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DDDAAANNNKKKWWWOOOOOORRRDDD

In de eerste plaats willen wij onze promotor Prof. dr. Jan Gerris bedanken, zonder wie deze 

masterproef nooit tot stand had kunnen komen. 

Ook onze begeleidster, klinisch psychologe Isabelle Stuyver, willen wij graag bedanken voor alle hulp 

die zij ons gegeven heeft, o.a. bij het opstellen van de vragenlijsten, het interpreteren van 

psychologische literatuur, het afnemen van de interviews, … 

Daarnaast verdienen ook Prof. dr. Petra De Sutter, Dr. Kaat Dirckx en Dr. Tom De Greve onze dank 

voor het rekruteren van deelnemers.  Prof. dr. Petra De Sutter willen we nog eens extra bedanken voor 

het advies bij het opstellen van de schriftelijke vragenlijst. 

Onze speciale dank gaat uit naar de mannen die deelgenomen hebben aan deze studie.  Ook aan hun 

partners zouden wij een woord van dank willen richten voor het geduldig wachten op de momenten 

dat hun man de vragenlijst invulde of geïnterviewd werd. 

Wij wensen ook onze oprechte dank te uiten aan Prof. em. dr. Mieke Grypdonck voor de hulp bij de 

interpretatie van de interviews en Dr. Ellen Deschepper van de Cel Biostatistiek voor de hulp bij de 

verwerking van de schriftelijke vragenlijsten.  Ook Prof. dr. D. De Bacquer en klinisch psychologe 

Sylvie Steenhaut, die ons advies gegeven hebben bij het opstellen van de schriftelijke vragenlijst, 

willen wij bedanken. 

Daarnaast wensen wij alle vroedvrouwen en secretariaatspersoneel van 2P3 en 3P3 te bedanken, met 

in het bijzonder de vroedvrouwen die samenwerken met Prof. dr. Jan Gerris, evenals mevr. Sandra 

Deltombe (secretariaat ARG) en mevr. Marleen Remmery (hoofdverpleegkundige Vrouwenkliniek). 

Ten slotte willen wij ook onze ouders en Bert bedanken, voor de vele keren dat zij onze eerste versies 

nagelezen hebben en voor alle steun die zij ons gegeven hebben.



MMMAAANNNNNNEEELLLIIIJJJKKKEEE VVVRRRUUUCCCHHHTTTBBBAAAAAARRRHHHEEEIIIDDDSSSPPPRRROOOBBBLLLEEEMMMEEENNN:::
mmmeeedddeeedddeeelll iiinnnggg,,, bbbeeegggeeellleeeiiidddiiinnnggg,,, vvveeerrrwwweeerrrkkkiiinnnggg

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ii
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Infertiliteit is volgens de definitie van de WHO (1995) het uitblijven van zwangerschap na 1 jaar 

seksuele activiteit zonder anticonceptie: 25% van de paren met kinderwens is na 1 jaar nog niet 

zwanger.  Bij minstens de helft van de paren met vruchtbaarheidsproblemen is er mannelijke 

subfertiliteit aanwezig en bij de helft daarvan is dit de enige oorzaak.   

Er bestaat uitgebreid onderzoek naar psychologische- en verwerkingsaspecten (coping) bij vrouwen 

met vruchtbaarheidsstoornissen.  Aan het verwerkingsproces van de mannelijke subfertiliteit wordt 

meestal weinig of geen aandacht besteed.  Klinisch antropologisch onderzoek heeft aangetoond dat 

hier een enorme lacune bestaat, ook in onze regio’s.  De inleiding van deze masterproef bestaat uit een 

literatuurstudie over mannelijke vruchtbaarheidsproblemen: hoe kijken verschillende culturen naar 

mannelijke vruchtbaarheidsproblemen, hoe beleeft de man psychologisch zijn 

vruchtbaarheidsprobleem, hoe beïnvloedt het vruchtbaarheidsprobleem de seksualiteitsbeleving en 

waaraan heeft de patiënt met vruchtbaarheidsproblemen nood bij de aanpak.  Het tweede deel stelt 

data voor, verzameld door middel van een zelfopgestelde schriftelijke vragenlijst en semi-

gestructureerde interviews.  Door de vragenlijsten kunnen we een beeld vormen van hoe de man de 

diagnose vernam, welke impact dit op hem had en hoe hij dit verwerkte, welke zorgvraag er bestaat, in 

hoeverre die al beantwoord wordt en waar nog nood aan is.  De semi-gestructureerde interviews, 

afgenomen bij mannen die hiertoe bereid waren, zijn persoonlijke getuigenissen die een beter beeld 

schetsen van hoe de man zijn subfertiliteit echt beleeft en waar hij belang aan hecht in de 

zorgverlening.

Wij wilden nagaan waaraan de man met vruchtbaarheidsproblemen nood heeft op vlak van 

mededeling, begeleiding en verwerking van de diagnose; met als doel om suggesties voor de 

zorgverlening te formuleren.  Deze kunnen in de toekomst dan als leidraad gebruikt worden om een 

zorgpad voor mannen met vruchtbaarheidsproblemen te ontwikkelen. 
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Aandeel van elke studente in de masterproef

Alle documenten voor het Ethisch Comité, het Informed Consent, de schriftelijke vragenlijst en de 

vragen voor het semi-gestructureerd interview werden gezamenlijk opgesteld.  Voor het uitdelen van 

de vragenlijst is erop gelet dat elke studente even vaak op de afdeling aanwezig was.  Elke studente 

heeft ongeveer even veel interviews gedaan (respectievelijk 11 en 12).  Alle gegevens werden 

gezamenlijk verwerkt.  Beide studentes hebben alle gerefereerde literatuur gelezen, maar elke studente 

heeft zich specifiek geconcentreerd op bepaalde onderwerpen.  Sara Van Mossevelde heeft zich 

voornamelijk verdiept in de literatuur over culturele aspecten van mannelijke 

vruchtbaarheidsproblemen en over de interactie tussen seksualiteit en vruchtbaarheidsproblemen, 

waarop ook het deel ‘Beperkingen literatuur’ gebaseerd is.  Virginie Ninclaus heeft zich in de 

literatuur over psychologische aspecten van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen verdiept, waarop 

ook het deel ‘Behoeften van de patiënt bij de aanpak van het vruchtbaarheidsprobleem’ is gebaseerd.   

Zij hebben elk de overeenkomstige delen geschreven in deze masterproef.   Het schrijven van de 

overige delen werd ook verdeeld.  Virginie Ninclaus schreef het voorwoord (behalve ‘Aandeel van 

elke studente in de masterproef’), de resultaten van de schriftelijke vragenlijst vanaf 

‘Communicatiestrategie rond het vruchtbaarheidsprobleem’, de resultaten van de interviews vanaf  

‘Invloed op de relatie’, en discussie vanaf ‘Invloed op de relatie’ behalve ‘Implicaties voor de praktijk’.  

Sara Van Mossevelde schreef de overige delen: ‘Dankwoord’, ‘Aandeel van elke studente in de 

masterproef’, het deel ‘Methodologie’, de resultaten van de schriftelijke vragenlijst t.e.m. ‘Wijze 

waarop het nieuws vernomen werd’, de resultaten van de interviews t.e.m. ‘Invloed op dagelijks leven’, 

de discussie t.e.m. ‘Verwerking’, en ‘Implicaties voor de praktijk’.  Elk deel werd door de andere 

studente gelezen en eventueel aangepast waar nodig.  De lay-out voor de masterproef werd samen 

besproken.  Elke studente maakte de figuren voor haar deel van de resultaten en Virginie Ninclaus 

verzorgde de vormgeving van de tabellen. 
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AAABBBSSSTTTRRRAAACCCTTT

Het doel van deze verkennende studie was nagaan waaraan de man met vruchtbaarheidsproblemen 

nood heeft op vlak van mededeling, begeleiding en verwerking van de diagnose.  Aan de hand daarvan 

formuleren we suggesties voor de zorgverlening, die in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden 

om een zorgpad voor mannen met vruchtbaarheidsproblemen te ontwikkelen. 

Methodologie:  Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst werden kwantitatieve gegevens 

verzameld over de mededeling, impact en verwerking van de diagnose.   Er werd ook gepeild naar de 

ervaring van de begeleiding bij diagnose en behandeling door zorgverleners.  Daarnaast werd het 

onderwerp op een kwalitatieve manier verkend via semi-gestructureerde interviews. 

Studiepopulatie:  De steekproef voor de schriftelijke vragenlijst bestond uit 78 subfertiele mannen die 

samen met hun partner in behandeling waren in de ARG van het UZ Gent.  Hiervan werden 23 

mannen geïnterviewd, nadat ze hiervoor hun toestemming gegeven hadden.   

