenkingen van het paar te begrijpen. 

Daarom worden in wat volgt als grove oriën-

tering de wezenlijke vakbegrippen en verschil-

len van huidige en toekomstig mogelijk ART-

methoden opgesomd. 

■ De inseminatie 

In tegenstelling tot andere methoden van 

kunstmatige bevruchting is de inseminatie de 

enige methode waarbij de bevruchting in het 

lichaam van de vrouw plaatsvindt. Deze intra-

uteriene inseminatie (IUI) is een van de belang-

rijkste methoden in het kinderwensspreekuur. 

De belangrijkste indicatie is de beperkte vrucht-
baarheid van de man of de onverenigbaarheid 

van het cervixslijm (homologe inseminatie). 

Het sperma wordt op het moment van ovulatie 

in de natuurlijke cyclus of na voorafgaande 

hormonale behandeling door de arts met behulp 

van een zachte katheter via de baarmoederhals 

rechtstreeks in de holte van de baarmoeder of 

de eileider ingebracht, zodat de zaadcellen 

zonder grote inspanning in de onmiddellijke 

nabijheid van de bevruchtbare eicel kunnen 

komen. Het sperma wordt voorbehandeld om 

het bevruchtingsvermogen van de zaadcellen te 

verbeteren. Er kan daarvoor ook ingevroren 

zogenaamd kryogeconserveerd sperma gebruikt 

worden. Maar dit kan juridisch gezien, niet 

meer na de dood van de partner gebeuren. 

Op dezelfde manier gebeurt de inseminatie met 

donorsperma (heterologe inseminatie). Hoewel 

het om een internationaal vastgestelde therapie-

vorm gaat en dit door de huidige embryo-

wetgevingen niet verboden is, zijn bepaalde 

juridische aspecten in verband met de sperma-

donor en de medische aansprakelijkheid niet 

helemaal probleemloos (Nederland: embryowet 

van 20 juni 2002; België: Wet betreffende de 

medisch begeleide voortplanting van 6 juli 2007). 

Vooral het informatierecht van het kind op zijn 

genetische oorsprong en in sommige gevallen 

ook bepaalde onderhouds- of erfeniseisen kunnen 

volgens de verschillende rechtsstelsels en 

regelingen van de staten de anonimiteit van de 

donor beperken. 

Door medische vooruitgang bij de behandeling 

van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen zal 

de inseminatie weliswaar enigszins beperkt, zo 

niet overbodig worden. 

■ Extracorporale bevruchting 

Als de inseminatie niet tot succes leidt of speci-

fieke oorzaken van onvruchtbaarheid bij de 

vrouw of bij de man blijkt te liggen, waardoor 

een zwangerschap op natuurlijke manier niet 

mogelijk of heel onwaarschijnlijk is, dan kan 

tegenwoordig een bevruchting met verschillende 

methoden ook buiten het lichaam van de moeder 

plaatsvinden (extracorporale bevruchting). 

Sinds de eerste successen van dergelijke kunst-

matige bevruchtingen aan het einde van de 

jaren zeventig heeft de medische ontwikkeling 

zodanige vooruitgang geboekt, dat het zwanger-

schapscijfer in de regel zelfs groter is dan dat bij 

een natuurlijke bevruchting. Afhankelijk van de 

leeftijd van de vrouw en de indicatie, kan de 

kans op succes voor de afzonderlijke bevruch-

ting tussen 20% en 35% liggen. 

In vitro fertilisatie (IVF) 

De eenvoudigste methode hierbij is de zoge-

naamde in-vitro-fertiIisatie (IVF). Deze methode 

werd aanvankelijk voornamelijk gebruikt voor 

paren, waarbij bijvoorbeeld als gevolg van de 

pathologische veranderingen in de baarmoeder 

of de eileider een natuurlijke bevruchting onmo-

gelijk was. Intussen zijn de indicaties voor deze 

ingreep in toenemende mate uitgebreid. 

