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Het syndroom  
van Klinefelter

DAGBOEK VAN EEN MULTIPEL MYELOOM PATIËNTE      

LEVEN DOE JE NIET ALLEEN

Toen ik geconfronteerd werd met het feit dat ik een uitzonderlijke vorm van 

kanker had, de ziekte van Kahler (Multipel Myeloom), was ik even in shock, 

maar bij de pakken blijven zitten, ligt niet in mijn karakter.

Ik besliste om een dagboek over mijn ziekte bij te houden, zo kon ik alles van 

Het werd ook via mail verzonden naar vrienden, collega’s, familieleden en 

nadien ook naar geïnteresseerden en medepatiënten die erom vroegen, zodat 

De zin om dit boek te schrijven, is geboren uit de reacties van mijn 

dagboeklezers. Ze waren immers telkens zeer positief en ook een 

ondersteuning voor mezelf. Liever had ik dit boek niet hoeven te schrijven, 

maar positief denken is heel belangrijk en ik hoop dat ik hiermee velen kan 

steunen bij hun ziekte of om een moeilijke periode door te komen.

Helga Van Dale

elga Van Dale woont in Grimbergen en werd geboren op 27 mei 1961. 

Ze studeerde af als kleuterleidster in 1981 en heeft zolang haar ziekte het 

toeliet met hart en ziel  voor de kleuterklas gestaan. Binnenkort hoopt ze 

de draad terug op te pakken. Ze heeft 2 dochters uit een eerste huwelijk, 

Iris en Ilse. Haar echtgenoot, Guy, heeft eveneens 2 kinderen uit zijn eerste 

huwelijk,Thibault en Margaux. Ook heeft ze 2 schattige kleindochters.
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ziektebeeld

Het klassieke KS, een 47 XXY constitutie, komt voor bij 80 % 

van de KS patiënten. Varianten zijn meerdere X chromoso-

men met één of meerdere Y chromosomen, zoals 48, XXXY 

of 48, XXYY of 49, XXXXY, een 46, XY/47, XXY patroon of 

een structureel abnormaal extra X-chromosoom. In onge-

veer de helft van de gevallen komt het extra X chromosoom 

van de paternale kant. Het is niet duidelijk of de kans op 

een KS zoon toeneemt met een toenemende leeftijd van de 

vader of de moeder.

VAAK EEN !TE" LATE DIAGNOSESTELLING  
Bij de meerderheid van KS patiënten wordt de diagnose 

pas gesteld op adolescente leeftijd bij onderzoek naar 

niet-vervulde kinderwens. Soms wordt het KS voor de 

geboorte ontdekt in het kader van prenatale diagnostiek 

op leeftijdsindicatie van de moeder. Bij de geboorte zijn een 

micropenis (slechts bij 10% van de KS) en niet-ingedaalde 

testes suggestief voor een KS. Vaak wordt de diagnose ech-

ter pas tijdens de puberteit gesteld op basis van de lange 

gestalte, een arrest in testisontwikkeling, het optreden van 

gynecomastie of een vrouwelijke vetverdeling  en/of het 

uitblijven van baardgroei.

Vele van deze KS adolescenten vertoonden dan al vertraag-

de spraak- en taalontwikkeling en gedrags- en leermoeilijk-

heden. Als zuigeling zijn deze kinderen opvallend gemak-

kelijk en slapen zij veel. Vele kleuters kennen een eerder 

trage motorische ontwikkeling en zijn nogal houterig in hun 

bewegingen. KS kinderen gedragen zich ook vaak schuw, 

angstig of agressief, hebben weinig zelfvertrouwen en 

vertonen weinig sociale contacten. Zowel autisme spec-

trumstoornis als ADHD worden bij KS kinderen frequent 

gediagnosticeerd. 

Het Klinefelter   syndroom, 
een frequente chromosomale    aandoening

Het Klinefelter syndroom (KS) is gekenmerkt 
door het voorkomen van één of meerdere  
extra X-chromosomen in de celkern. Het is een 
frequente chromosomale aandoening, ze komt 
voor bij 1 op 660 mannen.