Resultaten en conclusies:  Schriftelijke vragenlijst: Door wie de diagnose verteld wordt, lijkt geen 

significante invloed te hebben op de tevredenheid over de opvang, of de behoefte aan extra aandacht 

of zorg.  Er werd een trend naar significantie gevonden voor de invloed van opleidingsniveau op de 

tevredenheid over opvang.  Nationaliteit had een significante invloed op de tevredenheid over de 

manier waarop de diagnose verteld werd en een randsignificante invloed op tevredenheid over de 

opvang hierbij.  De data wijzen erop dat Belgische mannen relatief meer dan andere nationaliteiten 

tevreden waren over zowel de manier waarop de diagnose gegeven werd als de opvang hierbij.  Er 

werd een randsignificant verband gevonden tussen het feit of er al dan niet verder onderzoek werd 

gedaan naar de oorzaak van subfertiliteit en de vraag of men behoefte had aan verdere medische 

uitwerking.  De relatie met de partner werd niet significant beïnvloed door de diagnose (azoöspermie 

vs. OAT), maar de diagnose ‘azoöspermie’ had significant meer invloed op het zelfbeeld.     

Interviews:  Het lijkt belangrijk dat de arts de diagnose persoonlijk, in een apart consult (“colloque 

singulier”), aan de man meedeelt.  Sommige mannen zouden een vaste afspraak met de arts ongeveer 

een week na de diagnose niet slecht vinden.  Kennis van de oorzaak lijkt belangrijk te zijn voor de 

verwerking.  Verdere studies zijn nodig naar de kosteneffectiviteit van standaard onderzoek gericht op 

de individuele oorzaak bij elke diagnose van mannelijke subfertiliteit.  De respondenten leken 

voornamelijk nood te hebben aan correcte medische informatie.  Het internet lijkt hiervoor een 

geschikt medium: e-mail om de arts te kunnen contacteren bij vragen en websites, aanbevolen door de 

arts, om verdere informatie op te zoeken.  Hoewel veel mannen belang hechtten aan de mogelijkheid 

tot gesprek met een psycholoog, leken weinig mannen dit ook effectief te doen.  Het kan misschien 

nuttig zijn om een extra functie te ontwikkelen: een soort coach die het paar gedurende het hele traject 

kan bijstaan.  De subfertiele mannen hadden vaak nog het gevoel dat ze langs de zijlijn stonden te 

kijken:  er is verder onderzoek nodig naar de mogelijkheden om de man meer actief in de behandeling 

te betrekken. 
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IIINNNLLLEEEIIIDDDIIINNNGGG::: LLLIIITTTEEERRRAAATTTUUUUUURRRSSSTTTUUUDDDIIIEEE

Hoe kijken verschillende culturen tegen mannelijke vruchtbaarheidsproblemen aan? 

Aan mannelijke infertiliteit wordt wereldwijd een sterk cultureel gekleurde betekenis gegeven.  

Stigmatisering en negatieve sociale gevolgen leiden vaak tot ontkenning en geheimhouding.   

Mannelijke infertiliteit wordt vaak erg onderschat in het Midden-Oosten en in ontwikkelingslanden.  

Nochtans kent net het Midden-Oosten een hoge prevalentie van (voornamelijk secundaire) mannelijke 

infertiliteit (Inhorn, 2009).  Ook in Afrika is er veel secundaire infertiliteit (zowel bij vrouwen als 

mannen), in belangrijke mate te wijten aan SOA’s (Folkvord et al., 2005).  Een diagnose van 

mannelijke infertiliteit is niet vanzelfsprekend in een samenleving waar de man een dominante rol 

speelt en volmaakt moet zijn.  De schuld van de infertiliteit wordt dan ook vaak afgeschoven op de 

vrouw.  Familie speelt een belangrijke rol: in Vietnam worden vrouwen door hun schoonmoeders 

onder druk gezet om zich te laten onderzoeken en behandelen als er niet snel kinderen komen

(Wiersema et al., 2006).  Ook in Egypte en bij Zuid-Aziatische inwoners in het VK worden kinderloze 

vrouwen negatief behandeld door hun schoonfamilie (Culley and Hudson, 2009; Inhorn, 2003). 

Mannelijke infertiliteit wordt vaak aanzien en ervaren als een aantasting van de mannelijkheid an sich 

en draagt een groot stigma met zich mee.  De diagnose van mannelijke infertiliteit zorgt er in Iran voor 

dat men zich terugtrekt uit het sociale leven (Baluch et al., 1998).  Ook in Zuid-Afrika worden 

kinderloze mannen niet gerespecteerd en zijn ze vaak het mikpunt van roddel en grappen (Dyer et al., 

2004).  In Nigeria zou de man wel het respect kunnen terugwinnen door te huwen met een zwangere 

vrouw of alleenstaande moeder van wie het kind dan automatisch ook als het zijne aanzien wordt 

(Umeora et al., 2008). 

Diepgewortelde conservatieve visies en ongeletterdheid zorgen ervoor dat misverstanden over 

(mannelijke) infertiliteit blijven bestaan.  Zo accepteren infertiele mannen in Zimbabwe wel dat hun 

lage spermakwaliteit een reden kan zijn voor infertiliteit, maar argumenteren ze ook dat hun vrouw 

geboren zou zijn met te weinig eitjes of dat haar baarmoeder moe zou zijn en het zaad zou weigeren 

(Folkvord et al., 2005).  Dyer et al. (2004) hebben in Zuid-Afrika vastgesteld dat naast medische 

factoren en levensstijl, ook  religieuze overwegingen (de wil of straf van God), een ‘vieze baarmoeder’, 

hekserij of krachten van voorouders als oorzaak voor infertiliteit aangehaald worden.  Maar ondanks 

hun beperkte kennis van de biologische basisprincipes, waren de mannen in deze studie toch op de 

hoogte van het feit dat infertiliteit niet enkel door de vrouw maar ook door de man veroorzaakt kan 

worden.  Ook Birenbaum-Carmeli en Inhorn (2009) stellen verandering vast: Palestijnse Libanezen, 

die vaak goed gevormd zijn, zien infertiliteit meer en meer als een medisch probleem, waardoor 

schaamte en schuldgevoel wegvallen en de vrouw ook minder vaak als schuldige bestempeld wordt.
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Traditioneel belang van vaderschap 

Bij de hindoes in India heeft vaderschap een belangrijke religieuze betekenis: een man recreëert 

zichzelf door geboorte te geven aan een zoon, zo blijven zowel hijzelf als zijn voorouders voortleven 

en blijven ze deel uit maken van de kringloop van het bestaan (Bharadwaj, 2003).  In de Islamwereld 

is het belang van vaderschap verbonden met het geloof in monogenetische voortplanting: de man 

draagt als het ware foetussen in zijn sperma, de vrouw is enkel draagster en voedt de foetus met 

menstruatiebloed (Inhorn et al., 2007a). 

Druk op de partnerrelatie

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen de partnerrelatie op de proef stellen.  In Zuid-Afrika geven mannen 

van infertiele paren aan dat ze medelijden hebben met hun partner, maar ook dat ze verleid zouden 

kunnen worden om hun vruchtbaarheid uit te testen met iemand anders (Dyer et al., 2004).  In Iran 

hebben Baluch et al. (1998) vastgesteld dat de diagnose van mannelijke infertiliteit ervoor zorgt dat de 

vrouw meer controle krijgt in het gezin.  Hoewel vrouwen volgens de Islam mogen scheiden van een 

bewezen infertiele man, doen ze dit zelden aangezien dit stigmatisering met zich meebrengt.  Ook 

mannen scheiden meestal niet van hun infertiele vrouw.  Toen ICSI net beschikbaar was, verkozen de 

meeste infertiele mannen echter wel om hun partner, die reeds te oud was voor deze behandeling, in te 

ruilen voor een jongere vrouw (Inhorn et al., 2003).  Toch geeft Inhorn (2007b) aan dat echtelijke 

verbondenheid en gendergelijkheid het stilaan lijken te winnen van patriarchaat: mannen willen een 

kind met de vrouw van wie ze houden en zijn daarvoor bereid alle mogelijke behandelingen te 

ondergaan.1  Wiersema et al. (2006) hebben dit ook bemerkt in Zuid-Vietnam, waar vele echtgenotes 

van infertiele mannen zich ondanks hun ondergeschikte rol toch gesterkt voelen in hun huwelijk.

Sommige infertiele mannen geven zelf aan dat ze bereid zijn te scheiden zodat hun vrouw bij iemand 

anders haar kinderwens kan vervullen.  Toch verkiezen de meesten uiteindelijk om als paar een 

oplossing te vinden en om, zelfs als er geen kinderen komen, samen te blijven.  

Traditionele behandeling

In vele niet-westerse samenlevingen hecht men nog veel belang aan de traditionele gezondheidszorg.  