Vandaag is dit een routinebehandeling in het 

fertiliteitsspreekuur geworden, zodat op dit 

ogenblik wereldwijd meer dan 6 miljoen 

kinderen na IVF geboren zijn. 
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Toch blijft het een zeer ingewikkelde methode 

die is onderworpen aan een exact vastgelegd 

tijdschema. Daarom is deze behandeling alleen 

in gespecialiseerde centra mogelijk. Zonder in 

details te treden worden hierna de essentiële 

stappen voorgesteld. 

Meestal worden door een gecontroleerde 

hormonale hyperstimulatie verscheidene 

follikels gelijktijdig tot rijping gebracht. Onder 

echografische controle worden dan kort vóór 

de spontane ovulatie de follikels met een 

canule via de vagina gepuncteerd en de opge-

zogen vloeistof in een reageerbuis opgevangen. 

Als complicaties kunnen tijdens de ingreep in 

de buikholte bloedingen optreden, wat echter 

in veel minder dan één procent van de gevallen 

gebeurt. Meestal stoppen deze vanzelf en slechts 

zeer zelden vereisen ze een ziekenhuisopname 

of een chirurgische ingreep. 

Onder de microscoop worden nu de eicellen uit 

de vloeistof gezocht en kort in een broeikast 

geplaatst in speciale nutriëntenoplossingen. Na 

twee of drie uur worden ze dan met opgewerkt 

sperma samengebracht. Reeds binnen 24 uur 

zijn de meerderheid van de eicellen bevrucht 

en volgen de eerste celdelingen. Maar niet uit 

alle bevruchte eicellen komen dan ook levens-

vatbare embryo’s voort. 

Twee tot drie dagen na de follikelpunctie 

worden maximaal drie embryo’s met een 

katheter voorzichtig in de baarmoederholte 

van de vrouw ingebracht (embryotransfer = 

ET). Nog eens drie tot vier dagen later wordt 

dan met de beginnende inplanting duidelijk of 

en hoeveel erin geslaagd zijn zich in het baar-

moederslijmvlies in te nestelen. Pas ongeveer 

13 dagen na de embryotransfer kan men met 

een betrouwbare zwangerschapstest iets 

weten over een potentieel succes. 

Terwijl de transmissie van meerdere embryo’s 
natuurlijk de kans verhoogt, dat ten minste één 

van hen zich met succes kan innestelen, neemt 

echter ook de mogelijkheid van een meerling-

zwangerschap toe, die zowel voor de gezond-

heid van de vrouw maar ook door het risico 

van vroeggeboorte van de kinderen proble-

matisch kan zijn. 

Daarom voorziet de meest recente regelgeving 

in de meeste landen ook een beperking van het 

aantal terugplaatsingen per cyclus, vaak tot één, 

maximaal drie embryo’s bij oudere patiënten. 

Maar als er ondanks de prognose onverwacht 

toch meer optimaal ontwikkelde embryo’s 

komen, kunnen deze voor een mogelijke volgende 

zwangerschapspoging worden gecryopreser-

veerd. De arts is echter strafbaar, als hij aantoon-

baar meer overtallige embryo’s verwekt. 

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) 

In 1991 lukte het de Vrije Universiteit Brussel 

een belangrijke nieuwe stap voorwaarts te 

zetten in de zojuist beschreven IVF-procedures. 

Vandaag vertegenwoordigt dit een belangrijk 

bestanddeel van de kinderwensbehandeling.  

Bij de ICSI-methode wordt het bevruchtings-

proces vergemakkelijkt doordat slechts één 

enkele zaadcel direct in een eicel wordt 

geïnjecteerd. Deze procedure is vooral geschikt 
in gevallen waar de zaadcellen vanwege de 

sterk verminderde mannelijke vruchtbaarheid 

een lagere kans hebben om zelf een bevruch-

ting te bewerkstelligen.  

Intussen werd deze procedure ook tot andere 

indicaties uitgebreid. Daarom worden momenteel 

in België jaarlijks ongeveer 15.000 ICSI-proce-

dures uitgevoerd. Het slagingspercentage is 

ongeveer gelijk aan dat van IVF. 

