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H
ij staataanhethoofdvanhetCen-
trumvoorReproductieveGenees-
kunde in het universitair zieken-
huis van Brussel. Goed voor 170
werknemers. Specialisten die
wonderenverrichtenmeteicellen,

zaadcellen en embryo’s.
‘Wehelpenmensenaaneenkind’,omschrijftHer-

manTournaye (55) zijnopdracht. Zijn teamprodu-
ceerde al duizendenproefbuisbaby’s.Met zaad- en
eicellen vanBelgische,Nederlandse en Franse kop-
pels.Vanoverdehelewereldkomenzenaarhier. ‘We

‘Wehelpenmensen
aaneenkind’

Duizendenproefbuisbaby’smaaktehet teamvan
fertiliteitsexpertHermanTournayeal. Endankzij
geavanceerde techniekenkunnenookkindjesna
chemotherapie hun vruchtbaarheid behouden.

Herman Tournaye: ‘We waren de eerste in België om een eicelbank op te richten.’ © SISKA VANDECASTEELE
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1
Levensreddend? Hij redt

geen levens, hij creëert ze.

Herman Tournaye is het

hoofd van het fertiliteits-

centrum van het UZ Brus-

sel, dat jaarlijks bijna 3.000

nieuwe patiënten verwel-

komt voor ivf-procedures

en voor andere complexe

ingrepen ommannen en

vrouwen aan een kind te

helpen.

2
Innoverend? Het team

ontwikkelde de zogeheten

ICSI-procedure voor ivf-be-

vruchting, een techniek

waarbij één zaadcel in een

eicel wordt ingebracht. Die

techniek wordt nu wereld-

wijd toegepast.

3
Volwassen? Het centrum

zag het levenslicht in 1983.

Tournaye, die naammaak-

te met werk rond mannelij-

ke fertiliteit, staat sinds

2011 aan het hoofd.

4
Internationaal? Het fertili-

teitscentrum is het groot-

ste in België en behoort tot

de top tien in Europa. Pa-

tiënten uit allerlei landen,

zelfs uit het Midden-Oos-

ten, zakken af naar Brussel.

5
Uniek? België telt tiental-

len ivf-klinieken. Het Brus-

selse fertiliteitscentrum te-

kent wel voor bijna een

kwart van de ivf-procedu-

res in ons land. Het is bo-

vendien gespecialiseerd in

het behoud van de vrucht-

baarheid bij kankerpatiën-

ten, in de opsporing van er-

felijke ziektes bij embryo’s

en in ingrepen als elektro-

ejaculatie.

hebbenookbekendeenrijkemensengeholpen’,zegt
hij. ‘Wie?XenY. Beroepsgeheim,weet jewel.’
Daarmeegeeft Tournayemeteenaandatwathij

doet in het vakje ‘luxegeneeskunde’ zit. ‘Spijtig ge-
noegwordenwe zo bekeken. Demensen zeggen:
van geen kinderen hebben kan je toch niet ziek
worden.Maarpsychisch ishet eenzware last omte
dragen.Erzijnbudgettenvoordurekankergenees-
middelen,omiemandmisschieneen jaar langer in
leven te houden,maar niet om leven te creëren.’
‘Hetmooie isdatwezo’n ingrijpendeenblijven-

de verandering brengen in demensen hun leven.
Elk jaar krijg iknogaltijd kerstkaartjes vanpatiën-
tenterwijlhunkinderenalopdeuniversiteit zitten.
Daardoe jehetvoor’, zegtTournaye,diedestijds fu-

Elk jaarkrijg
iknogaltijd
kerstkaartjes van
patiënten terwijl
hunkinderenal
opdeuniversiteit
zitten.
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rore maakte met baanbrekend onderzoek rond
mannelijkeonvruchtbaarheid.Dehonderdenboe-
ken in zijn bureau dragen niet voor niets titels als
‘SpermWars’ en ‘How toGet Pregnant’.
De Brusselse fertiliteitskliniek bestaat al sinds