In Zimbabwe zochten 80% van de ondervraagde infertiele mannen eerst de traditionele 

gezondheidszorg op, om dit daarna, net zoals in Zuid-Afrika soms gedaan wordt (Dyer et al., 2004), te 

combineren met een fertiliteitscentrum (Folkvord et al., 2005).  Wegens gebrek aan vertrouwen in de 

moderne medische praktijken worden in ruraal Zuidoost-Nigeria voorschriften en onderzoeken eerst 

gecontroleerd door spirituele leiders of medicijnmannen (Umeora et al., 2008).  In India worden 

moderne, westerse fenomenen zoals o.a. IVF geïncorporeerd in de traditionele en religieuze visie van 

                                                
1 Het weze hierbij aangestipt dat de meeste Iraanse moslims tot de Shi’a behoren en dat in de Shi’a Islam een ruimere mate 
van ‘vrij interpreteren’ gangbaar is dan in de Sunna Islam die vooral de Arabische moslims en de Iraniërs in de zuidelijke 
provincies van Iran volgen.  Bij niet-Arabische Sunnieten (Indonesië, USA, Turkije, de centraal Aziatische staten, Indië e.a.) 
is het volgen van de strikte Sunna-wet iets soepeler.  
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de Hindu.  Niet alles in verband met conceptie en IVF kan immers rationeel verklaard worden.  Religie 

kan dan helpen om vragen rond zowel het falen als het succes van een behandeling te verklaren.  De 

relatie tussen arts en patiënt vertoont gelijkenissen met de relatie tussen God en zijn gelovige: aan de 

ene kant is er de wederzijdse liefde met blind geloof in de dokter als God; aan de andere kant kan de 

patiënt zich ook tegen de arts keren als die faalt, zoals de gelovige tegen God wanneer die hem 

ontgoochelt (Bharadwaj, 2006).  Op dit vlak is de kloof tussen ruraal en urbaan India echter zeer groot. 

Geassisteerde voortplanting

De betrokkenheid van de man bij onderzoek en behandeling 

Door de traditionele veronderstelling dat de vrouw de oorzaak van elke kinderloosheid is, moet de 

vrouw vaak haar man overtuigen een dokter te bezoeken (Wiersema et al., 2006).  Er zijn ook vaak 

culturele problemen rond masturbatie voor semencollectie.  In de moslimwereld bestaat een 

ambivalentie rond semen en masturbatie (Inhorn, 2007a).  Aangezien seks in de Islam een recht is en 

niet louter gebonden aan voortplanting, staan sommige (vnl. Shi’a) juristen masturbatie toe als 

preventie voor illegale seks.  Dit is echter een minderheidsopinie en wordt o.a. door de Shafi’i, één 

van de vier scholen binnen de Sunni Islamwet, verboden.  Deze ambivalentie kan deels worden 

verklaard door de dubbelzinnige betekenis die aan sperma gegeven wordt: aan de ene kant 

levengevend, aan de andere kant onrein.  Moslimmannen zien masturbatie in hun jeugd zelfs als 

oorzaak van infertiliteit.  Een ander probleem is dat masturbatie vaak moet gebeuren in 

omstandigheden zonder privacy.  In Zuid-Afrika is masturbatie niet vanzelfsprekend en wordt het 

gezien als beschamend en cultureel ongepast (Dyer et al., 2004).  In ruraal Zuidoost-Nigeria leeft het 

geloof dat het spermastaal blootgesteld zal worden aan hekserij en rituelen en legt men een verband 

tussen masturbatie en verminderd libido, slechte gezondheid en risico op HIV en kanker (Umeora et 

al., 2008).  Soms is de man bang om verantwoordelijk gesteld te worden voor de infertiliteit, want dit  

vormt een bedreiging voor zijn mannelijkheid.  Dit alles zou een rol spelen bij de beperkte 

betrokkenheid van de Nigeriaanse man in de fertiliteitsbehandeling.   

Mannen in het Midden-Oosten willen echter steeds vaker hun bijdrage leveren aan de behandeling 

waardoor varicocelectomie, een ingreep zonder waarborg op succes en toch risicohoudend, er een 

groot succes kent.  De man wil zijn fertiliteit met alle mogelijke middelen herstellen, want fertiliteit is 

een hoofdkenmerk van masculiniteit.  Ook wil hij zijn huwelijk versterken door te delen in het leed dat 

zijn vrouw ondergaat om zwanger te worden.  Urologen uit het Midden-Oosten (en elders) maken hier 

jammer genoeg misbruik van en ze overtuigen zelfs fertiele mannen met gemak tot varicocelectomie 

als voorzorgsmaatregel (Inhorn, 2007b).  Dit alles, evenals de bereidheid tot MESA/TESE, vormt een 

duidelijk tegenargument voor de kritiek van feministen dat mannen niet delen in het lichamelijk leed 

van de fertiliteitsbehandeling (Inhorn, 2007a; Inhorn, 2007b). 
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Beperkingen van geassisteerde voortplanting 

De derde wereld maakt steeds meer gebruik van geassisteerde voortplanting, maar kenmerkt zich 

tevens door de ‘fertiliteits-infertiliteitsparadox’ (Inhorn, 2003): infertiliteit kent er een zeer hoge 

prevalentie, maar men kampt er ook met overbevolking, waardoor overheden weinig bereid zijn om 

inspanningen te doen voor het individuele infertiliteitsprobleem.  In Egypte zijn fertiliteitsklinieken 

vooral private instellingen die door de hoge kosten enkel toegankelijk zijn voor de elite (Inhorn, 2003).  

Hoogtechnologische onderzoeken zijn vaak niet beschikbaar (Umeora et al., 2008).  Bij Palestijnen 

krijgt het subsidiëren van geassisteerde voortplanting door de overheid een belangrijke bijbetekenis.  

Want hoewel Palestijnen in het dagelijks leven sterk gediscrimineerd worden, subsidieert de staat 

Israël ook voor hen geassisteerde voortplanting, wat de Palestijnen zien als een toegang tot 

burgerschap (Birenbaum-Carmeli and Inhorn, 2009).  Daarnaast kan gebruik van geassisteerde 

voortplanting in de derde wereld ten koste gaan van andere noodzakelijke gezondheidszorg.  Gezien 

de grote prevalentie van secundaire infertiliteit, is het belangrijk om naast de behandeling ook werk te 

maken van preventie (Inhorn, 2003; De Sutter et al., 2008). Ook na immigratie in Amerika blijven er 

bij Arabieren en Afrikanen belangrijke weerstanden bestaan tegen geassisteerde voortplanting, waarbij 

religieuze standpunten, racisme en discriminatie een rol spelen.  Vroeger racisme in de algemene 

gezondheidszorg in de VS maakt dat Afro-Amerikanen de gezondheidsinstellingen wantrouwen.  De 

Arabische bevolking kampt dan weer met taalbarrières en culturele weerstand ten opzichte van een 

man als gynaecoloog.  Ook stereotype karikaturen van hyperseksualiteit, hyperfertiliteit en polygamie 

bij de Arabische en Afrikaanse bevolking van Amerika spelen een rol.  De meesten geven echter de 

hoge kosten in de ‘for profit’ gezondheidszorg aan als belangrijkste hinderpaal (Inhorn and Fakih, 

2006).  In vergelijking met België, waar de gemiddelde kostprijs voor de patiënt voor één IVF-poging 

amper 300 à 400 euro is, bedraagt de ‘marktprijs’ in de VS ca. 15,000 à 20,000 US dollar. 

Adoptie en spermadonatie als behandelingsoptie 

Adoptie en spermadonatie kennen weinig ingang in niet-westerse culturen: de bloedband of familielijn 

wordt immers doorbroken.  Folkvord et al. (2005) hebben dit vastgesteld in Zimbabwe en Wiersema et 

al. (2006) in Zuid-Vietnam.  Beiden geven echter wel aan dat dit omzeild kan worden door een broer 

als spermadonor te vragen.  In de Islam is de visie op gameetdonatie en adoptie niet homogeen.  De 

westerse adoptieprocedure, waarbij het kind de naam van de adoptieouders krijgt, is expliciet verboden.

‘Kafalat il-yatim’, een vorm van zorg en financiële steun voor wezen, wordt echter wel sterk 

aangemoedigd.  Gameetdonatie zien de Sunni als immoreel: het officiële standpunt rond IVF is dat  

het enkel toegestaan is zolang er geen derde partij in het spel is.  Toch zijn sommige mannen uit liefde 

en respect voor hun echtgenote bereid in te gaan tegen hun religie.  Bij de Shi’a (vooral Iran) is het 

ingewikkelder: hier zijn er twee grote strekkingen.  Aan de ene kant zijn er de volgelingen van de 

Libanese Ayatollah S.M.H. Fadlallah die oorspronkelijk het standpunt van de Sunni volgden.  Aan de 

andere kant zijn er de leden van de Hizbullah waarvan de spirituele leider Ayatollah Khamenei 
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gameetdonatie wel toelaat.  In 2003 heeft ook Fadlallah zijn visie aangepast en eiceldonatie toegestaan 

in een vorm van een soort tijdelijk huwelijk, ‘mut’a’, tussen een ongehuwde moslimvrouw en een 

gehuwde of ongehuwde moslimman in ruil voor geld.  Mut’a is ook de legale sharia-structuur die 

prostitutie ‘toelaat’, want het is een vorm van ‘huwelijk’ dat van 1 uur tot 99 jaar kan duren, maar in 

essentie ‘tijdelijk’ is.  In het geval van een infertiele man is het voor een gehuwde vrouw echter niet 

mogelijk mut’a aan te gaan met een spermadonor.  Spermadonatie blijft dus uit den boze.  

