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bij mijn vrouw, vanwege de enorme lichamelijke 
optater. Het gebeurt ook allemaal met en in het 
lichaam van je vrouw. Mannen kunnen misschien 
iets sneller ‘verder’, omdat het niet hun lichaam is, 
maar ik ben er zelf ook heel veel mee bezig geweest. 
Met de arts is hier verder niet echt over gesproken, 
maar gelukkig heb ik een aantal betrokken vrienden 
met wie ik het hier goed over kan hebben. Ik schaam 
me er niet voor, maar vind het niet tof dat mijn zaad 
niet goed is. Je wil toch gewoon dat dit goed is!’

Braat: ‘Mannen hebben echt veel meer behoefte 
om er over te praten dan wij denken. Ook wij als 
professionals moeten veel vaker vragen hoe het 
gaat met de man. Mannen zouden ook eigenlijk 
meer contact moeten hebben met lotgenoten. Juist 
lotgenotencontact is zo goed. Ik adviseer mannen 
dan ook altijd om het op hun werk te vertellen. Als 
je dat niet doet, kan dat leiden tot onbegrip als je 
regelmatig afwezig bent. Een leidinggevende kan 
dan een belangrijke rol spelen naar de collega’s.’

Marc: ‘Ook al zijn wij hele nuchtere mensen, je loopt 
toch gewoon kleine deukjes op en je bent er op een 
of andere manier toch elke dag even mee bezig. 
Ellen wist altijd precies welk hormoon ze in welke 

hoeveelheden moest hebben, maar ik had geen idee. 
Ik weet niet waarom, misschien omdat het niet mijn 
lijf is? Het is zeker geen desinteresse, maar ik sla het 
niet op. Je doet het met z’n tweeën, maar als man sta 
je eigenlijk gewoon langs de zijlijn. Ik ga wel overal 
mee naartoe en dat kan ik iedereen aanraden. Je 
gaat jezelf dom vinden en nutteloos, maar je voelt je 
betrokken en het is ook het minste wat je kan doen. 
We kunnen er allebei gelukkig goed over praten. Op 
mijn werk heb ik ook een aantal lotgenoten, maar ik 
kon er met vrijwel iedereen over praten.’ 

VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN HEBBEN 
ONMISKENBAAR INVLOED OP JE RELATIE
Net als voor vrouwen kan ook voor mannen de 
impact op het dagelijkse leven groot zijn. Het kan 
soms hard werken zijn om je relatie goed te houden, 
omdat je er toch allebei op een eigen manier mee 
omgaat. Peter: ‘Ons leven staat redelijk in het teken 
van ons traject. Daar zijn we ons ook terdege van 
bewust. En als het even niet loopt tussen ons, dan 
kunnen we gelukkig snel de link leggen dat het 
traject ermee te maken heeft. Ik ga altijd overal 
mee naartoe. Al kan ik weinig bijdragen, je doet het 
samen. We maken er altijd een soort uitje van. Als 
ik zo terugkijk, dan heeft het traject ons zelfs sterker 

Het hakte er flink in bij Marc (37) en zijn vrouw 
Ellen. Iedereen in Ellen’s familie raakte zwanger de 
afgelopen tijd en dan zul je net zien… Bij Marc en 
Ellen wilde het maar niet lukken. In 2013 begonnen 
ze met proberen en na een weg via ovulatie-inductie 
en vervolgens IUI belandden ze vorig jaar bij IVF. 
Een heftig traject dat tot overmaat van ramp een 
paar dagen na de punctie tot complicaties leidde 
waarna Ellen met spoed naar het ziekenhuis moest. 
De cryo’s van Marc en Ellen werden ingevroren, 
want de terugplaatsing moest worden uitgesteld. 
De later geplande terugplaatsingen leidden tot een 
zwangerschap, maar ook al snel tot een miskraam.

'WE LATEN ONS LEVEN TOCH NIET BEPALEN DOOR 
ONS VRUCHTBAARHEIDSPROBLEEM!'
Marc: ‘In het begin zeiden we tegen elkaar; we laten 
ons leven niet door onze vruchtbaarheidsproblemen 
bepalen. Heel dapper gezegd, maar dat lukte ons 
niet. Of we het nu wilden of niet, het is heel aanwezig 
in je leven. We wilden graag een gezin en die wens 
werd steeds groter. We hadden geen haast, maar 
ondertussen ben je er wel heel hard je best voor aan 
het doen.’ 

