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P rof. Herman Tournaye, hoofd van 
het CRG: “We telden een hele-
boel ‘poor responders’ – patiën-

tes met een beperkte ovariumrespons. 
En met prof. Nikolaos Polyzos vatten we 
het plan op om speciaal voor hen iets te 
doen. Zo stelden we vast dat er patiëntes 
waren die last hadden van ‘poor embryo 
inplanting’ en ‘poor fertilisation’… Dus 
was een instelling aangewezen die op 
de behoeften van deze moeilijk zwanger 
te raken patiëntes kon inspelen, zelfs na 
een reeks MBV-behandelingen.”

Vierdelijnszorg
Sinds geruime tijd richt het CRG van het UZ 
Brussel zich op een verbetering van routi-
nebehandelingen, kwestie van ze meer 
comfortabel te maken en het resultaat op 
te krikken. Tegelijkertijd concentreerde het 
zich op specifieke speerpunten. Zo bouwde 
het een solide expertise uit.
“We evolueerden naar een ‘tertiair zorg-
centrum’ – waar de patiënt naar verwe-
zen wordt vanuit de tweede lijn (door de 
gynaecoloog) naar de derde lijn (CRG). 
Daaruit groeide de vierde lijn. Hier is het 
de derde lijn, de MBV-specialist, die ver-
wijst naar de Next Level IVF Clinic”, legt 
Herman Tournaye uit.
“Alles vertrekt van de vaststelling dat 
patiëntes bij ons vaak aankloppen na di-
verse mislukkingen. Na analyse van hun 
dossier stellen we vaak hetzelfde vast, 
bijvoorbeeld een slechte implantatie, 
waarna dikwijls een standaardprotocol 
volgt terwijl er nochtans alternatieven 
bestaan, in dit geval een eicellenactiva-
tor. Soms maakt dit nieuwe alternatief 
het verschil voor een zwangerschap.” 

Vernieuwende site
De start van de Next Level IVF Clinic gaat 
gepaard met een vernieuwing van de 
site www.nextlevelivfclinic.com. “Vaak 
is het internet zeer algemeen en te posi-
tief. Er bestaat evenwel weinig info over 
gevallen waar klassieke technieken fa-
len. Hier vinden patiëntes gerichte info, 
toegespitst op hun probleem met dik-
wijls een aanzet tot een oplossing”, be-
sluit het diensthoofd CRG.
De behoeften waaraan de Next Level IVF 
Clinic wil beantwoorden zijn drievoudig: 
nood aan informatie, therapeutische 
mogelijkheden en studies. “We willen 
informeren omdat zelfs voor moeilijke 
gevallen nog oplossingen bestaan. Niet 
dat we de patiënte beloven dat ze me-
teen zwanger wordt, maar we doen alles 
wat mogelijk is. Een van onze sterktes 
is ons omvattende arsenaal van tech-
nieken daar waar die bij andere centra 

eerder verspreid zitten (bevriezing eicel-
len, ovariumweefsel, rijpen in vitro…). 
Plus: we nemen deel aan tal van studies 
en sporen onze patiëntes aan om erin te 
stappen”, legt prof. Tournaye uit.

Behandeling op maat
Patiëntes van deze kliniek zijn niet zo-
als andere patiëntes. Ze hebben al een 
MBV-parcours achter de rug met heel wat 
ontgoochelingen. “Bij ons vragen ze niet 
alleen een gerichte medische behande-
ling, maar ook emotionele steun. We in-
vesteren veel energie, tijd en geld in hen”, 
weet prof. Nikolaos Polyzos. “We stellen 
hen een behandeling op maat voor. Daar-
bij houden we rekening met hun voorge-
schiedenis”, aldus de gynaecoloog.
Voor prof. Polyzos is het een stuk uitda-
gender om zich toe te leggen op deze 
meer complexe patiëntes “en om hun 

droom van het moederschap te realise-
ren. Terwijl heel wat centra ervoor opte-
ren om zich te ontdoen van deze com-
plexe gevallen. Wij volgen de omgekeer-
de weg. We doen er alles aan om hen 
naar onze kliniek te krijgen, zelfs al leidt 
dat tot een verslechtering van onze sta-
tistieken. Het gaat ons ter harte om ten 
minste het onderste uit de kan te halen 
om hen te helpen en zo ook onze exper-
tise te vergroten.”  ❚