Embryodonatie daarentegen wordt wel toegestaan aangezien dit een gift is van een paar aan een ander 

paar.  Door gebrek aan geschreven wetten hierover gaan de Shi’a vaak te rade bij de spirituele leiders 

zelf.  Uiteindelijk worden adoptie of spermadonatie weinig geaccepteerd door zowel Sunni als Shi’a 

met het persoonlijke argument dat het “hun eigen zoon niet is” (Inhorn, 2006). 

Egyptenaren zien het religieuze verbod op elke vorm van ‘derdepartijdonatie’ als het belangrijkste 

element bij de keuze voor geassisteerde voortplanting.  Zelfs bij IVF en ICSI met eigen materiaal is 

men bang dat er ongewild sperma verwisseld zal worden (Inhorn, 2003). 

Bij de hindoes staat de triade moeder-vader-kind centraal in de huwelijksrelatie.  Deze  lichamelijke 

connectie tussen paar en nageslacht bestaat uit zowel een onzichtbare biologische band als een 

zichtbare sociale band.  Door de zichtbare afwezigheid van deze triade rust er een sterk stigma op 

infertiliteit en staat geheimhouding centraal.  Adoptie is sociaal zichtbaar en dus onaanvaardbaar.  

Gebruik van donormateriaal is door het verbreken van de biologische band eveneens een bedreiging 

voor de traditionele waarden.  Ook bij geassisteerde voortplanting met eigen materiaal komt een derde 

partij tussen, wat het meest intieme aspect van de relatie (een kind verwekken) zichtbaar en publiek 

maakt.  Zoals in de Islam is men hier ook milder voor eicel- dan voor spermadonatie: het wordt als 

aseksueel gezien zonder bedreiging voor het huwelijk.  (Bharadwaj, 2003)

Mannelijke vruchtbaarheidsproblemen in het Westen (Gannon et al., 2004)

In niet-westerse landen is masculiniteit een zeer belangrijk kenmerk, maar ook in het Westen heerst 

het sociale stereotype van de hegemonische man die sterk, krachtig, agressief en fysiek dominant is, 

met emotionele en fysieke controle en grote interesse in seks.  De laatste decennia lijkt hij echter 

kwetsbaarder op biologisch vlak, wat omschreven wordt als een ware crisis van de westerse man.  

Gannon et al. (2004) hebben de voorstelling van infertiliteit en masculiniteit in westerse dagbladen 

van 1992 tot 1998 bestudeerd en vastgesteld dat infertiliteit als noodlottig voor de toekomst van de 

mensheid beschreven werd.  Men maakte historische vergelijkingen en vergelijkingen tussen mannen 

onderling, waarbij fertiele mannen als ‘macho’s’, superieur aan de infertielen, voorgesteld werden.  Bij 

het vergelijken met andere species was spermakwaliteit de hoofdkarakteristiek van de man en basis 

van zelfrespect.  Sperma was niet louter een middel om de vrouw te bevruchten, maar een 

verpersoonlijking van de man, waardoor schade aan het sperma ook schade aan de mannelijke 

identiteit betekende.  Het stigma van mannelijke infertiliteit werd nog versterkt door het vermeende 

verband tussen fertiliteit en potentie.  Daarenboven gebruikte men een typisch mannelijke taal, waarbij 
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men de dalende spermakwaliteit in termen van aanval en oorlog beschreef om de bedreigde positie van 

de man te benadrukken.  Deze dreiging werd seksistisch geïnterpreteerd: de man was als het ware het 

slachtoffer van de vrouw via een doelbewuste manipulatie door oestrogenen. 

Psychologische aspecten van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen

Beleving van de diagnose

Doorheen de geschiedenis ziet men dat ongewilde kinderloosheid als sociaal stigma ervaren wordt.  

Dit zorgt voor belangrijke emotionele chronische stress (Wheaton, 1999).  Burns (2007) geeft aan dat 

emotionele stress bij infertiliteit begrijpelijk is.  Vooral het gevoel van controleverlies wordt als zeer 

stresserend ervaren (Hielmstedt et al., 1999).  Peterson et al. (2007) geven aan dat één op vier vrouwen 

en één op vijf mannen de stress en angst als heel hoog ervaren.  Dhillon et al. (2000) beschrijven de 

psychologische respons van mannen op de stresservaring: het gevoel krijgen dat men persoonlijk en 

seksueel niet voldoet, leidt tot conflict met de partner, seksuele disfunctie, depressie en schuld.  

Demografische, klinische en psychosociale variabelen bepalen de emotionele beleving van infertiliteit.  

Dhillon et al. (2000) stellen dat mannen vaak aangeven dat ze meer stress ervaren als kostbare tijd is 

verstreken aan onderzoeken en onsuccesvolle behandelingen.  Burns (2007) ziet angst, schuld, shock, 

verminderd zelfvertrouwen, seksuele disfunctie, stress binnen de partnerrelatie en sociale isolatie als 

frequente emoties.  Een man beleeft zijn infertiliteit anders dan een vrouw.  Er zijn verscheidene 

redenen hiervoor (Dhillon et al., 2000). De vrouw ondergaat in het algemeen de 

vruchtbaarheidsbehandeling, die pijnlijk kan zijn en voor bijwerkingen kan zorgen.  Dit zorgt voor 

psychologische stress.  Mannen rapporteren vaak wel minder stress, maar misschien onderdrukken ze 

hun gevoelens omtrent infertiliteit en ongewilde kinderloosheid meer dan vrouwen.  De emotionele 

status van de man kan dan wellicht accurater gereflecteerd worden in interviews dan in 

gestandaardiseerde vragenlijsten.  Mannen kijken mogelijk meer realistisch naar objectieve medische 

gegevens, waardoor ze die minder verkeerd interpreteren en minder ontgoocheld zijn bij falen.  

Peronace et al. (2007) en Fisher et al. (2009)  hebben de stelling dat subfertiele mannen meer lijden 

dan mannen van wie de vrouw ook subfertiel is, weerlegd.  Volgens hen is er geen bewijs van meer 

stigma en geheimhouding rond de diagnose van mannelijke subfertiliteit.  Evenmin konden ze 

aantonen dat de vrouw de man wil beschermen door de schuld van de infertiliteit op zich te nemen.  

Bij het infertiele paar is er bij de man een gelijkaardige vorm van lijden aangetoond, ongeacht of er 

mannelijke subfertiliteit aanwezig is.  Dat lijden wordt groter met de duur van de (onsuccesvolle) 

behandeling.  Mannen die lijden onder de diagnose moeten wel (h)erkend worden.  De stress kan 

immers ook gevolgen hebben op o.a. de semenanalyse, en dus op behandelingsresultaten.   
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Angst als infertiliteitsbeleving 

Peterson et al. (2007) tonen aan dat er meer angst bestaat bij mannen en vrouwen met infertiliteit dan 

bij een fertiele controlegroep.  Wie in het begin van de behandeling een grotere subjectieve (het ergste 

vrezen, zenuwachtig zijn) en autonome angst (zweten, indigestie) vertoont, ervaart ook een grotere 

graad van infertiliteitsgerelateerde stress.  Zij zagen dit als een voorbeeld van ‘state anxiety’: angst 

uitgelokt door een specifiek probleem of situatie, in casu de diagnose van mannelijke subfertiliteit. 

Drie keer meer vrouwen dan mannen blijken psychiatrische morbiditeit door de infertiliteit te ervaren, 

vooral aanpassing- en angststoornissen (Burns, 2007).  Stress op zich kan ook de spermakwaliteit 

verminderen.  Wischmann (2003) heeft echter aangetoond dat de incidentie van dit gegeven, 

‘psychogene infertiliteit’, vaak overschat wordt. 

Coping

Doorgaans is infertiliteit een levensingrijpende ervaring die onverwachte stress en potentiële 

stigmatisering met zich meebrengt.  Hoe men individueel of als paar die stress controleert en reguleert, 

leidt tot een brede waaier aan coping strategieën.  Bij velen ontbreken kennis en vaardigheden om op 

adequate wijze met infertiliteitsstress om te gaan.  (Peterson et al., 2006; 2008)

Coping wordt formeel gedefinieerd als het geheel van cognitieve en gedragsmatige inspanningen om 

met stress om te gaan en stress te beheersen, in situaties waar de stressfactor de echte of vermeende 

belastbaarheid van een paar overtreft.  (vrij vertaald naar Lazarus en Folkmann, 1984)

De ‘Ways of Coping Questionnaire’ (WoCQ) is een vragenlijst afgeleid uit het transactionele model 

van stress van Folkman en Lazarus (1984) en onderkent vier coping strategieën. 