Deze procedure vereist een bijzondere micro-

scopische apparatuur. Allereerst wordt in het 

kweekmedium een geschikte eicel met een 

glazen buis opgezogen en vastgehouden.  

Aansluitend zuigt men één van de meest vitaal 

lijkende zaadcellen in een uiterst dunne glazen 

naald op en spuit men deze met behulp van een 

precisie-motor direct in de eicel. De verdere 

procedure is dan net zo als de gebruikelijke 

IVF-procedure. 

Bij een ICSI kunnen ook zaadcellen uit het 

zaadbalweefsel worden genomen, als zich geen 

zaadcellen in het sperma bevinden ((TESE = 

testiculaire spermatozoa extractie of MESA: 

microchirurgische epididymaire sperma-

aspiratie). 
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In-vitro-maturatie (IVM) 

De IVM is een relatief nieuwe procedure waar-

bij in tegenstelling tot de methoden van IVF of 

ICSI afgezien wordt van een gecontroleerde 

stimulatie van de eierstokken. Er worden veel 

meer onrijpe eicellen uit de eierstokken gepunc-

teerd, die dan in een kleine voedingsbodem in 

het laboratorium tot rijping worden gebracht. 

Met de zo gerijpte eicellen wordt dan een in-

vitro-fertilisatie uitgevoerd. 

In Duitsland werd deze procedure in 2005 voor 

de eerste keer aan de Universiteitsvrouwen-

kliniek Lübeck en Heidelberg uitgevoerd. 

Afgezien van bijzondere indicaties wordt deze 

procedure bij vrouwen gebruikt, waarbij bij 

IVF en ICSI een zeer hoog risico op hyperstimu-

latie van de eierstokken bestaat. De slagings-

percentages zijn echter aanzienlijk lager. 

Genetische tests via genetische pre-
implantiediagnostiek (PID) 

De afgelopen jaren heeft het medisch onder-

zoek voor kinderwensparen nog een verdere 

vooruitgang gebracht. Het is nu ook mogelijk 

om te bepalen of de voor kunstmatige bevruch-

ting geselecteerde eicellen of embryo’s een 

normaal gezonde chromosomenset hebben. Dit 

is een beslissende stap voorwaarts om precies 

die ouders aan een gezond kind te helpen, bij 

wie als gevolg van hun genetische constellatie 

een hoog risico bestaat om een ernstige erfe-

lijke aandoening door te geven, of die met hoge 

waarschijnlijkheid een doodgeboorte of mis-

kraam zouden moeten ondergaan. 

In de toekomst zou deze methode ver voorbij 

de huidige indicaties een nog veel belangrijkere 

betekenis kunnen krijgen (Schmutzler et al., 

2014). Immers, een van de redenen waarom bij 

ons mensen het zwangerschapscijfer per cyclus 

nu tussen 25 en 30% ligt, is dat een groot aantal 

eicellen al voordien genetische schade vertonen. 

Dergelijke foute chromosomenverdelingen 

(aneuploïeden) vindt men al tot 30% in de 

eicellen van jongere vrouwen en deze nemen 

dramatisch toe met de leeftijd, zodat bij 40-

jarigen slechts één op de vier eicellen een 

normaal chromosomenset heeft (Geisthövel et 

Al. 2015). 

Het idee is dus om in het geval van een kunst-

matige bevruchting via een screening derge-

lijke foute chromosomenverdelingen uit te 

klaren, om dan alleen nog gezonde eicellen te 

bevruchten of alleen euploïede embryo’s in te 

planten (Montag et aI. 2013). Daardoor zou het 

zwangerschapscijfer aanzienlijk verhogen en 

de risico's, zoals aangeboren afwijkingen, mis-

kramen en meerlingzwangerschappen kunnen 

worden verminderd.  

Er zijn momenteel voor zo’n aneuploïdie-

screening twee procedures beschikbaar, de 

polaire lichaamsdiagnostiek (PCD) en de 

genetische pre-implantiediagnostiek (PID). 

