
De kinderkamer is al klaar. In je hoofd, of zelfs in het 

echt. Maar terwijl om je heen iedereen zonder pro-

blemen zwanger lijkt te raken, lukt het bij jullie niet. 

De meeste stellen verwachten binnen een jaar nadat 

ze stoppen met voorbehoedsmiddelen zwanger te 

zijn. Leuk voor de 80% bij wie dat lukt, minder leuk 

voor jou. Dus ga je naar de huisarts. Dat kan na een 

jaar proberen, of je kunt nog even wachten.

Tessa Cox, fertiliteitsarts bij het St. Antonius Zieken-

huis in Nieuwegein en Utrecht, adviseert: ‘De gemid-

delde Nederlandse vrouw is rond de dertig als ze aan 

kinderen begint. Vanaf dan gaat je vruchtbaarheid 

elk jaar met vijf procent achteruit. En na je vijfender-

tigste neemt die helemaal een duikvlucht. Klop dus 

vooral aan bij je arts als je denkt dat er problemen 

zijn. Want hoe langer je wacht, hoe kleiner je kans.’

En wat dan? De eerste onderzoeken moeten vooral 

zaken uitsluiten. Is de eisprong in orde, zijn de

eileiders wel open, is de zaadkwaliteit oké?

Sommige ziekenhuizen doen ook een zogenoemde 

samenlevingstest. Cox: ‘Dat is om te controleren of 

de zaadcellen goed bewegen in het baarmoederslijm. 

Het nut daarvan is nog niet bewezen. Niet alle artsen 

zijn overtuigd, er zijn believers en non-believers.’

En hoe zit het met je menstruatiecyclus? Een normale cyclus 
duurt tussen de 21 en 42 dagen. Duurt die van jou langer? 
Dan kan er iets aan de hand zijn. Dat gaat van PCOS (cystes 
in de eierstokken die de eisprong remmen) tot een storing in 
de hersenen, van een goedaardige tumor in de hypofyse tot 
vervroegde overgang (als je voorraad eitjes bijna op is). Vaak 
adviseert een arts eerst geneesmiddelen om de vruchtbaar-
heid te stimuleren.

Vruchtbaarder met medicijnen

Vrouwen met een cyclusstoornis krijgen vaak medicijnen
die de vruchtbaarheid stimuleren. Zo krijgen PCOS’ers
dikwijls een half jaar lang Clomid voorgeschreven. Wat 
daarna gebeurt, is nog niet standaard. Fertiliteitsarts Tessa 
Cox: ‘Ziekenhuizen bedenken op dit moment allemaal zelf
of je nog een half jaar Clomid moet gebruiken, of misschien 
meteen hormooninjecties krijgt, of IUI. Er is nu een onder-
zoek naar wat het beste is. In de loop van 2013 komen
de resultaten.’
FSH is een ander middel dat de eicelrijping bevordert. En 
GNRH (gonadotrofine releasing hormoon) is een medicijn
voor vrouwen met een storing in de hypofyse, een deel 
van de hersenen.

Heb je veel pijn tijdens je menstruatie? Dan kan het zijn dat 
je endometriose hebt, een ziekte waarbij baarmoederslijm-
vlies ook buiten de baarmoeder terechtkomt. Dat kan schade 
aanrichten, waardoor je minder vruchtbaar bent. De pijn 
tijdens de menstruatie komt omdat er bloedingen zijn buiten 
de baarmoeder. Een deel van de vrouwen met endometriose 
heeft ook last tijdens het vrijen. Cox: ‘De pijn is vaak prima 
te onderdrukken door de pil te nemen. Maar ja, een voorbe-
hoedsmiddel is in het geval van een kinderwens natuurlijk 
geen oplossing.’ IVF is een behandeling die vaak pas later 
in het proces aan bod komt, maar bij een pijnlijke vorm van 
endometriose raadt Cox vaak aan om meteen voor IVF te 
gaan. ‘Als een vrouw veel pijn heeft, willen we het aantal 
menstruaties beperken.’

Blokkades opheffen
De kans dat je eileiders geblokkeerd zijn, is het grootst als je 
ooit de seksueel overdraagbare aandoening chlamydia of een 
buikoperatie hebt gehad. Cox: ‘De meest beruchte oorzaak is 
chlamydia. Een bloedtest wijst uit of je dat gehad hebt.’
Kijken of een eileider open is, kan op verschillende manie-
ren. De meeste daarvan zijn niet zo prettig. Een kijkoperatie 
(laparoscopie) via de buik is mogelijk, of via de vagina (ferti-
loscopie). Wat ook kan, is een baarmoederfoto (HSG) maken. 
Dan wordt je baarmoeder door middel van een buisje gevuld 
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Van schuim-echo tot vruchtbaarheidsprofiel

DE MEDISCHE MOLEN

Je wilt er niet aan, maar die

gehoopte zwangerschap blijft 

uit. Wat staat je te wachten als 

je het medische circuit ingaat?