Actief vermijdende strategie 

Deze strategie houdt in dat men zwangeren mijdt, gevoelens voor zich houdt en een vlucht zoekt 

buitenshuis (vb. het werk) om de gedachten te verzetten.  Het gebruik van vermijdgedrag als coping 

strategie wordt geduid als een significante voorspeller voor fertiliteitsgerelateerde stress (Schmidt et 

al., 2005; Hunt and McHale, 2007; Peterson et al., 2008).  Het is de minst effectieve coping strategie, 

zowel voor de man als voor de vrouw.  Als beide partners ervan gebruik maken, kan dit leiden tot 

isolatie en een gebrek aan steun van de omgeving.  Wanneer één van de partners deze coping strategie 

minder gebruikt dan de andere, is er minder persoonlijke stress en stress binnen de partnerrelatie 

aangetoond, wat volgens Peterson et al. (2008) wijst op een beschermende functie.  Wanneer een 

partner totaal geen gebruik maakt van deze strategie, wordt dit gezien als een beschermend element 

voor de stress zowel ervaren door de persoon zelf, als door de partner. 

Actief confronterende strategie 

Deze strategie houdt in dat men gevoelens uit, advies vraagt aan anderen en hierdoor steun en 

empathie ervaart.  Als één van de partners deze strategie gebruikt, kunnen er relatieproblemen ontstaan. 

Het gebruik van deze strategie enkel door de vrouw zorgt voor meer stress rond de partnerrelatie 
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(Peterson et al., 2008).  Bij gebruik van deze strategie enkel door de man zijn diverse resultaten 

gevonden, gaande van meer stress (Peterson et al., 2006) naar geen effect van stress (Peterson et al., 

2008) rond de partnerrelatie.  Schmidt et al. (2005) stellen dat deze strategie leidt tot lagere 

infertiliteitsgerelateerde stress.  Wanneer mannen ze gebruiken, ervaren ze minder stress binnen de 

partnerrelatie.  Peterson et al. (2008) wijzen hierbij op variërende definities voor de verschillende 

coping strategieën.  Ook een verschil in culturele normen en waarden kan een verklaring zijn.  

Infertiliteit is een gevoelig onderwerp en wanneer er binnen het paar een discongruentie wordt 

gevonden in het uiten van deze privézaken naar de buitenwereld toe, kan dit voor problemen binnen de 

partnerrelatie zorgen.  

Passief vermijdende strategie 

Deze strategie vermijdt stress.  Ze verschilt van de actief vermijdende strategie doordat ze zich 

kenmerkt door hoop op een mirakel of het denken dat men enkel kan wachten.  Schmidt et al. (2005) 

zien dit als een vorm van optimisme.  Dit kan helpen bij aanvang van behandeling: té pessimistisch 

denken is een reden voor therapiestop.  Men is zich vaak niet bewust van gebruik van deze strategie 

door de partner, waardoor Peterson et al. (2008) noch positieve, noch negatieve invloed van deze 

strategie vonden op de relatie.  

Betekenisgevende strategie

Bij deze strategie helpt de ervaring van infertiliteit in de ontwikkeling van de persoonlijkheid, het 

vinden van andere levensdoelen en het positief omgaan met infertiliteit.  Ze zorgt voor minder 

stresservaring bij man en vrouw.  Ze kan evenwel succesvol zijn voor een individu, maar een negatief 

effect hebben op het paar.  Wanneer de man eerder dan de partner beslist een nieuwe betekenis te 

geven aan de infertiliteit, zal dit voor meer stress bij de partner zorgen.  Wanneer een vrouw hiertoe 

besluit, zorgt dit voor stressdaling bij haar op alle domeinen, en bij de partner voor stressdaling binnen 

de relatie (Peterson et al., 2006; 2008).  Dit wordt door Daniluk (1997) verklaard door 

genderverschillen in timing van behandelingsbeslissingen en door een genderspecifieke kijk op het 

belang van het ouderschap.  Vrouwen hebben het moeilijker om kinderloosheid te aanvaarden wanneer 

beslist wordt te stoppen met behandeling.  

Hunt en McHale (2007) toonden aan dat men wisselt in de gebruikte coping strategie: eerst een actieve 

aanpak, waarbij over problemen gediscussieerd wordt, later een vermijdende of onderdrukkende 

aanpak, waarbij niet over de problemen wordt gepraat.  Dit kan voordelig zijn voor het paar wanneer 

de coping strategieën van de partners in overeenstemming zijn met elkaar.  Het kan ook voor 

problemen zorgen wanneer beide partners niet simultaan dezelfde coping strategie gebruiken.

Hoewel mannen en vrouwen verschillende coping strategieën hanteren, blijkt uit de meta-analyse van 

Jordan en Revenson (1999) over genderverschillen bij coping dat er meer overeenkomsten gevonden 

worden dan verwacht.  Mannen maken volgens Hunt en McHale (2007) voornamelijk gebruik van de 
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actief confronterende, de passief vermijdende en de betekenisgevende coping strategie.  Voor de man 

zorgt de focus op het oplossen van het probleem volgens Peterson et al. (2006) voor daling van stress 

en heeft het een bescheiden maar positief effect op de partnerrelatie.  Het controlegevoel neemt toe 

wanneer men geconfronteerd wordt met infertiliteit.  Mannen hechten hier meer belang aan, want ze 

voelen zich onbekwaam om het infertiliteitsprobleem zelf op te lossen.  Ze rapporteren vaak het 

gevoel van machteloosheid om zichzelf en hun partner te helpen.  Actief betrokken worden in het 

behandelingsproces leidt tot een groter gevoel van samenwerking en tevredenheid, zodat infertiliteit 

een gedeelde ervaring van het paar wordt in plaats van een individuele geïsoleerde ervaring.  

Infertiliteit als een probleem van het paar versterkt de partnerrelatie.  Vrouwen daarentegen maken 

meer gebruik van een actief confronterende strategie met een communicatiestrategie van 

geheimhouding tegenover de partner.  Dit houdt in dat ze met anderen over hun probleem praten, maar 

dit niet aan hun partner vertellen.  Ook maken ze meer gebruik van elk van de 4 grote coping 

strategieën in vergelijking met de man.  Deze bevindingen worden gekoppeld aan de hogere graad van 

stress die vrouwen ervaren: hoe stressvoller men de infertiliteit ervaart, des te meer probeert men door 

middel van bepaalde coping strategieën om die stress te verminderen.  De actief confronterende 

strategie, die zoekt naar sociale steun, is de meest gekozen coping.  (Peterson et al., 2006; 2008) 

Beleving van de behandeling

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het medisch consult.  Uit de studie van Glover et al. 

(1994), die de onmiddellijke impact van een medische consultatie op het paar registreert, blijkt dat de 

angst het hoogst is vóór consultatie.  Men heeft hoge verwachtingen: door velen wordt het eerste 

consult gezien als een einde van een lange periode van wachten en het begin van een volgend stadium 

van zoeken naar een geschikte behandeling als voorbereiding op een leven als ‘ouder’.  Bij het consult 

wordt informatie gegeven over behandelingsopties en prognose.  Na de consultatie dalen angst en 

schuld, maar depressieve gedachten stijgen.  De daling van zelfbeschuldiging weerspiegelt een 

verschuiving van de infertiliteit van een intern naar een extern (medisch) probleem.  Dat de 

depressieve gedachten stijgen, geeft aan dat men nog onzeker is over de situatie, maar er wel op een 

meer realistische manier naar kijkt.  Toch blijft men, ondanks de vermelding van de prognose, 

optimistisch over de kans op zwangerschap.  Dit optimisme werkt beschermend, als een bron om 

kracht uit te putten voor het ondergaan van de behandeling.  

Pook et al. (2002) stelden vast dat patiënten die voor het eerst een behandeling ondergingen een 

grotere daling van stress vertoonden tijdens de behandeling dan patiënten die reeds eerder behandeld 

waren.  Dit zou erop kunnen wijzen dat diegenen die voor de eerste keer de behandeling ondergaan, 

onzeker zijn over wat er te gebeuren staat.  Gezien beide groepen een gelijkaardige graad van stress 

vertoonden bij start van therapie, is dit echter weinig waarschijnlijk.  Wellicht zijn er dus meer 

factoren verantwoordelijk voor de stress, dan enkel de onzekerheid over de behandeling. 
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De beleving van de infertiliteit fluctueert volgens Burns (2007) bij zowel man als vrouw doorheen het 

verloop van de behandelingscycli.  Angst en depressie nemen toe bij de eicelpunctie, dalen bij 

embryotransfer en stijgen de dag van de zwangerschapstest.  De ernst van emotionele stress 

vermindert bij herhaalde cycli.  

