
 

 

Wetenschappelijke doelstellingen 

 

 Vergroten van de bestaande expertise omtrent de 

opvolging en behandeling van vastgestelde 

fertiliteitsproblemen, overgroei, onvoldoende 

virilisatie. 

 

 Een gegevensbank aanleggen omtrent de algemene 

gezondheidsstatus van patiënten met Klinefelter 

Syndroom. 

 

 Actieve participatie aan Europese wetenschappelijke 

initiatieven ter bevordering van onze kennis en 

behandelingsmogelijkheden van patiënten met 

Klinefelter Syndroom. 

 

 Wetenschappelijke ondersteuning aan bestaande 

zelfhulpgroepen. 

 

Samenstelling van het team  

 

Contactpersoon: Freddy Raymackers  

02/474 93 93 

Coördinatoren:  

 Kinderen: Dr. Inge Gies  

 Volwassenen: Dr. David Unuane  

 

Kinderendocrinologie  

 Prof. Dr. Jean De Schepper 

 Dr. Inge Gies  

Endocrinologie volwassenen 

 Prof. Dr. Brigitte Velkeniers 

 Dr. David Unuane  

Kinderurologie  

 Dr. Veerle De Boe 

Urologie volwassenen 

 Prof. Dr. Dirk Michielsen 

Kinderpsychiatrie 

 Prof. Dr. Annik Lampo 

 Dr. Sara Wouters 

Psychiatrie volwassenen 

 Dr. Nathalie Vanderbruggen 

Kinderpsychologie  

 Mevr. Susanne Böhler 

Psychologie volwassenen  

 Mevr. Julie Nekkebroeck 

Andrologie& Fertiliteit  

 Prof. Dr. Herman Tournaye 

 Dr. Veerle Vloeberghs 

Genetica  

 Dr. Marjan De Rademaeker 

Leerstoornissen   

 Prof. Dr. Anna Jansen 

Potentiestoornissen   

 Prof. Dr. Dirk Michielsen

 

 

 

 

 

 

 

Klinefelter Kliniek 

 

UZ Brussel 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 02/474 93 93 
 klinefelterkliniek@uzbrussel.be 

 www.uzbrussel.be/klinefelterkliniek 

  



 

 

Waarom een Klinefelter kliniek? 
 

Aangezien de medische zorg rondom jongeren en 

volwassenen met het Syndroom van Klinefelter globaal 

suboptimaal is, is men in verschillende landen gestart 

met specifieke klinieken voor patiënten met het 

Klinefelter Syndroom. In deze klinieken wordt op een 

multidisciplinaire manier aandacht besteed aan zowel de 

psychologische als de medische problemen geassocieerd 

met het syndroom. Zo hebben jongeren met het 

Klinefelter Syndroom een hogere kans op leerstoornissen 

en gedragsproblemen en vertonen volwassen mannen 

een hoger risico op verscheidene gezondheids-

problemen, zoals diabetes, schildklierproblemen, 

overgewicht, osteoporose en hypertensie. Het niet tijdig 

diagnosticeren en behandelen van deze problemen zorgt 

voor een toegenomen morbiditeit en mortaliteit.  
 

Een bijzondere aandacht gaat in deze centra uit naar de 

begeleiding van aan het syndroom geassocieerde 

vruchtbaarheidsproblemen. In België werd de techniek 

van testiculaire spermextractie voor het eerst in het UZ 

Brussel in 1995 met succes bij mannen met het 

Klinefelter Syndroom toegepast. Ondertussen zijn al 

honderden zwangerschappen bij koppels met een man 

met het Klinefelter Syndroom tot stand gekomen en 

werd er recentelijk ook gestart met fertiliteit-

preserverende interventies bij adolescenten. Ook de 

noodzakelijke omkadering voor problemen van 

mogelijke sociale, emotionele en seksuele beleving van 

mannen met Klinefelter Syndroom wordt binnen deze 

kliniek voorzien.  
 

Het multidisciplinaire team van deskundigen van het UZ 

Brussel stelt zich tot doel om jongeren en mannen met 

het Syndroom van Klinefelter te begeleiden op zowel 

medisch als psychologisch vlak in alle fasen van het leven

Doel van de Klinefelter kliniek 
 

 De uitvoering van de noodzakelijke medische 

onderzoeken en van een genetische counseling bij 

diagnosestelling. 

 

 Een jaarlijkse medische controle bij verschillende 

specialisten volgens een opvolgingsschema 

gebaseerd op de meest recente richtlijnen, maar 

aangepast aan de individuele behoeften. 

 

 Het aanbieden van de meest adequate hormonale en 

andere medicamenteuze behandelingen 

 

 Een gerichte advisering in geval van gedrags– of 

leerproblemen. 

 

 Een gespecialiseerde psychologische ondersteuning 

en counseling. 

 

 De meest geavanceerde begeleiding bij kinderwens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke folder: J. De Schepper & H. Tournaye, 

21 maart 2013.

Medische aandachtspunten 
 

 Hartafwijking  

 Tandproblemen 

 Schildklierproblemen 

 Hypertensie 

 Auto-immune ziektes  

 Skeletproblemen (osteoporose) 

 Borstontwikkeling 

 Grote gestalte 

 Obesitas 

 Testiculair falen  

 Potentieklachten  

 Diabetes  

 

 

Psycho-sociale problemen 

 

 Taalontwikkeling  

 Gedragsproblemen  

 Leerproblemen 

 Beperkte sociale vaardigheden 

 Verwerkings- en andere emotionele problemen 

 Relatievorming en seksualiteit 