Prof. dr. Herman Tournaye (l.) en prof. dr. Jean De Schepper   

slaan de handen in elkaar met de opstart van een Klinefelterkliniek.
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De versnelde lengtegroei, vooral ter hoogte van de benen, 

treedt gewoonlijk op tussen 5 en 8 jaar. In het begin van de 

adolescentie ontwikkelen de testikels zich normaal, maar 

dat stopt meestal rond de leeftijd van 13-14 jaar. Oudere 

adolescenten en jonge mannen met KS hebben gewoonlijk 

een zaadbalvolume van minder dan 10 ml. Een verminderde 

seksuele interesse en erectiele dysfunctie komt bij meer 

dan de helft van KS mannen voor.  

  

EEN BELANGRIJKE, MAAR BEHANDELBARE  
OORZAAK VAN MANNELIJKE INFERTILITEIT
Een vroege diagnosestelling is van belang voor het kind en 

voor de ouders: onnodige onderzoeken kunnen zo worden 

voorkomen, er kan een adequate begeleiding worden opge-

start en er kan een juist toekomstperspectief aan de ouders 

worden geboden. Aangepaste schoolbegeleiding en indi-

viduele psychotherapeutische hulp kunnen het gevoel van 

isolement en schaamtegevoel en de schoolprestaties van KS 

kinderen verbeteren. Indien nodig kan hypo-testosterone-

mie dan ook vroegtijdig behandeld worden om KS geassoci-

eerde gevolgen zoals minder spierontwikkeling, abdominale 

vetafzetting, geringe lichaamsbeharing en gynecomastie 

tijdens de adolescentie te vermijden.  

DE MEEST FREQUENTE GENETISCHE OORZAAK VAN 
ONVRUCHTBAARHEID BIJ DE MAN
KS wordt in fertiliteitklinieken bij 11 % van de mannen met 

gedocumenteerde azoöspermie teruggevonden en is zo de 

meest frequente genetische oorzaak van onvruchtbaarheid 

bij de man. Er zijn enkele gevallen van bewezen vaderschap 

zonder medische tussenkomst gedocumenteerd, maar 

meestal is azoöspermie de regel. Oligozoospermie wordt 

bij 7 % van de zaadanalyses bij jonge mannen met klassiek 

KS aangetroffen. Men kan dus best bij elke KS adolescent 

de mogelijkheid onderzoeken voor cryopreservatie van een 

spermastaal na masturbatie in het vooruitzicht van een la-

tere intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) procedure, 

temeer dat KS patiënten op normale leeftijd masturberen. 

Het Klinefelter   syndroom, 
een frequente chromosomale    aandoening

Zowel autisme 
spectrumstoornis als 
ADHD worden bij  
KS kinderen frequent 
gediagnosticeerd.
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In het verleden werd het klassiek KS als een definitieve oor-

zaak voor totale onvruchtbaarheid beschouwd, maar sinds 

1996 is deze stelling niet meer correct door de succesvolle 

toepassing van testiculaire sperma extractie (TESE) gevolgd 

door ICSI . De gemiddelde ‘sperm retrieval rate’ bij TESE is 

bij KS mannen 40 tot 50%. KS mannen jonger dan 32 tot 35 

jaar, met een testisvolume van minstens 3 ml en met een 

endogene testosteronconcentratie aan de ondergrens van 

het normale gebied, blijken een betere kans te hebben op 

het vinden van zaadcellen bij TESE. 

Het beperkt slaagpercentage van TESE op jong volwassen 

leeftijd en het feit dat de kans tot bevruchting na ICSI niet 

verschillend is met ingevroren spermatozoa in vergelij-

king met vers bekomen spermatozoa, hebben het onder-

zoek naar een nog vroegere fertiliteitpreservatie tijdens 

de kinderleeftijd of adolescentie gestimuleerd. Peniele 

vibrostimulatie, rectale electrostimulatie, alsook epidymale 

aspiratie en testiculaire biopsie worden toegepast om sper-

matozoa bij jongere KS adolescenten te bekomen. Sperma-

togoniale stamcelpreservatie met eventuele in-vitro cultuur 

is de meest vroegtijdige, maar ook de meest experimentele 

methode tot fertiliteitpreservatie. De huidige beperkte 

gegevens wijzen op een kans van 50% om spermatogoniale 

In het verleden werd het 
klassiek KS als een definitieve 
oorzaak voor totale 
onvruchtbaarheid beschouwd.

De huidige beperkte gegevens wijzen op een kans van 50% om 

spermatogoniale stamcellen in testisweefsel van KS tieners bij  

een microchirurgisch uitgevoerde biopsie terug te vinden.
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stamcellen in testisweefsel van KS tieners bij een microchi-

rurgisch uitgevoerde biopsie terug te vinden. 