Hunt en McHale (2007) zien dat verschillen in behandeling tussen man en vrouw voor psychosociale 

gevolgen zorgen.  Technieken zoals IVF en ICSI maken het achterhalen van de oorzaak van de 

mannelijke infertiliteit minder prioritair.  Mannen ondergaan minder diagnostische procedures dan hun 

partners, die meestal extensieve en invasieve testen ondergaan.  Ook ondergaat de vrouw het grootste 

deel van de behandeling, waardoor de man als het ware langs de zijlijn staat te kijken.

Peterson et al. (2007) geven als voornaamste redenen om met behandeling te stoppen: financiële 

redenen, psychologische stress en slechte prognose.  Er blijkt een omgekeerd verband tussen de 

ervaren stress en het succes van de infertiliteitsbehandeling.  Volgens Burns (2007) zorgt voornamelijk 

het falen van de behandeling voor een grote emotionele respons.  

Effecten binnenin de partnerrelatie 

Uit het kwalitatief onderzoek van Hunt en McHale (2007) blijkt dat de infertiliteit en haar behandeling 

een uitdaging kunnen zijn voor de relatie.  Toch vermeldden Hjelmstedt et al. (1999), Levin en Sher 

(2000) en later Schmidt (2006) dat voor meer dan de helft van de onderzochte populatie een beter 

welbevinden in de relatie is aangetoond door de ervaring van infertiliteit.  De relatie wordt versterkt en 

men groeit dichter naar elkaar toe.  Een verklaring voor deze discrepantie kan zijn dat het paar de 

kwaliteit van hun relatie overschat.  Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de groep infertiele 

paren die IVF opzoekt, een geselecteerde populatie vormt binnen de infertiele paren.  Ook zit men 

reeds in een stadium waaraan een periode van emotionele en relationele problemen vooraf ging, 

waardoor de relatie als sterker wordt beschouwd dan voordien.  Volgens Levin en Sher (2000) leidt 

schrik om uitgesloten te worden van de behandeling tot niet rapporteren van eventuele moeilijkheden.  

Hunt en McHale (2007) stellen dat er, ondanks de uitdaging, uiteindelijk slechts in weinig gevallen 

problemen binnen de partnerrelatie worden gevonden en dat er over het algemeen minder conflict 

wordt gevonden bij paren in vruchtbaarheidsbehandeling dan in huwelijken met spontane 

zwangerschappen.

Dé uitdaging van het infertiele paar is te leren omgaan met de infertiliteit.  Communicatie speelt daarin 

een grote rol.  Communicatieproblemen hebben negatieve gevolgen voor de relatie.  Infertiliteit dwingt 

het paar over deze problematiek te praten.  Sociale vaardigheid bepaalt sterk de manier van coping. 

Het gebruik van een bepaalde coping strategie beïnvloedt de stress van de partner op persoonlijk, 

relationeel en sociaal vlak.  (Schmidt et al., 2005; Schmidt, 2006) 
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Infertiliteitsgerelateerde communicatiestrategieën

Infertiliteitsgerelateerde communicatiestrategieën tonen of men al dan niet met iemand anders dan de 

partner praat over infertiliteit.  Er zijn drie grote strategieën: openhartige strategie waarin formele én 

emotionele informatie wordt gedeeld, formele strategie waar enkel formele informatie wordt gedeeld 

en geheimhoudingsstrategie waarbij helemaal niets wordt gedeeld.  (Schmidt, 2006) 

De meeste subfertiele paren praten met anderen over hun situatie.  Uit de studie van Schmidt (2006) 

blijkt dat meer vrouwen (3/4) dan mannen (1/2) na de behandeling met vrienden en familieleden over 

hun probleem spreken.  Vrouwen halen hieruit meer voordeel dan mannen, terwijl mannen meer 

aangeven onverschillig te zijn voor de reactie van anderen.  Mannen blijken relatief meer met hun 

partner dan met anderen over hun problematiek te praten.  Na de therapie stoppen meer mannen dan 

vrouwen met communiceren over hun infertiliteit.  (Schmidt et al., 2005; Schmidt, 2006) 

Hoe meer men als man de openhartige communicatiestrategie gebruikt, des te meer men verwacht van 

het gezondheidszorgsysteem, zoals gedetailleerde medische informatie, patiëntgerichte zorg en 

psychosociale steun.  Ook uit men dan meer de zwangerschapswens.  Wanneer een man eerder voor 

geheimhouding kiest, uit hij enkel de vraag naar meer technische informatie.  (Schmidt et al., 2005) 

Welke communicatiestrategie men ook gebruikt, bij geen enkele wordt door Schmidt et al. (2005) 

meer stress gevonden.  Dit kan erop wijzen dat men de communicatiestrategie kiest dit het best bij 

zichzelf past.  Van Balen en Trimbos-Kemper (1994) zagen echter meer stress bij de geheimhoudende 

strategie. Tussen beide studies was er echter een verschillende infertiliteitsduur.  Dit kan erop wijzen 

dat men bij geheimhouding meer stress ervaart naarmate men de diagnose langer kent.  

Interventies worden ontwikkeld om communicatie- en stressmanagement te verbeteren.  Deze kunnen 

helpen in de keuze rond de mate van openhartigheid over de infertiliteit.  Algemeen blijkt niet de 

communicatiestrategie zelf problematisch te zijn, maar het feit of die communicatiestrategie past bij 

wat die persoon echt wil.  (Schmidt et al., 2005) 

Vruchtbaarheidsproblemen en seksualiteit

De beperkte literatuur over de interactie tussen mannelijke seksualiteit en infertiliteit kan 

onderverdeeld worden in descriptieve, kwalitatieve studies (vnl. Frans) en kwantitatieve studies (vnl. 

Noord-Amerikaans) (Coeffin-Driol and Giami, 2004).  Door het gebruik van verschillende 

methodologieën en meetinstrumenten die niet gevalideerd werden voor deze specifieke situatie, zijn de 

resultaten van de verschillende studies vaak tegenstrijdig (Gurkan et al., 2009).  Niettemin blijkt dat de 

diagnose en behandeling van infertiliteit negatieve effecten kunnen hebben op alle aspecten van 

mannelijke seksualiteit.  Seksuele problemen kunnen ontstaan of versterkt worden door diagnose, 

onderzoek en behandeling van infertiliteit, maar ook zelf bijdragen tot kinderloosheid (Read, 1999). 
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Invloed van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen op seksualiteitsbeleving

De seksuele tevredenheid  bij mannen van infertiele paren (Müller et al., 1999; Ramezanzadeh et al., 

2006), is zowel voor als na de diagnose over het algemeen hoog.  Na de diagnose is die iets lager dan 

ervoor, maar niet significant.  In vergelijking met mannen uit fertiele paren zijn ze echter minder 

tevreden en hebben ze ook minder seksueel verlangen (Monga et al., 2004; Drosdol and Skrzypulec, 

2008).  Ohl et al. (2009) hebben vastgesteld dat de diagnose van mannelijke infertiliteit wel het 

seksuele verlangen van de man aantast, maar niet het plezier van seks.  In vergelijking met hun partner 

zouden ze zelfs meer plezier beleven.  Monga et al. (2004) konden geen effect aantonen van de 

infertiliteitsduur op de kwaliteit van het intieme leven, terwijl de seksuele tevredenheid volgens 

Ramezanzadeh et al. (2006) wel significant minder is als men de diagnose langer kent.  Naarmate men 

langer met infertiliteit te kampen heeft, heeft men minder frequent seksueel contact, wat op zichzelf 

zorgt voor minder seksuele tevredenheid (Ramezanzadeh et al., 2006; Müller et al., 1999).  Dat men na 

vier jaar infertiliteit minder plezier heeft in seks, wijt Gamet (2008) aan het feit dat men angstiger is.

Verscheidene auteurs hebben geen verband gezien met de oorzaak van infertiliteit (Ramezanzadeh et 

al., 2006; Monga et al., 2004).  Gamet (2008) kon daarentegen wel de stelling uit vroegere literatuur 

bevestigen dat de infertiliteitsdiagnose bij de man een effect heeft op zijn seksualiteitsbeleving: 

mannen die de enige factor waren in de subfertiliteit hadden minder plezier in seks dan mannen die dit 

niet waren.  Binnen de groep van infertiele mannen hebben Müller et al. (1999) geen verschil gezien 

met betrekking tot de verschillende andrologische oorzaken.   

Volgens Coëffin-Driol en Giami (2004) stelden verscheidene auteurs een verminderd libido vast bij de 

subfertiele man.  Elliott (1998) spreekt van een seksuele desinteresse die kan ontstaan uit de druk van 

infertiliteit op de relatie, maar ook uit het feit dat de subfertiele man zich geen ‘complete man’ voelt.   