De polaire lichaamsdiagnostiek is de minder 

invasieve, maar algemeen niet zo duidelijke 

methode, omdat in de eerste celdelingen tot 

aan de inplanting van de trofoblast geen 

rekening wordt gehouden met mogelijk nog 

later optredende chromosomale afwijkingen. 
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De basis van de polaire lichaamsdiagnostiek is 

dat in het laatste stadium van het ontstaan van 

een rijpe eicel de noodzakelijke halvering van 

het chromosomenaantal plaatsvindt door twee 

delingen (meiose). De eerste deling loopt af 

tijdens de follikelsprong en de tweede deling 

volgt pas na de penetratie van de zaadcel. 

Daarbij ontstaan twee zeer kleine knopachtige 

afgesnoerde dochtercellen (1e en 2e pool-

lichaampje). Deze kunnen dan meteen na de 

follikelpunctie (1e poollichaampje) of op de 

eerste dag na de bevruchting (1e en 2e pool-

lichaampje) van de eicel worden verwijderd en 

de zich daarin bevindende chromosomen 

kunnen onderzocht worden (fig. 16 a). 

De iets meer invasieve celbiopsie daarentegen, 

vindt plaats ofwel op de derde dag in het 8-

cellig stadium (blastomeren) (fig. 16 b) ofwel 

op de vijfde dag aan de trofoblast (fig. 16 c). 

Ondanks eerste successen kon wereldwijd 

momenteel nog geen wetenschappelijke con-

sensus worden gevonden over de indicaties en 

de afzonderlijke methoden die moeten worden 

gebruikt voor een routinematige toepassing 

van een algemene screening, vooral omdat in 

de komende jaren waarschijnlijk ook niet-

invasieve alternatieven kunnen worden ont-

wikkeld (Montag et al. 2013). 

 

■ Verdere en toekomstige 
ontwikkelingen 

Voortbouwend op de eerdergenoemde 

voortplantingsmethoden maakt het medisch 

onderzoek nu al alle denkbare soorten 

menselijke voortplanting mogelijk en zal het 

die ook verder optimaliseren en realiseren. 

Het begint met het invriezen van eicellen en 

zaadcellen of van reeds bevruchte eicellen en 

embryo’s (cryopreservatie) voor een kinderwens 

die vaak pas na jaren of zelfs na de menopauze 

verwerkelijkt wordt en gaat via de selectie en 

veranderingen van de genetische kenmerken 

tot de eiceldonatie en het draagmoederschap. 

Zelfs volledige orgaantransplantaties van de 

baarmoeder en van eigen of ook vreemde eier-

stokken werden al geprobeerd (Franz 2014). 
Zelfs de realisering van een aan ons genetisch 

volledig identieke mens zal op een dag wel 

worden gerealiseerd, temeer dat dit klonerings-

experiment al in de dierenwereld werd gerea-

liseerd. 

Dat deze opschorting van de ‘natuurlijke orde’ 

in verschillende samenlevingen met de eraan 

gekoppelde sociale en religieuze waarden belang-

rijke ethische bezwaren en ook wettelijke 

voorschriften naar zich toetrekt, is begrijpelijk. 

Maar ook in medische kringen worden wegens 

mogelijke psychische en lichamelijke gezondheids-

problemen beperkingen van deze methoden 

wat betreft indicatie en situatie geëist. In België 

Fig. 16 a-c: Aneuploidiediagnostiek: polaire lichaamsbiopsie (a), blastomeerbiopsie (b), trofoblastbiopsie (c) (uit Montag et al. 2013) 
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is draagmoederschap niet wettelijk geregeld. 

Dat betekent dat het niet verboden is, maar dat 

er ook geen wettelijke bescherming bestaat van 

de wensouders wanneer de draagmoeder na 

geboorte zou beslissen het kind niet af te staan. 

Bovendien dient het kind na geboorte door de 

wensouders te worden geadopteerd. 

