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Vruchtbaarheid

• Welke organen spelen een rol?

• Hersenen: 

� Hypothalamus 

� Hypofyse

Hormonen die de testikels en 

eierstokken stimuleren



Vruchtbaarheid 

• Bij vrouwen

• Eierstokken:

� Hormoonproductie: oestrogeen

� Eicellen

� Functie van de baarmoeder



Vruchtbaarheid

• Bij mannen

• Testikels

� Productie hormonen: 

testosteron

� Zaadcellen



Werking van het hormonale systeem



Behandeling voor kanker

Schadelijke effecten:

• Chemotherapie � Alkylerende cytostatica

• Radiotherapie � Bestraling over de hersenen en over de

buik en bekken/testikels, totale lichaamsbestraling  

• Chirurgie aan de eierstokken of testikels                    



Vruchtbaarheid

• Hersenen: schade door bestraling

� Hypothalamus 

� Hypofyse

Hormonen die de testikels en 

eierstokken stimuleren

Behandeling: hormonen



Vruchtbaarheid bij vrouwen

• Eierstokken:

� Hormoonproductie: oestrogeen

� Eicellen

� Schade door chemotherapie, 

bestraling en operatie

o Acute schade

o Vervroegde overgang



Vruchtbaarheid bij mannen

• Testikels

� Productie hormonen: 

testosteron

� Zaadcellen

� Schade door chemotherapie, 

bestraling en operatie

o Acute schade



SKION LATER studie



SKION LATER studie



Kinderwens na behandeling bij vrouwen

Bij onvruchtbaarheid:

� Eiceldonatie

� Adoptie

� (Behandeling met hormonen)

Bij kans op vervroegde overgang:

� Invriezen van eicellen



Kinderwens bij mannen bij verminderde vruchtbaarheid



Welke mogelijkheden, wanneer?

- Geen zaadcellen

- FSH < 10 E/l

- Testikel volume > 15 cc

- Oorzaak: verstopping

PESA: aanprikken van de bijbal



PESA

PESA: PErcutane Sperma Aspiratie



Welke mogelijkheden, wanneer?

- Geen zaadcellen of weinig / afwijkende zaadcellen

- FSH > 10 E/l

- Testikel volume < 15 cc

- Oorzaak: aanmaakprobleem

TESE: biopt van de bal



TESE

• TESE: TEsticulaire Sperma Extractie



ICSI Inter cytoplasmatisch semen injectie



Vruchtbaarheid bij vrouwen

• Zwangerschap

� Functie van de baarmoeder

� Schade door bestraling

o Minder goed innestelen

o Liggingsafwijkingen van de baby

o Vroeggeboorte

o Laag geboorte gewicht



Zwangerschap

• Kinderkanker is niet erfelijk

• Kans op aangeboren afwijkingen bij de baby is niet 

verhoogd


