
E
en op de 4 koppels heeft
 medische hulp nodig om
zwanger te raken van een
eerste of tweede kind (1).
Meestal liggen problemen
met de eisprong (31%) of het

zaad (31%) aan de basis. Andere belangrijke
oorzaken zijn onder meer problemen ter
hoogte van de eileiders (16%) en endome-
triose (4%) (2). Niet dat die factoren altijd
een vruchtbaarheidsprobleem vormen.
 Ongunstige factoren bij de ene partner kun-
nen overstemd worden, of net gaan door-
wegen, afhankelijk van wat er bij de andere
speelt. Slechts 3 tot 4% van de koppels
krijgt de diagnose van absolute onvrucht-
baarheid. Zij kunnen nog een beroep doen
op donormateriaal (eicellen, zaadcellen of
embryo’s).

Uit de vooronderzoeken bij de wens-
ouders moet dus blijken óf een vruchtbaar-
heidsbehandeling is aangewezen, en zo ja
welk type (zie kaderstuk). En is dat uitge-
klaard, dan hebben wensouders nog weleens
bedenkingen of praktische vragen.

Natuur niet buitenspel
Een veel voorkomende vraag is bijvoor-

beeld: hebben kinderen die via ivf worden
verwekt gemiddeld meer afwijkingen dan
natuurlijk verwekte kinderen? Professor
Herman Tournaye, diensthoofd van het
Centrum voor Reproductieve Geneeskunde
van UZ Brussel, biedt antwoord: “Het risico
op lichte afwijkingen stijgt van 1,4% voor
natuurlijk verwekte kinderen naar 1,6%
voor kinderen die via ivf, met of zonder ICSI
(intracytoplasmatische semeninjectie, AS),
op de wereld komen. Voor ernstige afwijkin-
gen loopt het risico op van 3,0 naar 3,7%.
Bedenk wel dat deze stijgingen niet alleen
aan onze medische tussenkomst zijn toe te
schrijven. Wie verminderd vruchtbaar is,
heeft hoe dan ook een verhoogd risico op
een kind met afwijkingen.”

Dat ivf mét ICSI geen groter risico op
afwijkingen inhoudt dan ivf zonder ICSI
vinden mensen weleens moeilijk te vatten.
Ten eerste omdat bij ICSI de eicel wordt
geïnjecteerd. “Maar het risico op schade
door de injectie is bijzonder klein”, legt
Tournaye uit. “In de rijpe eicel zit de geneti-
sche bagage, die onaangetast moet blijven,
helemaal aan de rand van de cel, ver van de
injectieplaats.” Ook het feit dat bij ICSI de

zaadcel die de eicel mag bevruchten door de
mens wordt geselecteerd, verontrust wens-
ouders weleens. “Toch zetten we de natuur
niet buitenspel”, zegt Tournaye. “Het door
ons gematchte duo moet namelijk nog heel
veel natuurlijke checkpoints passeren. En
pas als die allemaal groen licht voor onze
keuze geven, ontstaat hieruit mogelijk een
embryo.”

Eierstokken op hol
De bijwerkingen van de medicatie bij

vruchtbaarheidsbehandelingen blijven
meestal beperkt tot wat buikpijn en een
gezwollen buik na stimulatie van de eier-
stokken (ovaria). Sommige vrouwen krijgen
te maken met het ovarieel hyperstimulatie-
syndroom, dat gepaard kan gaan met hevige
buikpijn, misselijkheid, braken, een forse

gewichtstoename en ademhalingsmoeilijk-
heden. En dan is weleens een ziekenhuis-
opname nodig. “Jonge, slanke vrouwen en
vrouwen met polycystische eierstokken
lopen het grootste risico op zo’n overstimu-
latie”, zegt Tournaye.

Afhankelijk van je gevoeligheid voor de
medicatie en de aard van het medicatie-
schema, dat individueel sterk kan verschil-
len, kunnen vruchtbaarheidsbehandelingen
ook stemmingswisselingen in de hand
werken. Daarbij komt nog dat je, net als je
partner overigens, moet leren omgaan met
de spanningen en onzekerheden omtrent het
resultaat van de behandeling. “Niet verwon-
derlijk dus dat een vruchtbaarheidsbehan-
deling mentaal zwaar kan gaan wegen”,
beaamt Tournaye. “Aarzel daarom niet om je
psychologisch te laten ondersteunen als je
daar nood aan hebt.”

2 embryo’s
Zoals bij een natuurlijke verwekking

geldt ook bij vruchtbaarheidsbehandelin-
gen: hoe ouder de vrouw, hoe kleiner haar
slaagkansen. “Want hoe kleiner de kans op
een innesteling van het embryo en hoe
groter het risico op een miskraam”, verklaart
Tournaye. Zo heeft een vrouw jonger dan 
37 jaar 90% kans om binnen 6 (terugbe-
taalde) ivf-cycli ook effectief van een baby te
bevallen. Voor een prille veertiger is die kans
nog maar 45% (cijfers voor UZ Brussel).