Het bevriezen en opnieuw ontdooien van 

eicellen, embryo’s en zaadcellen heeft in de 

laatste 20 tot 30 jaar zo’n enorme vooruitgang 

geboekt, dat de zwangerschapscijfers bijna 

dezelfde zijn als deze van vers gewonnen 

geslachtscellen. Met wereldwijd bijna 2 miljoen 

geboren kinderen, is de routinematige toepas-

sing van deze technieken in de meeste IVF-

laboratoria gevestigd. 

Het is met name nuttig voor degenen die als 

gevolg van een kwaadaardige ziekte een zo 

agressieve chemo- of bestralingstherapie 

moeten ondergaan, dat hun toekomstige 

vruchtbaarheid bedreigd wordt. Zo kunnen ze 

na een succesvol overleefde ziekte toch nog 

proberen om hun kinderwens te realiseren. 

Terwijl deze indicaties ontegenzeggelijk een 

medische opgave vertegenwoordigen, leidt de 

preventieve cryopreservatie omwille van 

sociale en persoonlijke levensstijlmotieven 

momenteel tot heftige en divergerende 

discussies. 

Tenslotte wordt alleen nog kort ingegaan op 

het probleem van eiceldonatie en draag-

moederschap. Zoals gezegd is draagmoeder-

schap in België niet wettelijk geregeld. Eicel-

donatie is wel wettelijk geregeld. Het doneren 

van eicellen is onvoorwaardelijk en onher-

roepelijk. Dit betekent dat de vrouw afstand 

doet van al haar rechten op de afgestane eicel-

len. Ze maakt geen enkele aanspraak op de 

kinderen die met de gedoneerde eicellen ver-

wekt zijn. Ook in Nederland kan eiceldonatie 
met een bekende donor of via de eicelbank. 

Niet-commercieel draagmoederschap is toege-

staan in Nederland. De draagmoeder is de 

juridische moeder van het kind, ongeacht of zij 

ook het genetische materiaal voor het kind 

heeft geleverd. Indien de draagmoeder gehuwd 

is, is haar echtgenoot automatisch de juridische 

vader van het kind. Niettemin zijn de wettelijke 

verordeningen in de Europese landen zeer 

verschillend, zodat zich momenteel een waar 

vruchtbaarheidstoerisme heeft ontwikkeld, 

omdat sommige vrouwen voor de eiceldonatie 

gewoon naar het buitenland gaan. 

In Duitsland is eiceldonatie dan weer verboden. 

De verdere begeleiding van de zwangerschap 

kan wel probleemloos in Duitsland gebeuren, 

omdat de vrouwen van sanctie zijn uitgesloten. 

De begeleidende arts daarentegen, blijft alleen 

straffeloos, als hij niet eerder in het gebeuren 

van eiceldonatie betrokken was, d.w.z. dat hij 

geen aanbevelingen voor contacten of bepaalde 

internationale adressen heeft doorgegeven. 

Afgezien van de medische feiten en bestaande 

wettelijke bepalingen blijven bij eiceldonatie 

en draagmoederschap een aantal ethische, 

psychologische, familiedynamische en persoon-

lijkheidsbeschermende kwesties open. In tegen-

stelling tot de spermadonatie, waar het biolo-

gische en genetische vaderschap identiek is, 

wordt bij de eiceldonatie het moederschap in 

een ‘biologische’ moeder (de vrouw die het 

kind heeft gebaard) en een ‘genetische’ moeder 

(die vrouw, wier genetische informatie het 

kind draagt) opgesplitst. Daarbij stelt zich de 

vraag hoe dit ‘dubbel moederschap’ in de 

dagelijkse realiteit van het leven alle betrok-

kenen beïnvloedt. 

Tot nu toe hebben de meeste landen aan zaad- 

en eiceldonoren anonimiteit toegezegd. De 

laatste tijd komt het vooral omwille van het 

(kinder)recht op kennis van de eigen afstam-

ming tot aanzienlijke onzekerheden in de 

anonimiteitsvraag. Zowel het Europese mensen-

rechtenverdrag als het kinderrechtenverdrag 

van de Verenigde Naties bieden het kind het 

recht om zijn biologische evenals zijn geboorte-

ouders te leren kennen. Daarom schrijft de EU-

wetgeving ook dwingend voor om de traceer-

baarheid en de identificatie van elke kiemcel-
donor te verzekeren. 