En zijn er nieuwe ontwikkelin-

gen? Een overzicht.

informatief



Toch zaadcellen verkrijgen

Goeie zaadjes uit de bijbal halen, gevolgd door IVF 
(eventueel met ICSI), dat is in het kort hoe PESA
(percutane epididymale sperma-aspiratie) en MESA
(microchirurgische epididymale sperma-aspiratie)
werken. Het laatste is een operatie onder algehele
narcose, het eerste kan met lokale verdoving. Bij TESE, 
wat staat voor testiculaire sperma-extractie, gaat het
om onrijpe zaadcellen uit de zaadbal. Bij die methode
is ICSI noodzakelijk.
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Nieuwe variant: IVM

IVM (in vitro maturatie) is een variant op IVF en wordt alleen in onder-
zoeksverband gedaan. ‘Dat is omdat we de kinderen willen volgen die 
na deze behandeling worden geboren,’ legt Cox uit. Bij IVM worden 
de eierstokken zo min mogelijk met hormonen gestimuleerd. Daarna 
volgt een IVF-punctie. Het verschil met IVF is dat bij IVM de eicellen 
in het lab verder uitrijpen en daarna via ICSI bevrucht worden. Alleen 
vrouwen die bij IVF een groot risico hebben op overstimulatie van de 
eierstokken (OHHS) komen in aanmerking, zoals vrouwen met PCOS.
Heeft IVF er een serieuze concurrent bij? Voorlopig niet. De eerste 
resultaten van de behandeling zijn bekend. Cox: ‘Er is een lager 
zwangerschapscijfer dan bij IVF en ICSI. De techniek moet nog veel 
verbeteren en er moeten betere cijfers komen om IVF te vervangen. 
Dat gebeurt waarschijnlijk niet, ik verwacht dat IVM wat slagingskans 
betreft altijd inferieur blijft aan IVF.’

Zeldzame operaties

In sommige gevallen moet er bij vrouwen een operatie aan te pas 
komen. Dit komt voor bij een tumor in de hypofyse, bij endometriose 
en bij een verstopte eileider. Een operatie kan weer nieuwe risico’s 
opleveren. Cox: ‘Het liefst geven we de natuur zoveel mogelijk een 
kans. Bij endometriose bijvoorbeeld kan het opereren van de verkle-
vingen schade opleveren. Het is echt een laatste redmiddel.’

Kies je kliniek

Als je allerlei intieme onderzoeken krijgt, wil je die wel in een goede 
kliniek met fijne artsen. Maar hoe bepaal je bij welk ziekenhuis je 
aanklopt? Een aantal zaken die je moet overwegen, volgens Cox:

•  Vraag het je huisarts, of mensen van wie je weet dat ze ook   
 vruchtbaarheidsproblemen hebben (gehad). Zij hebben vaak
 ervaringen met en contacten bij een bepaald ziekenhuis. Op fora,  
 zoals dat van Freya.nl, vind je ook veel ervaringen.

•  Heeft het ziekenhuis een Freya Pluim, en staat het in de Freya  
 Monitor Fertiliteitszorg? Freya is de vereniging voor mensen met  
 vruchtbaarheidsproblemen en brengt de fertiliteitszorg in kaart.

•  Probeer achter de patiënttevredenheidscijfers te komen. Sommige  
 ziekenhuizen promoten de resultaten van hun onderzoeken goed.  
 Eén keer in de twee jaar wordt de Freya Award uitgereikt op basis  
 van de enquêtes die patiënten online invullen.

•  De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)  
 publiceert elk jaar de behandelresultaten van IVF. Lastig te verge- 
 lijken, maar het waard om naar te kijken. Zo kun je een indruk  
 krijgen van het aantal baby’s dat geboren is na IVF. <<

met vocht, waardoor eventuele blokkades beter te zien zijn. 
Dat is pijnlijk omdat je baarmoeder onder druk staat door
de vloeistof.
Gelukkig is er ook een vrij nieuwe, minder pijnlijke optie: 
een contrastecho met behulp van schuim. Hij bestaat nog 
maar relatief kort: een jaar of vijf. Deze foam-echo werkt op 
ongeveer dezelfde manier als de HSG, maar omdat schuim 
minder snel uit de baarmoeder loopt, hoeft de baarmoeder 
niet afgesloten te worden. ‘Dit is de minst vervelende 
methode,’ vertelt Cox, ‘maar je kunt hem nog maar bij een 
beperkt aantal ziekenhuizen laten doen. Er zit namelijk
patent op het schuim, waardoor het nog erg duur is voor 
ziekenhuizen.’
Stel dat blijkt dat er iets mis is met de eileiders. Er kan een 
blokkade in één eileider zitten of in beide, deze blokkade kan 
geheel zijn of gedeeltelijk. Cox: ‘We doen na alle vruchtbaar-
heidsonderzoeken een prognostische berekening. We kijken 
naar de leeftijd van de vrouw, hoe lang het stel al probeert 
zwanger te worden, enzovoort. Ook de kansen van de man 
worden hierin meegenomen. Is de kans op bevruchting 
lager dan dertig procent, dan gaan we voor behandeling met 
kunstmatige inseminatie. Bij een hoger percentage wordt de 
natuur wat langer een kans gegeven.’

