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JANFREDERIK ABBELOOS
JETTE  I   ‘Ik ben, hoe zal  ik het

zeggen, voorzichtig zwanger. Elke
week extra  is een extra week ge
luk.’ Cécile  (28) had borstkanker
maar krijgt deze zomer een doch
ter. Met dank aan het fertiliteits
centrum van het UZ Brussel, waar
kort na de diagnose in 2013 eicel
len  en  eierstokweefsel  werden
weggenomen en ingevroren. 

Chemotherapie  is  immers een
bombardement dat ook goede cel
len  doodt.  Het  invriezen  van
voortplantingsmateriaal  laat  toe
om  de  kinderwens  te  vervullen
eens de veldslag is gestreden.

Een  evidente  beslissing  is  dat
niet. ‘We waren een jaar getrouwd
en zaten net  in  een verbouwing.
De kans bestaat dat  je gaat ster
ven,  en  toch  moet  je  nadenken
over je mogelijke leven na de be
handeling. Ik was daar niet klaar
voor. Mijn vriend en ouders heb
ben mee die beslissing moeten ne
men.’

Daar hoort ook een financiële
afweging bij. ‘Kanker behandelen
is  al  niet  gratis,  maar  ook  onco
freezing is dat niet’, zegt Ellen Van
Moer, coördinator op de Oncofer
tiliteit. Cécile had geluk. Het UZ
Brussel  beperkte  de  factuur  tij
dens de opstartfase van de dienst
oncofertitiliteit sinds 2012 tot 500
euro.  Het  invriezen  en  bewaren
van eicellen kost zo’n 3.400 euro.
‘Ik kan me voorstellen dat er kop
pels zijn geweest voor wie dat on
overkomelijk was’, vult Cécile aan.

Vooral mannen
Daarom  besliste  minister  van

Volksgezondheid  Maggie  De
Block  (Open VLD) vorig  jaar om
oncofreezing terug te betalen voor
kankerpatiënten. In negen maan
den  tijd  maakten  303  patiënten
gebruik  van  deze  regeling.  Ver
wacht wordt dat er zo’n 400 men
sen  op  jaarbasis  van  de  regeling
zullen  gebruik  maken.  Vooral
mannen, zo blijkt. De procedure is
voor hen dan ook minder complex
en duur.

In 30 gevallen gaat het om pati
enten jonger dan 16 jaar. ‘We heb
ben al oncofreezing gedaan bij een
kindje van 1 jaar oud dat een stam
celtransplantatie nodig had’, zegt
Michel  De  Vos,  afdelingshoofd
van de fertiliteitskliniek. De tech
niek  ontwikkelt  snel  en  daarom
wil De Block dat ook nietkanker
patiënten in sommige gevallen op
een  terugbetaling  kunnen  reke
nen. (zie hiernaast)

Toch blijft de techniek te wei
nig  bekend.  ‘We  zien  nog  altijd
mensen die pas na de chemothe
rapie  tot  bij  ons  komen’,  waar
schuwt  Van  Moer.  ‘Ze  zijn  zelfs

niet  ingelicht over de bijwerking
ervan  op  hun  vruchtbaarheid.
Vroeger was kanker een doodvon
nis. Nu niet meer. Wij moeten sa
men met de oncologen meer bezig
zijn met wat erna komt.’ Ook mi
nister De Block wil dat patiënten
beter geïnformeerd worden, zodat
ze  makkelijker  de  weg  vinden
naar oncofreezing.

Genezen  van  kanker  is  maar
het halve werk. ‘Wanneer gezonde
vrouwen jonger dan 36 hun eicel
len laten invriezen, weten we dat
ze  met  20  eicellen  meer  dan
75 procent kans hebben om zwan
ger te worden’, rekent De Vos voor.
‘We  hebben  te  weinig  data  van
vrouwen met kanker om hun kan
sen in te schatten.’ 

‘Zwanger  worden  was  bij  mij
niet  evident’,  zegt  Cécile.  ‘Zowel
voor mezelf als voor mijn partner
was het erg  lastig om telkens de
moed te vinden voor een nieuwe
poging.’ Uiteindelijk bleek de laat
ste poging die ze in zich had, suc
cesvol.  ‘Ik  kon  het  nieuws  eerst
niet geloven. Nu blijft het moeilijk
om euforisch te zijn. Maar ik ben
erg dankbaar dat ik deze kans ge
kregen heb.’ 