Ook als men niet mag verwachten dat er in de 

nabije toekomst uniforme regels in alle landen 

zullen komen, toch moet men inzien dat zowel 

de jurisprudentie als ook de wetgeving zelf in 

de toekomst steeds meer zal zeggen hoe het 

vrijgeven van deze informatie over de biolo-

gische afkomst er gaat uitzien.  
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Lexicon van belangrijke begrippen in de reproductieve geneeskunde  

Abortus miskraam 

Amenorroe ontbrekende menstruatie 
primaire amenorroe: 
uitblijven van de menarche 
secundaire amenorroe: 
afwezigheid van de men-
struatie over ten minste 3 
maanden ondanks eerdere 
spontane bloedingen 

Androgenen mannelijke hormonen 

Andrologie mannenheelkunde 

Anovulatie uitblijven van de eisprong 

ART geassisteerde 
reproductietechnieken 

Blastomeren eerste gedeelde cellen van 
de bevruchte eicel tot het 
morula-stadium 

Blastocyst uit de morula ontstane 
embryostadium kort vóór 
de innesteling 

Blastocystcultuur cultuur voor de ontwikke-
ling van een bevruchte eicel 
buiten het lichaam tot het 
blastocyststadium 

Cervicaal kanaal baarmoederhalskanaal 

Cervix uteri baarmoederhals 

Clomifeen medicijn voor de stimulatie 
van de eierstokken 

Corpus Iuteum gelelichaam van de eierstok 

Corpus uteri baarmoederlichaam 

Cryopreservatie opslag van ei- of zaadcellen, 
bevruchte eicellen, embryo’s 
of biologisch weefsel van 
de teelballen of eierstokken 
in vloeibare stikstof bij  
-196 °C 

 

 

Downregulatie reductie of verhindering 
van de verspreiding van 
sturingshormonen (FSH en 
LH) uit het hersenaanhang-
sel (hypofyse) door de 
toediening van GnRH-
analogen of door middel 
van de toediening van 
GnRH-antagonisten 

Dysmenorroe pijnlijke menstruatie 

Embryo benaming voor de bevruch-
te eicel na de fusie van de 
kern tot leeftijd van de 3e 
zwangerschapsmaand 

Embryotransfer overdracht van het embryo 
in de baarmoeder na de 
bevruchting buiten het 
lichaam 

Endocrinologie studie van de effecten de 
hormonen 

Endometriose voorkomen van weefsel 
van het baarmoederslijm-
vlies buiten de baarmoeder 

EU buitenbaarmoederlijke 
(extra-uteriene) zwanger-
schap (eileiderzwangerschap) 

Extracorporale 
bevruchting 

kunstmatige bevruchting in 
het laboratorium 

Foetus levensvrucht vanaf de 4e 
zwangerschapsmaand 

Fimbria trechtervormige uitbrei-
ding van het einde van de 
eileider als opvangmecha-
nisme voor de eicel tijdens 
de ovulatie 

Follikels follikel of blaasje waarin de 
eicellen zich tijdens hun 
groei en hun rijping 
bevinden 

Folliculaire  
punctie 

winning van eicellen uit de 
eierstokken 
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FSH follikel stimulerend 
hormoon 

GnRH gonadotropine-releasing 
hormoon 

 

GnRH-agonist medicijn dat vooreerst 
zorgt voor het ledigen van 
de hypofyse en vervolgens 
de verdere afscheiding van 
FSH en LH onderdrukt 

GnRH antagonist medicijn dat de werking 
van GnRH in de hypofyse 
blokkeert en daarom de 
secretie van FSH en LH 
onderdrukt 