Vandaar ook dat vrouwen ouder dan 36
jaar al van bij hun eerste ivf-poging meteen
2 embryo’s in hun baarmoeder mogen laten
plaatsen. Bij jongere vrouwen is dat pas
vanaf de derde poging wettelijk gezien
toegestaan. “Tenzij het gaat om een cyclus
met ontdooide embryo’s”, merkt Tournaye
op. “Dan mogen altijd meteen 2 embryo’s
worden geplaatst, als het koppel daarvoor
kiest, uiteraard. Dit werd wettelijk zo vast-
gelegd op een moment dat je met ontdooide
embryo’s minder makkelijk zwanger werd
dan met verse. Maar inmiddels doen ont-
dooide embryo’s het even goed, dankzij de
verbeterde invriesmethode (vitrificatie) die
we al ruim 5 jaar toepassen. En dus moeten
wensouders daar goed over ingelicht wor-
den, zodat ze er bewust voor kunnen kiezen
zich te laten verrassen door een tweeling.”

Stoorzenders
Ook het medische profiel van een vrouw

bepaalt mee de slaagkansen van een vrucht-
baarheidsbehandeling. “Een met vocht
gevulde eileider bijvoorbeeld kan de kwali-
teit van het baarmoederslijmvlies verminde-
ren”, illustreert Tournaye. “In dat geval
kunnen we de slaagkansen van een ivf-
behandeling toch nagenoeg verdubbelen
door voorafgaand de eileider chirurgisch
weg te halen of af te clippen.”

Ten slotte zijn er ook levensstijlfactoren
met een impact op het resultaat van vrucht-
baarheidsbehandelingen. “Uit studies over
ivf blijkt onder meer dat de zwangerschaps-
kans voor vrouwen met overgewicht een
derde lager ligt”, zegt Tournaye. “En vrou-
wen die een tiental sigaretten per dag roken
blijken gemiddeld bijna dubbel zoveel ivf-
behandelingen nodig te hebben dan niet-
rooksters. Ook mannen laten maar beter de
sigaret, omdat roken hun zaadkwaliteit
vermindert. En wat de impact van alcohol
betreft: bij vrouwen die regelmatig drinken
zouden doorgaans minder eicellen voor ivf
kunnen worden verzameld. Maar belangrij-
ker nog: alcohol kan de vroege embryonale
ontwikkeling schaden en aan de basis liggen
van afwijkingen bij de baby. Maar in het
prilste zwangerschapsstadium weet je vaak
nog niet dat je zwanger bent. Laat daarom
beter alcohol al meteen vanaf het moment
dat je probeert zwanger te worden.”

Referenties: www.bodytalk.be
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Gezondheid

“Zo’n proces 
kan mentaal

zwaar wegen. 
Aarzel niet om je

psychologisch 
te laten

ondersteunen.”

Door een technische bril
Bij coïtus-timing en kunstmatige inseminatie wordt de menstruatiecyclus
opgevolgd via echografie en bloedonderzoek. Medicatie kan nodig zijn om de
eierstokken te stimuleren en/of de eisprong uit te lokken. Op het uitgelezen
moment heeft het koppel dan seks ‘op voorschrift’ (coïtus-timing) of wordt
een zaadstaal via een vaginale katheter (buisje) tot in de baarmoeder gebracht
(kunstmatige inseminatie). 

Bij een in-vitrofertilisatie-
behandeling (ivf) krijgt de vrouw
medicatie om haar
menstruatiecyclus
gecontroleerd te laten verlopen
én meerdere eicellen tot rijping
te brengen. Vlak voor de
eisprong worden de
eierstokken, onder plaatselijke

verdoving of sedatie, aangeprikt om rijpe eicellen te verzamelen (‘pick-up’). In
het lab wordt elke eicel met enkele duizenden zaadcellen samengebracht of
met 1 zaadcel geïnjecteerd. In dat laatste geval spreken we van ivf met ICSI
(intracytoplasmatische semeninjectie). De bevruchte eicellen gaan in de
broedstoof. Ontstaan hieruit embryo’s van goede kwaliteit, dan worden er
een of meerdere in de baarmoeder geplaatst. De overige embryo’s worden
ingevroren en eventueel later, voor nieuwe pogingen, ontdooid.

Vragen over
vruchtbaarheids-
behandelingen
Wensouders die voor een vruchtbaarheidsbehandeling
staan, worstelen weleens met vragen. Wat zijn de
slaagkansen, bijwerkingen en risico’s op afwijkingen
anno 2016? — Door An Swerts

Professor Herman
Tournaye in zijn kabinet:
“Wij zetten de natuur niet
buitenspel.”