‘We zien nog altijd 
mensen die pas na 
de chemotherapie 
tot bij ons komen. 
Ze zijn zelfs niet 
ingelicht over de 
bijwerking ervan op 
hun vruchtbaarheid’
ELLEN VAN MOER 
Coördinator Oncofertiliteit UZ Brussel

Al 303 kankerpatiënten kregen een terugbetaling voor het invriezen van 
hun kinderwens. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat 
voor meer zieken mogelijk maken.

Na de kanker de kinderwens

Cécile:  ‘Ik ben voorzichtig zwanger.’    ©  Gert  Verbelen
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naar  allerlei  elementen  die  een  ge
rechtelijk onderzoek kunnen voeden,
zoals  ondervragingen  en  telefonie
onderzoek.  Op  die  manier  zou  veel
beter  samengewerkt worden  tussen
de  verschillende  politiediensten  en
justitie.  Dat  biedt  enkel  voordelen
om criminele organisaties achter de
mensensmokkel  te  ontmantelen’,
zegt Demeester. 

Jaren geleden al was er op politiek
niveau een akkoord om zo’n centrum
op te richten, maar uiteindelijk is dat
er nooit gekomen. Minister van Bin
nenlandse Zaken Jan Jambon (NVA)
belooft overleg. ‘We zijn er zeker niet
tegen  en  staan  open  voor  dit  idee’,
zegt  zijn  woordvoerder  Olivier  Van
Raemdonck. (tlg, mkm)

genzaken die een beslissing moet ne
men  over  het  lot  van  de  transmi
grant. 

Georganiseerd fouilleren
De politie doet wat ze kan, maar

volgens  de  procureur  gaat  door  de
huidige manier van werken heel wat
belangrijke gerechtelijke  informatie
verloren. Hij pleit er daarom voor dat
de  overheid  een  centraal  afhande
lingscentrum opricht in WestVlaan
deren.  Daar  zouden  alle  opgepakte
transmigranten  naartoe  kunnen
worden  gebracht.  Politiemensen
kunnen er georganiseerd fouilleren,
vingerafdrukken  opnemen  en  dos
siers opstellen. ‘Bovendien kan men
in  datzelfde  centrum  op  zoek  gaan

ACV bleek vorig jaar nog dat het 
personeel de druk onhoudbaar 
vindt, en niet voldoende zorgen 
kan bieden. Een vergelijkbaar on
derzoek in de private sector had 
dezelfde uitkomst. 

Vandeurzen hoopt met het geld
ook de dagprijzen onder controle 
te houden. De gemiddelde dagprijs 
in Vlaanderen bedroeg op 1 mei 
vorig jaar 56,3 euro, een stijging 
van bijna twee procent sinds 2012. 

len dat voelen. Er bestaat immers 
een vreemde discriminatie: de ene 
bejaarde met zware zorgen krijgt 
niet evenveel subsidies als de ande
re. Vandeurzen zet nu een stapje 
vooruit om die discriminatie weg 
te werken. 

‘Met deze budgettaire inspan
ning komen we tegemoet aan de 
werkdruk van het zorgpersoneel’, 
zegt Vandeurzen. Die werkdruk is 
hoog. Uit onderzoek van vakbond 

‘Ik ben misschien geen defensiespecialist, maar wie is dat wel? 
Dirk Van der Maelen en John Crombez zeker niet, als ik hoor 
welke onzin zij uitkramen’
Minister van Defensie STEVEN VANDEPUT (NVA) bijt van zich af na de heisa over de vervanging van de F16’s. (In Humo)
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EVELINE VERGAUWEN
BRUSSEL  I   Met 14 miljoen euro

extra kan minister van Welzijn Jo 
Vandeurzen (CD&V) dit jaar de 
zorg in de rusthuizen verbeteren. 
De Vlaamse regering heeft dat vrij
dag beslist in de marge van de be
grotingscontrole. 

Het geld is goed voor 250 extra
personeelsleden. Bewoners die 
zwaardere zorg nodig hebben, zul

Minister Vandeurzen trekt 14 miljoen euro uit

Meer personeel voor rusthuizen 

WestVlaamse procureur vraagt centraal afhandelingscentrum tegen mensensmokkel

BRUSSEL  I  De cijfers liegen er niet
om.  In de eerste drie maanden van
dit  jaar  heeft  de  politie  in  West
Vlaanderen al 1.233 mensen zonder
papieren aangetroffen. En het is nog
maar april. In 2017 ging het in totaal
om 5.581 transmigranten. 