MET EEN BELANGRIJKE MORBIDITEIT EN VER#
HOOGDE MORTALITEIT
KS patiënten lijden vaker aan vasculaire, auto-immune,  

oncologische, metabole en hormonale aandoeningen:

• Vasculaire complicaties zoals varices, veneuse ulceraties  

en diepe veneuse trombosen komen bij volwassen KS 

patiënten voor. 

• KS mannen hebben een 20- tot 30-maal hoger risico op 

borstkanker. Maandelijks zelfonderzoek van de borsten en 

een periodiek lichamelijk onderzoek door de arts zijn dus 

aan te raden. 

• Ook mediastinale kiemceltumoren zijn frequenter bij KS. 

• Sjögren syndroom, reumatoïde artritis en systemische lupus 

erythematosus en auto-immune thyroïditis zijn de meest 

bekende auto-immune aandoeningen bij KS mannen. 

• Osteoporose treft 15 % van KS mannen. Hormonale (hypo-

androgenemie, hypo-estrogenemie, secundaire hyperpa-

rathyroïdie, hypovitaminose D),  genetische (verminderde 

androgeengevoeligheid)  en fysieke factoren (minder 

fysieke activiteit en/of  gedaalde spierkracht) zijn hiervoor 

verantwoordelijk gesteld. 

• Het metabool syndroom komt vijf maal frequenter voor bij 

KS volwassenen en staat in verband met een toegenomen 

abdominale vetdepot, wat al op kinderleeftijd aantoon-

baar is. KS patiënten hebben dan ook een verhoogde kans 

op Type 2 diabetes mellitus en ischemische hartziekte. 

Congenitale hartafwijkingen, mitralisklep insufficiëntie en 

subklinische linkerventrikel dysfunctie worden ook vaker 

aangetroffen.

• KS mannen krijgen zeer gemakkelijk caries, zeker bij tau-

rodontisme (verbreed tandkanaal) wat bij de meeste KS 

patiënten voorkomt. 

• Psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie, psychose, 

depressie en bipolaire stoornis, komen ook frequenter voor 

bij KS patiënten. 

Globaal kennen KS mannen ongeveer een 2 jaar kortere 

overleving dan hun leeftijdsgenoten. Die verhoogde mortali-

teit is toe te schrijven aan infectieuze, neurologische, 

pulmonale en urologische oorzaken.   

Prof. dr. Jean De Schepper, kinderendocrinoloog &  

prof. dr. Herman Tournaye, diensthoofd Centrum voor  

Reproductieve Geneeskunde

muze

Ziektebeeld

NIEUW :  
de Klinefelterkliniek 

Onlangs werd in het UZ Brussel met een wetenschap-

pelijk symposium over het Klinefelter syndroom het 

startschot gegeven voor het oprichten van de eerste 

Klinefelter Kliniek in België, en mogelijk zelfs in Europa. 

In deze kliniek wordt op een multidisciplinaire manier 

aandacht besteed aan zowel de psychologische als de 

medische problemen geassocieerd met het syndroom. 

Zowel voor kinderen als volwassenen, is er een endocri-

noloog, uroloog, psychiater, neuroloog en psycholoog 

met de nodige expertise aanwezig en worden er team-

besprekingen georganiseerd. Door het Centrum van 

Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel wordt 

de expertise geboden voor de meest geavanceerde 

begeleiding bij kinderwens. 

Deze kliniek heeft als doelstellingen ondermeer de 

• de uitvoering van de noodzakelijke medische onder-

zoeken en van een genetische counseling bij diagno-

sestelling,

• een jaarlijkse medische controle bij verschillende spe-

cialisten 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 gedrag – of leer-

problemen,

• een gespecialiseerde psychologische ondersteuning 

en counseling.

Op wetenschappelijk vlak zijn de aanleg van een  ge-

gevensbank omtrent de algemene gezondheidsstatus 

van patiënten met Klinefelter Syndroom, een actieve 

participatie aan Europese wetenschappelijke initiatieven 

ter bevordering van onze kennis en behandelingsmoge-

lijkheden van patiënten met Klinefelter Syndroom, maar 

ook de wetenschappelijke ondersteuning aan bestaande 

zelfhulpgroepen de eerste prioriteiten. 

Een website voor patiënten met praktische uitleg over 

de werking van de kliniek en een centrale aanmelding 

werden ook opgezet.  

Meer info op www.uzbrussel.be/klinefelterkliniek.


