
Stappenplan
Zodra u zich aanmeldt, doorloopt u in het CRG van UZ Brussel 
een stappenplan, om de behandeling voor de vruchtbaarheids-
bewaring zo snel en effi ciënt mogelijk te laten verlopen. 
 

Ik heb kanker

WAT MET MIJN  
VRUCHTBAARHEID?

Ook als uw kankerbehandeling reeds is opgestart, of u heeft ze al 
achter de rug, is het van belang om uw vruchtbaarheid op te volgen 
– ongeacht of er vriesbewaring is gebeurd. 
Neem hiervoor gerust contact op met ons centrum.

Contactgegevens
UZ Brussel - Dienst Oncofertiliteit
Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG)
Kinderziekenhuis, niveau +2 – route 981
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel – België
www.oncofertiliteit.be
www.crg.be

Contactpersonen
mevr. Ellen Van Moer   
mevr. Saskia Van Ginderdeuren    
Tel: +32 2 477 40 44    
info@brusselsoncofertility.be

Kankerdiagnose
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Een diagnose van kanker brengt heel wat stress, angst en onzeker-
heid met zich. U krijgt op korte tijd veel informatie te verwerken,  
u staat voor moeilijke beslissingen. 

Daar komt mogelijk nog een zorg bij: het effect van de kanker-
behandeling op uw vruchtbaarheid. Of op die van uw kind, als de 
kankerdiagnose uw dochter(tje) of zoon(tje) betreft. 
Naargelang van het type van kanker en de aard en agressiviteit 
van de kankerbehandeling kan de schade beperkt blijven of groot 
zijn. De eerste informatie daarover krijgt u alvast van de arts die  
u zal behandelen.

Vragen over kanker en de gevolgen voor de vruchtbaarheid? 
Contacteer het team Oncofertiliteit van UZ Brussel. 

Oncofertiliteit
Oncofertiliteit betekent zoveel als de “zorg voor vruchtbaarheid  
bij een diagnose van kanker”.
Vanuit de vruchtbaarheidsgeneeskunde proberen wij u een oplos-
sing aan te reiken voor het mogelijke verlies of de vermindering  
van uw vruchtbaarheid.
Vruchtbaarheid maakt onlosmakelijk deel uit van een kwaliteits-
vol leven. Daarom zetten wij onze kennis en expertise in om elke 
kankerpatiënt(e) de kans te geven op de latere vervulling van haar/
zijn eventuele kinderwens. 
Dat doen we door vriestechnieken aan te bieden die uw vrucht-
baarheid (of die van uw kind) kunnen helpen bewaren.

KANKER,
EEN RISICO VOOR UW VRUCHTBAARHEID?

Vruchtbaarheidsbewaring gebeurt het best 
vóór de kankerbehandeling start! 
Bespreek dit belangrijke aspect daarom tijdig met de oncoloog 
of hematoloog. Wij zoeken samen met uw arts naar een moge-
lijkheid om de vruchtbaarheidsbehandeling uit te voeren voor de 
kankerbehandeling opstart.
Het is belangrijk dat u of de behandelende arts zo snel mogelijk 
contact opneemt via de afdeling Oncofertiliteit (zie ommezijde).

Wie komt in aanmerking
voor vruchtbaarheidsbewaring?
> Volwassen mannen en vrouwen met kinderwens
> Meisjes en jongens in de puberteit
> Meisjes en jongens vanaf de eerste levensjaren
 