VERSCHILLEN TUSSEN MAN EN VROUW
Over dit soort situaties praten mannen over het 
algemeen veel minder dan vrouwen. Niet met 
hun partner en niet met hun vrienden. Vrouwen 
vinden het ook lastig in te schatten wat hun man 
denkt of voelt. Daarbij houden mannen zich vaak 
groot omdat ze er ook voor hun vrouw willen zijn. 
Maar het verdriet is niet minder! Braat: ‘Wij doen 
al jaren onderzoek naar de emotionele aspecten 
van een vruchtbaarheidstraject en we hebben vorig 

jaar specifiek naar de verschillen tussen mannen 
en vrouwen gekeken en er bleek geen verschil te 
zijn in spanning of somberheid tussen mannen en 
vrouwen. En als het probleem bij de man ligt, dan 
blijkt dat mannen aangeven minder steun te ervaren 
vanuit hun eigen omgeving en ook dat het vaker 
dan bij andere mannen hun leven beheerst. Ze 
voelen zich daardoor soms schuldig. Richting hun 
vrouw, omdat die de onderzoeken moet ondergaan 
en richting hun ouders, omdat die misschien nooit 
opa en oma zullen worden. In gesprekken gaat de 
aandacht over het algemeen automatisch naar de 
vrouw, maar ik vraag ook vaak aan de man hoe het 
met hem gaat en dan komt er vaak heel veel los’.

'IK VIND HET NIET TOF DAT MIJN ZAAD NIET  
GOED IS!'
Peter (43) heeft een wisselende zaadkwaliteit en 
zijn vrouw Kim (34) heeft PCOS. In ons vorige 
mannennummer sierde Peter de voorpagina en we 
volgden Peter van het eerste gynaecoloog bezoek tot 
aan hun zevende IUI-poging. Peter en Kim stonden 
toen aan de vooravond van IVF. ‘We zouden niet 
zomaar IVF gaan doen, daar wilden we eerst goed 
over nadenken, mede om onszelf de vraag te stellen 
hoeveel onze grote kinderwens ons allemaal waard 
was. We hebben er ook een paar goede gesprekken 
over gehad met een coach en daar hebben we veel 
aan gehad. Uiteindelijk hadden we eind 2016 de 
punctie van onze eerste IVF-poging en hoewel alles 
in het voortraject prima was verlopen, ging het 
na de punctie op alle fronten mis. Kim werd met 
complicaties opgenomen in het ziekenhuis en daarna 
kregen we nog meer slecht nieuws, want geen enkel 
eitje was bevrucht. En dat doet mentaal veel! Vooral 

EEN ONVERVULDE KINDERWENS: 

‘Dat hakt erin, ook bij mannen’
Vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde kinderloosheid gaan net 
als bij vrouwen ook bij mannen gepaard met veel verdriet. Toch hoor 
je er maar weinig over. ‘En dat terwijl mannen net zo goed behoefte 
hebben aan de vraag hoe het met hen gaat’, zegt Didi Braat, hoogleraar 
voortplantingsgeneeskunde van het Radboudumc.

' We hebben het helemaal 
gehad met de onzekerheid. 
Ons leven staat op een 
bepaalde manier toch al 
jaren een beetje stil.'
                                  Peter
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Het traject wordt voor Peter en Marc met de tijd 
zwaarder. Braat: ‘Al die mogelijkheden tegenwoordig 
maken het niet gemakkelijker. Vroeger hield het 
gewoon op als het niet lukte, nu kun je bijna 
eindeloos doorgaan. Maar op een gegeven moment 
moet je misschien toch zeggen: nu stopt het. En 
moet je je leven op een andere manier in gaan 
delen.’

Peter en Kim staan aan de vooravond van hun 
tweede ICSI-poging. ‘Dit wordt onze laatste poging, 
we hebben het helemaal gehad met de onzekerheid. 
Ons leven staat op een bepaalde manier toch al 
jaren een beetje stil. Ik zeg het gemakkelijk, maar dat 
is het niet. Qua energie is het wel op. Als het deze 
keer niet lukt, dan weten we wat we hebben. Deze 
keuze maken we samen, we praten er veel over en 
proberen te genieten van de mooie dingen die we 

meemaken. We zijn tussen de behandelingen door 
een ondernemend stel. We beseffen dat de vrijheid 
die we hebben ook een voorrecht is, al hopen we 
natuurlijk met heel ons hart dat we binnenkort een 
eigen kindje mogen ontvangen.

Bij Marc is er inmiddels goed nieuws! ‘Afgelopen 
najaar hadden we een terugplaatsing en die is 
gelukt! We hebben het vrij vroeg aan iedereen 
verteld, zodat we in elk geval één keer blij nieuws 
konden vertellen! En we wilden niet nog een keer in 
spanning zitten wachten, vandaar dat we ook geen 
NIPT test wilden. Het duurde heel lang voordat we 
er echt van konden genieten. En ik ben intussen 
planken naar de babykamer aan het dragen en dat 
voelt geweldig! Maar ergens ook wel een beetje raar 
als je al zo lang in het traject hebt gezeten.’

gemaakt! We kunnen er altijd goed over praten en 
we staan regelmatig samen stil bij de dingen die ons 
gebeuren. Bij elke niet geslaagde poging hebben 
we ons embryo geëerd. Even bewust stil staan en 
aandacht schenken aan ‘het organisme’ dat er is 
geweest. Omdat we dat samen bewust doen, denk 
ik dat het helpt in onze relatie. En we doen ook zeer 
regelmatig leuke dingen samen. Dat klinkt misschien 
cliché, maar wij proberen ons niet alleen maar vast 
te klampen aan de kinderwens en het traject. Hoe 
mooi het ons ook lijkt om een kindje te krijgen, het is 
niet ons enige levensdoel. We kijken het liefst naar 
wat we wél hebben!