Invloed van de behandeling op seksualiteitsbeleving 

Terwijl zowel Ramezanzadeh et al. (2006) als Müller et al. (1999) geen invloed konden aantonen van 

de behandelingsduur op de seksuele tevredenheid, hebben Ohl et al. (2009) vastgesteld dat paren die 

reeds langer in behandeling waren, minder plezier beleefden in hun seksleven.  Voor dit laatste geeft 

Braverman (2004) een gedragstherapeutische verklaring: men wordt geconditioneerd om seksuele 

intimiteit te associëren met falen om zwanger te worden in plaats van met plezier.  Ook de 

behandeling op zich kan een invloed hebben: 40% van de infertiele paren uit de studie van Ohl et al. 

(2009) hadden buiten de behandelingsperiodes een groter seksueel verlangen en een positiever oordeel 

over hun seksuele betrekkingen. De geplande seks, opgelegd door de arts, wordt ervaren als een 

schending van de seksuele privacy (Watkins and Baldo, 2004).  Seks wordt louter nog een middel in 

plaats van een doel op zich (Coëffin-Driol and Giami, 2004).  Volgens Ohl et al. (2009) zou dit 

kunnen leiden tot gedachten van overspel: de druk om een kind te verwekken valt weg en seks louter 

voor het plezier wordt weer mogelijk.  Hoewel doelbewuste seks in de ovulatoire periode telkens 
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opnieuw tot  frustratie en ontgoocheling leidt bij het optreden van de menses, was dit voor het 

merendeel van de paren uit de studie van Ohl et al. (2009) geen reden om de geplande seks te mijden.

Peterson et al. (2007) hebben aangetoond dat wie meer subjectieve klachten of autonome symptomen  

van angst vertoont bij aanvang van de therapie, meer last heeft van seksuele infertiliteitsstress: minder 

plezier in seks, meer spanning rond ‘geplande’ seks, minder seksueel zelfvertrouwen.  Dit verband 

werd duidelijker gezien bij mannen dan bij vrouwen, hoewel mannen relatief minder last hadden van 

angst en seksuele infertiliteitsstress dan vrouwen.  Voor dit sterkere verband geven Peterson et al. 

(2007) verscheidene hypothesen.  Ten eerste kunnen angstsymptomen bij mannen seksuele 

moeilijkheden veroorzaken die de angst nog versterken.  Ten tweede is het ‘mannelijkheidsgevoel’

eerder verbonden met seksueel presteren dan met de sociale vaderrol.  Ten derde is er ook nog druk 

van buitenaf om de seksuele daad succesvol te voltrekken (bv. druk van partner voor seks met vaginale 

zaadlozing tijdens de ovulatoire periode).  Bij vrouwen daarentegen is angst eerder gerelateerd aan een 

succesvolle uitkomst (zwanger worden) dan aan een succesvolle seksuele prestatie op zich. 

Vruchtbaarheidsproblemen en seksuele disfunctie

Reeds in 1980 beschreef Berger dat (voorbijgaande) erectiele disfunctie frequent voorkwam na de 

diagnose van azoöspermie (11/16 patiënten).  Ook recenter heeft men vastgesteld dat mannen uit 

infertiele paren meer te kampen hebben met seksuele disfunctie dan mannen uit fertiele paren 

(O’Brien et al., 2005; Monga et al., 2004).  Drosdzol en Skrzypulec (2008) specificeren dat enkel 

gediagnosticeerde mannelijke infertiliteit leidt tot meer erectiele disfunctie.  O’Brien et al. (2005)

suggereren dat de oorzaak multifactorieel is met grote bijdrage van psychogene factoren.  Volgens 

Elliot (1998) zou erectiele disfunctie vaak het resultaat zijn van seksuele desinteresse of  

psychologische stress rond het vruchtbaarheidsprobleem: het streven naar zwangerschap oefent druk 

uit op de man waardoor hij angstig wordt.  Als het erectieprobleem regelmatig optreedt, ontstaat er een 

vicieuze cirkel gedreven door faalangst.  De psychogene aard van de erectiele disfunctie blijkt volgens 

Saleh et al. (2003) uit het feit dat 11% van de mannen met een afwijkende eerste semenanalyse te 

maken kreeg met problemen bij erectie of orgasme, terwijl ze vooraf normaal seksueel functioneerden.  

Ook de associatie met een langere duur van de infertiliteit en hogere angstniveaus zou pleiten voor een 

psychogene oorzaak.  Angst voor seksuele prestaties, uitgelokt door de verwachtingen van de arts en 

de partner, kan naast seksuele problemen echter ook leiden tot seksuele overcompensatie en stimulatie 

in een poging om zijn mannelijkheid en viriliteit te beschermen (Coëffin-Driol and Giami, 2004; 

Gurkan et al., 2009). 

Behoeften van de patiënt bij de aanpak van het vruchtbaarheidsprobleem

Hoewel veel paren van geassisteerd reproductieve technieken gebruik maken, is er naar de behoeften 

bij de behandeling weinig onderzoek gebeurd.  Toch is het belangrijk te weten wat mensen verwachten 

van de fertiliteitskliniek en hoe ze de behandeling evalueren.  (Schmidt, 2006) 
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Tevredenheid over medische & patiëntgerichte zorg

In de review van Schmidt (2006) wordt vermeld dat verschillende medische en organisatorische 

aspecten zorgen voor een grotere tevredenheid: een behandeling in een gespecialiseerde 

fertiliteitskliniek, minder dan 2 jaar tussen aanvang van behandeling en geboorte, een laag aantal 

behandelingscycli, behandeling met betrokkenheid van de man en behandeling waarbij slechts één arts 

betrokken is.  In de studie van Glover et al. (1999) is er een correlatie gevonden tussen tevredenheid 

en het feit of het personeel begrip toont, of er vragen beantwoord worden, of er alternatieven worden 

besproken en of men helpt bij het nemen van een beslissing.  Infertiliteitsgerelateerde stress zorgt niet 

voor minder tevredenheid. Volgens Schmidt et al. (2003) is tevredenheid hoger bij diegenen die na 

een succesvolle behandeling een kind kregen.  Wel is dit slechts van relatief belang: het werd steeds 

vermeld in combinatie met bijkomende andere ontevredenheidsfactoren.  Zowel vrouwen als mannen 

zijn meer tevreden als ze meer controlegevoel hebben, vrouwen zijn daarenboven meer tevreden als de 

behandeling slaagt na zo weinig mogelijk cycli. (Schmidt, 2006)

Bij mannelijke infertiliteit zijn er minder behandelingsopties, waardoor bespreking of het opstellen 

van een geïndividualiseerd traject minder van toepassing is.  Gezien vrouwen meer betrokken zijn bij 

de behandeling, lokt dit bij hen meer frustratie en minder tevredenheid uit.  Daarnaast is er geen 

associatie tussen tevredenheid van de man en de diagnose of type behandeling.  (Schmidt et al., 2003) 

Schmidt (2006) toonde aan dat men over het algemeen tevreden is over de kwaliteit van de medische 

zorg.  Wel uiten patiënten vaak de behoefte aan meer geschreven informatie over medische 

behandeling (Schmidt, 1998; Souter et al., 1998). 

Patiënten van lagere sociale klasse zijn volgens Schmidt et al. (2003) relatief meer tevreden over 

zowel patiëntgerichte als medische zorg.  Dit wijst erop dat het personeel van de fertiliteitskliniek 

tegemoet komt aan hun behoeften.   Het zou echter kunnen dat ze opkijken naar de medische staf en 

daardoor minder negatieve commentaar durven geven.  

Tevredenheid over de patiëntgerichte zorg blijkt lager dan tevredenheid over de medische zorg 

(Schmidt, 1998; Souter et al., 1998).  De patiëntgerichte zorg is de routine psychosociale zorg die door 

alle stafleden wordt toegepast (bijvoorbeeld het luisteren naar de patiënt).  Men ondervindt vaak te 

weinig emotionele steun en advies.  Patiënten willen een aanpak die gericht is op hen persoonlijk en 

meer advies omtrent behandelstop.  Bij dat advies wensen ze een overzicht van alle alternatieven om 

toch nog het ouderschap te kunnen beleven. 

In de COMPI-studie (Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility research program) (Schmidt et 

al., 2003) daarentegen is er grote tevredenheid aangetoond over zowel medische als patiëntgerichte 

zorg.  Het is opmerkelijk dat men meer dan in vorige studies tevreden was over patiëntgerichte zorg, 

hoewel er in de studiesetting een gebrek was aan psychologische counseling, psychotherapie of andere 

professionele psychosociale diensten.  Dit suggereert dat het mogelijk is tegemoet te komen aan de 

psychosociale en emotionele behoeften van de patiënt zonder formele psychosociale diensten.  Dit is 
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belangrijk wanneer men bedenkt dat slechts nog geen 20% psychologische counseling wil, zelfs al 

wordt deze gratis aangeboden op de meest geschikte tijdstippen voor de patiënt.  Er is nood aan de 

ontwikkeling en evaluatie van verschillende methodes om aan de psychosociale behoeften van de 

patiënt tegemoet te komen, ook tijdens het medisch consult zelf.  Een mogelijke interventie is het 

personeel beter opleiden op psychosociaal vlak. 