Dat zet de politiediensten behoor
lijk  onder  druk.  Nadat  de  transmi
granten  zijn  opgepakt,  volgt  er  im
mers  nog  een  lange  en  tijdrovende
administratieve afhandeling. ‘Van al
die  personen  worden  vingerafdruk
ken, foto’s en een beschrijving afge
nomen’, zegt de WestVlaamse procu
reur  Frank  Demeester.  ‘Zo  kunnen
we zien of die mensen geseind staan
voor bepaalde feiten, of ze in verband
kunnen worden gebracht met terro
risme, en of ze al eerder ergens wer
den aangetroffen.’

Uren papierwerk
Het  afhandelen  van  een  groepje

transmigranten neemt snel ettelijke
uren in beslag. Al die tijd blijft een
ploeg  agenten  vaak  onbeschikbaar
voor  andere  politietaken.  ‘Als  er
’s nachts maar enkele ploegen op de
baan zijn, kan dat problemen geven’,
zegt  Demeester.  ‘Bovendien  hebben
sommige politiezones ook geen col
lectieve  gevangeniscellen  om  groe
pen  transmigranten  op  te  vangen.
Het gevolg is dat politiediensten niet
altijd  kunnen  tussenkomen  en  het
lijkt  niet  uitgesloten  dat  een  ploeg
weleens de andere kant opkijkt als ze
een  groep  transmigranten  aantreft.
Want iedereen weet: als ze die onder
scheppen, volgt véél papierwerk.’ 

De politie moet vaak ook nog lang
wachten  op  de  Dienst  Vreemdelin

In de havens en op de snelweg
parkings in WestVlaanderen 
heeft de politie de voorbije 
maand al bijna 800 transmi
granten aangetroffen. Dat zijn 
er ruim dubbel zoveel als twee 
jaar geleden. 

‘Het lijkt niet 
uitgesloten 
dat een ploeg 
weleens de 
andere kant 
opkijkt als ze 
een groep 
transmi
granten 
aantreft’ 
FRANK DEMEESTER 
WestVlaams procureur 

Een groep sanspapiers wordt van de bus gehaald  in Adinkerke.    ©  Alexander  Meeus
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Tot nog toe was de te
rugbetaling van onco
freezing van eicellen, 
spermacellen, testikel
weefsel of eierstokweef
sel voorbehouden voor 
twee groepen patiënten: 
kankerpatiënten die voor 
een zware behandeling 
staan en vrouwen die 
hun eierstokken preven
tief  laten wegnemen, bij
voorbeeld bij een hoog 
risico op borst of eier
stokkanker.
Andere patiënten met ri
sico op onvruchtbaarheid
door chemotherapie vie
len uit de boot, omdat ze 
strikt genomen geen 
kankerdiagnose hadden 
gekregen. Binnen het 
budget van vier miljoen 
euro per  jaar dat minis
ter Maggie De Block 
(Open VLD) uittrekt voor 
de terugbetaling van on
cofreezing wil de minis
ter de doelgroep daarom 
binnenkort uitbreiden 
naar andere patiënten.  In 
eerste  instantie naar 
vrouwen met een eier
stoktumor en naar pati
enten die wegens een 
zeldzame bloedziekte 
een bloedstamceltrans
plantatie moeten on
dergaan. 
‘Ook aan die transplanta
tie gaat chemotherapie 
vooraf, met een grote 
kans op onvruchtbaar
heid’,  legt Herman Tour
naye uit, diensthoofd van 
de fertiliteitskliniek aan 
het UZ Brussel.  ‘Het  is 
goed dat ook die mensen 
geholpen zouden wor
den. Het  is een groep die 
in de toekomst groter 
gaat worden, met vaak 
heel  jonge patiënten.’(jfja)

Ook voor 
bloedziekten

‘Politie heeft te veel werk 
met transmigranten’

‘Met deze 
budgettaire 
inspanning 
komen we 
tegemoet aan 
de werkdruk 
van het 
zorgpersoneel’
JO VANDEURZEN
Minister van Welzijn