Als Marc het vruchtbaarheidstraject in een woord 
moet samenvatten, dan is dat: spanning. ‘Gelukkig 
niet zozeer tussen ons, maar altijd maar dat wachten 
op de volgende stap. Ellen had gelukkig geen 
last van de hormonen. We lachen veel met elkaar 
en we praten er vaak over, maar niet te veel. We 
genieten van de kleine dingen en proberen dat soort 
momenten vast te houden. Je moet je leven wel 
gewoon leuk proberen te maken. We proberen de 
dingen die we voor het traject leuk vonden ook nog 
steeds te blijven doen. We zitten samen op toneel en 
we hebben ook op de toneelvereniging verteld waar 
we mee bezig waren. Niet omdat we er over wilden 
praten, maar dan wisten ze wel waardoor het kwam 
als we een keer een off day hebben.’

OP UUR EN TIJD SEKS HEBBEN
Een vruchtbaarheidstraject heeft niet alleen invloed 
op je relatie, maar ook op je seksleven. Omdat het 
misschien even niet kan door het traject of omdat 
het juist precies op uur en tijd moet! Braat: ‘Op dat 
moment komt er druk te staan op je seksleven en dat 
is niet gemakkelijk. Ook hier is het weer belangrijk 
om erover te praten. Daar kun je hulp voor krijgen 
en daar kunnen wij (professionals) ook bij helpen. 
Bijvoorbeeld door het onderwerp in eerste instantie 
zelf ter sprake te brengen’.

‘Ja, het romantische gaat er wel een beetje van af’, 
constateert Peter nuchter. ‘Vooral rondom de IVF- 
en de ICSI-periode, met alle hormonen die daarbij 
horen, stond ons seksleven op een laag pitje. Het 
sluipt er beetje bij beetje in. Je bent je er niet zo 
bewust van. Pas toen we alles achter de rug hadden 
en we even een pauze namen, toen herontdekten we 
dit weer. En we waren zo blij om te voelen dat het er 
nog was! Ik merkte bij mijn vrouw ook heel erg dat 
ze seks associeerde met het maken van een kindje. 
En dat is niet bevorderlijk voor de sfeer.’

MANNELIJKE ONVRUCHTBAARHEID: OORZAKEN  
EN WAT IS ER AAN TE DOEN? 

' Je doet het met z’n tweeën, 
maar als man sta je eigenlijk 
gewoon langs de zijlijn.'

                                      Marc

FACTOREN VAN ‘BUITENAF’ 
Alcohol, drugs, roken, warmte (sauna, koorts, 
hete baden) bepaalde medicatie en obesitas 
zijn allemaal factoren waarvan bekend is 
dat ze een negatieve invloed hebben op de 
zaadkwaliteit. Probeer deze factoren dan ook 
zoveel mogelijk te beperken.

CHEMOTHERAPIE
Vroegere chemotherapie kan de zaadkwaliteit 
verminderen of er zelfs voor zorgen dat er 
helemaal geen zaad meer aanwezig is. Heb 
daarom aandacht voor de mogelijkheden tot 
preservatie. Zaad kan worden ingevroren om 
op een later tijdstip alsnog een zwangerschap 
tot stand te brengen. 

ONGELUK
Het komt voor dat als gevolg van een 
ongeluk of ontsteking de zaadleiders zijn 
dichtgegroeid. 

VASECTOMIEËN
Na sterilisatie krijgen mannen in een volgend 
huwelijk soms weer een kinderwens. De 
zaadleiders zijn dicht en soms heeft een 
hersteloperatie niet het gewenste effect.

ONBEKEND/ GENETISCH
In een groot aantal gevallen is de oorzaak 
voor de mannelijke onvruchtbaarheid 
onbekend. Waarschijnlijk is de oorzaak 
genetisch, maar het genetisch vraagstuk 
is complex. Radboudumc is bezig met 
een grootschalig onderzoek om alle 
tussenstappen in het complexe cel proces van 
de aanmaak van sperma in kaart te brengen. 
Als dit bekend is kun je al vroeg in het proces 
diagnosticeren en gerichtere voorspellingen 
doen over de kansen en/of risico’s van 
bepaalde behandelingen.
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 'Vroeger hield het gewoon 
op als het niet lukte, nu kun 
je bijna eindeloos doorgaan.'