Zo werkt kunstmatige inseminatie

Intra-uteriene inseminatie (IUI) is een behandeling waar-
bij de zaadcellen via een dun slangetje rechtstreeks in de 
baarmoeder gedeponeerd worden. Ze hoeven dus alleen nog 
maar via de eileiders naar het ei te bewegen. Een kortere 
route. Soms gaat deze methode samen met hormoonstimu-
latie met medicijnen of injecties.

Zijn aandeel
Ook naar de zaadkwaliteit van de man wordt gekeken. De 
beweeglijkheid van de zaadcellen geeft aan hoe sterk het 
zaad is. Hoe minder beweging er onder de microscoop te zien 
is, hoe negatiever. Maar je hoeft niet meteen bij de pakken 
neer te zitten. Het kan een tijdelijk probleem zijn. ‘Er zijn on-
gunstige factoren die invloed hebben,’ legt de fertiliteitsarts 
uit. ‘Heb je een keer koorts gehad, dan ligt de zaadproductie 
drie maanden op zijn gat. Ook saunabezoek, roken en alcohol 
zijn niet goed voor het sperma.’ Cox raadt dan ook af om te 
roken, veel te drinken (‘niet meer dan twee glazen alcohol 
per dag’) en de sauna te bezoeken.
Na een bepaalde tijd komt de man terug voor een nieuw 
onderzoek. ‘Blijkt dat er geen verbetering is, dan komen we 
verder in actie. Met kunstmatige inseminatie of IVF. Of, als de 
kwaliteit heel slecht lijkt, ICSI.’

Bevruchting in het lab

Bij in vitro fertilisatie (IVF) worden een eicel en zaadcellen in 
een laboratorium met elkaar in contact gebracht. De man en 
de vrouw zijn daar dus niet bij. Als het geslaagd is, plaatst 
de arts de bevruchte eicel terug. ‘Vroeger mochten meerdere 
embryo’s tegelijk teruggeplaatst worden, nu is dat er nog 
maar één. Dat vind ik een goede ontwikkeling,’ vertelt Cox. 
‘Het voorkomen van meerlingen zorgt ervoor dat je meer 
kans hebt op een volgroeide, gezonde baby. En dat drukt de 
kosten voor gezondheidszorg. Hopelijk zorgt dat ervoor dat er 
drie IVF-behandelingen in het verzekeringspakket blijven.’

Geen goede zaadcellen in je zaadlozing kan het probleem 
zijn, hoewel dat maar bij 1% voorkomt. Er zijn in dat geval 
geen goede zaadcellen om het eitje te bevruchten. Een 
nieuwe behandeling biedt een oplossing. Een onrijpe zaadcel 
wordt hierbij uit de zaadbal of bijbal gehaald en in het lab 
met een injectie in het eitje gebracht. Net als bij ICSI dus. 
Bevruchting is dan wel mogelijk. Cox: ‘De kinderen die op 
deze manier zijn verwekt, worden nu gevolgd om te kijken 
of ze meer aangeboren afwijkingen hebben dan natuurlijk 
verwekte kinderen. Dat lijkt niet het geval te zijn, maar 
het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Het AMC in 
Amsterdam en het UMC St Radboud in Nijmegen zijn de enige 
plekken waar deze behandeling nu gedaan wordt. In de loop 
van 2013 ligt er waarschijnlijk een verzoek bij het ministerie 
om de methode landelijk toe te passen.’ 

Zaadinjectie

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) gebeurt in 
principe altijd in combinatie met IVF. In het laboratorium 
wordt heel bewust een levende zaadcel geselecteerd en via 
een injectie in de eicel gebracht.

Helemaal geen zaadlozing hebben, dat kan ook nog. Mannen 
weten dat vaak niet. Dat klinkt raar, maar is het niet, zegt 
Cox. ‘Ze ejaculeren wel, maar de lozing bevat geen zaad-
cellen, rijp of onrijp.’ Een blokkade in de zaadleider is een 
mogelijke boosdoener, maar ook het volledig ontbreken van 
zaadleiders of een ongedaan gemaakte sterilisatie kunnen 
factoren zijn.’
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