France Dammel

A lle zware medische appara-
tuur zoals NMR- en PET-toe-
stellen komt in een landelijk 

kadaster om de stralingsbelasting 
voor patiënten te verminderen. Meer 
NMR- en minder CT-onderzoeken zijn 
aangewezen. Het ontwerp-KB daar-
voor werd zopas goedgekeurd.

Daling aantal CT-scans
De medische stralingsbelasting bij Bel-
gen is jaarlijks gemiddeld 2,66 millisie-

vert tegenover 0,93 bij Nederlanders. 
De federale overheid en de deelstaten 
sloten een protocolakkoord. Daardoor 
kunnen steeds meer NMR-onderzoe-
ken worden uitgevoerd en daalt het 
aantal CT-scans. Om de capaciteit in-
zake medische beeldvorming correct 
te controleren, moet de overheid eerst 
weten hoeveel toestellen ons land telt.

In een eerste fase wordt daarom een 
landelijk kadaster opgesteld op ba-
sis van verplichte meldingen van alle  
instellingen met zware medische ap-
paratuur (NMR, PET, CT, SPECT…). De 
overheid beslist dan of het bewuste 

toestel in het kadaster wordt opgeno-
men. Het ontwerp-KB bepaalt welke 
gegevens de ziekenhuisbeheerder moet 
meedelen aan Volksgezondheid. Deze 
info wordt ook doorgespeeld naar de 
deelstaten. 
In een tweede fase worden enkel on-
derzoeken met geregistreerde appara-
ten nog terugbetaald, en federaal er-
kende PET- en MRI-toestellen. 
Het ontwerp-KB moet nu nog naar de 
Raad van State. ❚

Zie ook blz.3.
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UZ Brussel zet stap voorwaarts  
met ‘Next Level IVF Clinic’

Kadaster zware  
medische apparatuur komt er

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het UZ Brussel pioniert in 
 humane reproductietechnieken. Nu gaat het nog een stap verder met de lancering van zijn 
‘Next Level IVF Clinic’: een nieuwe etappe in die zin dat het zich positioneert als centrum 
voor patiëntes die tal van mislukkingen achter de rug hebben.

Minister De Block wil een 
landelijk kadaster zware 
 medische apparatuur om 
stralingsbelasting in beeld 
te brengen. Het ontwerp-
KB is op weg naar de 
Raad van State.

D e ‘poor responders’  
produceren slechts een 
klein aantal rijpe eicellen 

ondanks ovariumstimulatie. 
Op het CRG schat men dat een 
kwart van de patiëntes tot deze 
categorie behoren. Een niet te 
verwaarlozen groep. De oorzaken 
zijn divers: leeftijd, ovariëctomie, 
gonadotoxische behandeling, 
genetische of auto-immune 
oorzaken… Vaak is de oorzaak 
echter onbekend. Vandaar de nood 
om de research te intensifiëren.

Prof. Polyzos startte zopas een 
grote studie op met internationale 
centra uit Spanje, Denemarken, 
Zwitserland… waarvan hij  
coördinator is. Naast het  
behandelaspect spitst hij zich  
dus ook op research toe.
En dat is niet alles. “We beginnen 
net samen te werken met  
Cambridge voor de genetische rol 
bij verminderde ovariumreserve. 
Een heel nieuwe werkwijze.  
Tot op vandaag concentreerden 
MBV-ziekenhuizen zich op 
behandelingen. Wij draaiden 
dat om. Eerst willen we de 
genetische oorzaken van de 
vruchtbaarheidsproblemen 
bepalen om vroeger tussen te 
komen in het proces.”

Research intensifiëren 
voor ‘poor responders’
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Nikolaos Polyzos (links) en Herman Tournaye (rechts): ‘Dit wordt de vierde lijn’.