1983, maar begin jaren 90 kwam alles in een
stroomversnellingtoenonderzoekersereennieuwe
ivf-techniekontwikkelden: ICSI,waarbij één speci-
fieke zaadcel in een eicel wordt ingebracht. Goed
voor eenpublicatie inhet toonaangevendeweten-
schappelijke tijdschrift The Lancet.
Het centrum tekent nu voor net geen kwart van

alle ivf-behandelingen inons land.Enookelders in
dewereldkunnenerweinigaantippen. ‘Wezijntop
tien,misschien zelfs top vijf.’ Vorig jaar kreeg het
centrum3.000nieuwepatiëntenoverdevloer. ‘Dat
isnietmin,maarvooralleduidelijkheid:wekunnen
niet iedereenhelpen.We zienwel veel koppels die
al vijf pogingen achter de rughebben endannaar
onskomenomhetopeenanderemanier teprobe-
ren.Eenlaatstekeervoordeterugbetalingstopt.We
noemendathetzesdecyclussyndroom.Vaakslagen
we toch. Zijn dat danmirakels? Ikweet het niet.’
Het centrumzagdevoorbije tien jaarhet aantal

patiëntenuit hetMidden-Oosten toenemen. Tour-
naye spreekt over een invasie, waardoor dewacht-
tijdvoorBelgischepatiëntenopliep.UZBrussel zet-
te daarop een gelijkaardig initiatief in Koeweit en
AbuDhabi oppoten. Omhet enkele jaren geleden
weer op te doeken. ‘We staken er te veel energie in
omdedienstverleningophet gewenste kwaliteits-
peil te krijgen. Het bleek temoeilijk. De ingesteld-
heid van zorgverstrekkers is daar heel anders.’

ELEKTRO-EJACULATIE
Maar Tournaye staat voormeer dan alleen proef-
buisbaby’s.Hoewelhij steedsmeermanager is, zijn
operaties nog wekelijkse kost. Omkeeroperaties
voor gesteriliseerdemannen of vrouwen. Speciale
ingrepen voormannendie geen zaad produceren
ofnietejaculeren.Denkzelfsaanelektro-ejaculatie,
een techniek omvia stroomstootjes een erectie en
zaadlozing op tewekken.
Genetische diagnose bij embryo’s is een andere

specialiteit van het centrum. Een voorbeeld. ‘Als
manenvrouwbeidendragerzijnvanhetmucovis-
cidosegendefect -wat op zichgeenprobleem is - is
ereenkansopvierdathetkindziekgeborenwordt.
Dan kunnenwe door analyse een gezond embryo
selecteren’, zegt Tournaye.
‘Wewaren ookde eerste in België omeen eicel-

bank op te richten. Vorig jaar lietenmeer dan 100
vrouweneicellenbijons invriezen. Invatenmetstik-
stof, aan -192 graden. Als een verzekering om later
tochnogzwanger tekunnenworden,ookal zijnze
danmisschien40+.Datzienwesteedsmeer. Ikweet
dat sommigecollega’s zichdaartegenkanten,maar
het is een evolutie die niet te stoppen is.’ Bedrijven
alsAppleenFacebookzijnzelfsbereidhunvrouwe-
lijkewerknemersdaarvoorduizendendollars tebe-
talen.Eenextralegaalvoordeelomhunkinderwens
watuit te stellenenvoluit voorhuncarrière tegaan.
‘Hetbehoudvandevruchtbaarheidwordtsteeds

belangrijker’, zegt hij. Ook voor kankerpatiënten.
Oncofertiliteit, noemthij het. ‘Stel, een jongen van
tien jaarmet leukemie.Nachemozalhij steriel zijn.
Erzijnnoggeenrijpezaadcellen,maarwel stamcel-
len.Wevriezendie in, indehoopdie later te trans-
planterenente latenuitrijpentotzaadcellen.Dat is
het soort onderzoekwaarwenumeebezig zijn.’


