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‘Een behandeling op jonge 
leeftijd is ideaal, want hoe 

jonger je bent, hoe beter de 
kwaliteit van de eicellen.’

Professor Michel De Vos van UZ 
 Brussel, fertiliteitsexpert:
‘De grootste groep vrouwen die hun eicellen 
laten invriezen, zijn singles die graag kinde-
ren willen, maar er liever niet alleen aan 
 willen beginnen. Een kleine groep vrouwen 
is 37 of 38 jaar en heeft sinds enkele maan-
den een vriend, maar wil wachten tot de man 
klaar is voor kinderen. Dat zijn de vrouwen 
die vallen onder de term social freezing. 
Anderzijds heb je ook medical freezing en 
dat zijn vrouwen die een medische aandoe-
ning hebben waardoor hun vruchtbaarheid 
in het gedrang komt – vaak gaat het om 

 kanker. Kanker kent gelukkig steeds vaker 
een goede afloop, maar de behandeling met 
chemotherapie kan nefast zijn voor je eicel-
len. Van die eerste groep zagen we tussen 
januari 2009 en november 2017 563 vrou-
wen. Gemiddeld waren ze op dat moment 
36,5 jaar en leverde één pick-up zo’n 8,5 
eicellen op. Eigenlijk kies je idealiter op jon-
gere leeftijd voor een behandeling, want 
hoe jonger je bent, hoe beter de kwaliteit 
van de eicellen. Een medisch tijdschrift 
deed recent onderzoek en daaruit bleek dat 
om 75 % slaagkans of meer te hebben op 
één kind: vrouwen van 34 jaar 10 eicellen 
moeten laten invriezen, vrouwen van 37 jaar 
20 eicellen en vrouwen van 42 jaar - wat we 
eigenlijk niet doen - meer dan 60 eicellen. 
Als je weet dat de kostprijs van één 
 behandeling in ons ziekenhuis 2700 tot 
3000 euro is, dan wordt het voor 

 sommigen al snel een dure aangelegenheid. Die prijs is 
inclusief medicatie, de behandeling en het invriezen van je 
eicellen gedurende tien jaar.’

Wat mag ik verwachten als ik mijn eicellen laat invriezen?
‘Eerst doen we een inleidend gesprek waarin we info geven 
en je vragen mag stellen. Wil je ermee doorgaan, dan ga je 
eerst langs bij een psychologe die alles voor je kadert en polst 
naar je context. Vrouwen die bijvoorbeeld zwaar depres-
sief zijn, moeten eerst aan dat probleem werken voor ze 
met de behandeling mogen starten. Dat gebeurt gelukkig 
heel zelden. Daarna checkt een arts je medische achtergrond 
en doen we een bloedonderzoek en een echografisch onder-
zoek van de eicellen. In het bloed gaan we kijken naar een 

hormoon dat info geeft over het aantal eicellen 
dat je kan bekomen na stimulatie. Dat hormoon 
zegt niets over je vruchtbaarheid, want dat hangt 
af van meer factoren. Maar het zegt wel of je veel 
eitjes zal produceren bij een behandeling. Is dat 
hormoon laag, dan haken de meeste vrouwen af, 
omdat het kosten-batenplaatje te klein is. En tot 
slot legt een counselor uit hoe alles precies in zijn 

werk zal gaan. Daarna kan je beginnen aan je hormonale kuur. 
Zo’n proces duurt in totaal soms maar een paar weken.’

Ondervind je veel ongemakken van zo’n behandeling?
‘De meeste vrouwen vertellen achteraf dat de fysieke onge-
makken wel meevielen. Ze komen vaak weinig of niets aan, al 
kan hun onderbuik wel gevoeliger en opgezwollen zijn. 
 Eigenlijk is het vooral de emotionele invloed van hormo-
nen wat de meeste vrouwen lastig vinden. Vooral op het 
einde van de behandeling en vlak na de punctie zijn ze emoti-
oneel, al is dat zeker niet voor iedereen het geval.’

Wat als ik na mijn zwangerschap nog eicellen over heb en 
die niet meer wil gebruiken?
‘Als je die voor je 36ste liet invriezen, dan kan je die anoniem 
doneren. Na je 36ste kan je enkel gekend doneren, aan bij-
voorbeeld een vriendin die er nodig heeft. Maar je kan je ei-
cellen ook laten vernietigen of ze afstaan voor wetenschappe-
lijk onderzoek.’

WAAROM LATEN VROUWEN HUN EICELLEN INVRIEZEN?
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