HCG het zwangerschapshormoon 
humaan choriongonado-
trofine 

Heterologe 
inseminatie 

inseminatie met zaadcellen 
van een donor 

Homologe 
inseminatie 

inseminatie met zaadcellen 
van de partner 

Hypermenorroe overmatig menstruele 
bloeding 

Hypofyse hersenaanhangsel dat onder 
andere de stuurhormonen 
FSH en LH afscheidt 

Hypomenorroe zwakke menstruatie 

Hypothalamus tussenhersenen; met inbegrip 
van bovenliggende bestu-
ringselement van de 
menstruele cyclus met 
afscheiding van GnRH 

ICSI intracytoplasmatische 
sperma-injectie 

Implantatie 
(innesteling) 

innesteling van het embryo 
in het baarmoederslijmvlies 

Impotentie onvermogen om normale 
geslachtsgemeenschap uit 
te voeren 

 

Infertiliteit 
(onvruchtbaarheid) 

onmogelijkheid hetzij van 
de vrouw of van de man om 
een zwangerschap tot stand 
te brengen 

Inseminatie injectie van zaadcellen in de 
baarmoeder (kunstmatige 
inseminatie) 

IVF in-vitro-fertiIisatie 

Kijkoperatie inspectie van de buikholte 
met een endoscoop 

Laparascopie zie kijkoperatie 

LH luteïniserend hormoon 
trigger hormoon van de 
eisprong 

Metrorragie disfunctionele bloedingen 
zonder verband met de 
cyclus 

Morula De embryonale ontwikke-
ling tussen de 3-5 dagen na 
de bevruchting, waarbij 
zich een compact hoopje 
cellen van 16-32 cellen 
heeft gevormd 

Oligomenorroe menstruele bloedingen met 
tussenpozen van > 35 dagen 

Ovaria eierstokken 

Ovulatie eisprong 

Ovulatiebloeding af en toe optredende 
tussenbloeding rond de 
ovulatie 

Ovulatiepijn af en toe rond de ovulatie 
optredende buikpijn 

PDI genetische pre-implantoire 
diagnostiek 

Poollichaampjes overtollig genetisch mate-
riaal tijdens de eicelrijping 
van de eicel (meiose) wordt 
afgescheiden 

Polair 
lichaambiopsie 

verwijdering van het 
poollichaampje 
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Polymenorroe menstruele bloedingen met 
tussenpozen van < 25 dagen 

 

Progesteron 
(gelelichaams-
hormoon) 

hormoon dat het baar-
moederslijmvlies op een 
innesteling en het behoud 
van de zwangerschap voor-
bereidt 

Prolactine hormoon van de hypofyse, 
die voornamelijk verant-
woordelijk is voor de 
vorming van melk na de 
geboorte, maar dat ook de 
cyclus beïnvloedt 

Reproductie voortplanting 

Social egg 
freezing 

bewarende eicelafname 
voor cryopreservatie om 
voor eventuele latere 
zwangerschappen te 
gebruiken 

Spermiogram onderzoeksresultaat dat 
het aantal, de beweeglijk-
heid en de vorm van de 
zaadcellen aangeeft en 
daarmee conclusies over de 
vruchtbaarheid van de man 
mogelijk maakt 

Steriliteit zie infertiliteit 

Stimulatie stimuleren van de 
follikelgroei in de 
eierstokken 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESE (testiculaire 
sperma-extractie) 

operatieve verwijdering 
van zaadbalweefsel om 
zaadcellen te verkrijgen 

 

Testosteron mannelijke geslachtshor-
moon dat betrokken is bij 
de zaadvorming en -rijping 
en ook bij de vrouw invloed 
op vele weefsels heeft 

Trofoblast buitenste deel van de 
blastocyst, die na de implan-
tatie deel wordt van de 
placenta (moederkoek) en 
ook het HCG produceert 

TSH schildklierstuurhormoon 

Tubae eileiders 

Urologie medische wetenschap van 
de nieren, urinewegen en 
de mannelijke geslachts-
organen 

Uterus baarmoeder 

Vagina schede 

Varicocele spatadervorming van de 
zaadstrengaders 

Vulva verzamelnaam voor de 
buitenste geslachtsorganen 

 