Een andere reden voor grotere tevredenheid over patiëntgerichte zorg t.o.v. 1998 kan zijn dat 

geassisteerde reproductieve technieken (ART) in 2003 meer routine geworden waren (Schmidt et al., 

2003).  Wanneer een staf meer ervaren is in de medische aspecten,  kan ze meer tijd en moeite steken 

in psychosociale zorg.  Misschien zag men ook meer het belang van patiëntgerichte zorg in het gehele 

gezondheidszorgsysteem.  Een andere reden kan eerder demografisch zijn.  De grote fertiliteitcentra in 

Denemarken, waar de COMPI studie werd uitgevoerd, hebben gedetailleerde, uitgeschreven 

standaardprocedures voor verschillende behandelingen.  Men vindt in de centra van Denemarken geen 

professionals in de geestelijke gezondheidszorg, maar er is wel uitgebreide schriftelijke informatie 

voorhanden over de psychosociale aspecten van infertiliteit.  Mogelijk komt dergelijke standaardisatie, 

indien toepasbaar, tegemoet aan de patiënttevredenheid.  

Behoefte van de man aan psychosociale hulp

Het wordt door Pook et al. (2001) sterk aanbevolen om psychologische counseling aan te bieden.  

Vijftig procent van de mannen en meer dan 70% van de vrouwen zegt hiervan gebruik te willen maken, 

terwijl minder dan de helft van de mannen en minder dan een derde van de vrouwen dit daadwerkelijk 

doen.  Een reden voor deze discrepantie kan zijn dat de meerderheid van de patiënten zijn stress niet 

als voldoende belastend ervaart om counseling nodig te hebben.  De hulp komt misschien niet 

tegemoet aan de behoeften van mannen.  Er zijn echter weinig studies waarbij psychologische diensten 

voor subfertiele mannen werden geëvalueerd.  Volgens Glover et al. (1998) zijn de meeste diensten 

gericht op de vrouw, waarbij niet voldoende beantwoord wordt aan de noden van de man.  

Zowel de stress, ervaren door de man, als zijn eigen interpretatie van het semenonderzoek, spelen een 

grote rol bij het feit of men gebruik maakt van psychologische counseling.  Hieruit kan afgeleid 

worden dat het aantal semenafwijkingen die de man vermeldt indirect zijn 

verantwoordelijkheidsgevoel weergeeft voor de infertiliteit.  Een man die zich verantwoordelijk voelt 

voor zijn infertiliteit, zou meer nood hebben aan een psychologisch consult.   

Hoewel relatieproblemen niet steeds als reden worden opgegeven voor het zoeken van psychologische 

hulp, wordt er op dit vlak wel voordeel uit counseling gehaald.  Relatieproblemen zouden zelfs een 

barrière zijn voor het gebruik van counseling, wat erop wijst dat er toch een redelijke kwaliteit van de 

relatie nodig is om deze stap te zetten.  Een verklaring hiervoor die Pook et al. (2001) vonden in 

vroegere literatuur is een mogelijke wisselwerking tussen de stress en de moeilijkheid om een 

consensus over counseling te bereiken.  De relatie kan echter niet gebruikt worden om minder gebruik 

van psychologische diensten te voorspellen. 
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Praktische aanpak van vruchtbaarheidsproblemen

Rol van de arts 

Hoewel er in de laatste decennia enorme vooruitgang is geboekt op vlak van behandelingsopties, blijft 

het uitstippelen van het behandelingstraject enorm stressvol.  Volgens McNaughton-Cassill et al. 

(2002) ondergaan patiënten een groot aantal diagnostische tests en procedures.  Deze kunnen als 

pijnlijk, tijdrovend en financieel kostelijk ervaren worden.  Ook moet men open zijn over de intieme 

beleving van seksualiteit.  Patiënten worden geconfronteerd met emotionele en ethisch moeilijke 

beslissingen zoals het gebruik van donorsperma, wat te doen met de niet gebruikte embryo’s en het al 

dan niet inlichten van de naasten over de gebruikte reproductieve technologie.  Naast financiële 

beperkingen zijn de meest belangrijke redenen om een behandeling te stoppen de ervaren 

psychologische stress en een slechte prognose (Peterson et al., 2007).  Daarom zouden volgens Burns 

(2007), indien mogelijk, beperkte psychologische interventies moeten geïntegreerd worden tijdens de 

behandeling.

Het verschaffen van informatie en steun zijn belangrijk tijdens het consult.  De vraag is hoe men deze 

informatie het best overbrengt.  Pook et al. (2002) vermelden dat een significante proportie van de 

infertiele paren het internet gebruikten om informatie te bekomen.  Daarom zouden websites van de 

fertiliteitskliniek belangrijk kunnen zijn voor informatie.  

Levin en Sher (2000) geven aan dat artsen de klachten over moeilijkheden en stress binnen de 

partnerrelatie ernstig moeten nemen en dit niet als een normale respons mogen zien.  Volgens Peterson 

et al. (2007) kunnen artsen de patiënten helpen om de invloed in te zien van zowel angst als stress op 

de seksuele partnerrelatie.  Bij om het even welke klacht in gelijk welk behandelingsstadium zou men 

moeten kunnen doorverwijzen naar een psycholoog die hiermee vertrouwd is.

Het is belangrijk dat men niet enkel de infertiliteit op zich aanpakt, maar ook oog heeft voor de coping 

strategie van het paar.  Er is aangetoond dat de actief vermijdende coping strategie voor meer stress 

zorgt en deze zou moeten herkend worden.  Ook moet er meer aandacht geschonken worden aan paren 

die cyclisch van coping strategie wisselen. 

Veel infertiele paren hanteren een goede coping strategie.  Een actief confronterende coping strategie, 

waarin men het probleem wil aanpakken en op zoek gaat naar steun in de omgeving, is effectief om de 

infertiliteitsgerelateerde stress te verminderen en deze moet dan ook aangemoedigd worden.  (Peterson 

et al.,2006; Hunt and McHale, 2007) 

Volgens Pook et al. (2002) is het zelfs mogelijk dat men door de behandeling aangezet wordt tot een 

actief confronterende coping strategie, wat leidt tot beter welbevinden en stressreductie.  Dit zorgt 

ervoor dat men de infertiliteit  na behandeling louter als een feit ervaart.   

Ook uit de review van Hunt en McHale (2007) blijkt dat steuncounseling door de arts tijdens een 

infertiliteitsbehandeling leidt tot het gebruik van meer effectieve coping mechanismen met significante 

reductie van stress en angst.  Schmidt et al. (2005) geven aan dat stressreductie niet enkel goed is voor 

het welbevinden van het paar, maar mogelijk ook de kans op zwangerschap bevordert.
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Rol van psychologen 

Voornamelijk die groep mannen die stress binnen de partnerrelatie ervaart en zich verantwoordelijk 

voelt voor zijn infertiliteit, moet volgens Pook et al. (2001) op een effectieve manier voor het  

psychologisch consult bereikt worden.  Dit consult kan zich zowel richten op de man alleen, als op het 

paar.  Deze hulp wordt voornamelijk door de man makkelijker aanvaard als de psychologische hulp 

niet als therapie wordt bestempeld.  

Hunt en McHale (2007) geven aan dat psychotherapie het gebruik van de meest geschikte coping 

strategieën aanmoedigt.  Pook et al. (2001) geven dan weer aan dat men de daling van de stress en de 

verbetering van de coping strategieën niet als enige doel mag zien van deze hulp.  Er moet ook 

interesse getoond worden voor het welbevinden in de partnerrelatie, ook op seksueel gebied.  Een 

reeds goede partnerrelatie moet versterkt worden.  De therapie kan ook gebruikt worden om 

communicatie tussen de partners aan te moedigen.  Hierbij kan volgens McNaughton-Cassill et al. 

(2002) relatietherapie een oplossing bieden.  Deze richt zich op korte termijn op de reactie bij het falen 

van de behandelingsprocedure en op lange termijn op de aanvaarding van infertiliteit.  

McNaughton-Cassill et al. (2002) geven ook de mogelijkheid tot groepstherapie weer.  Dit blijkt niet 

gemakkelijk, daar ieder dossier verschillend en complex is.  Het individuele schema zorgt er ook voor 

dat ieder paar zich in een andere fase van de behandeling kan bevinden, waardoor de effectiviteit van 

deze groepstherapie tekort kan schieten.  Ook kan de lange afstand die patiënten vaak moeten afleggen 

naar de behandelplaats een barrière zijn.  De studie van McNaughton-Cassill et al. (2002) heeft het 

effect onderzocht van een kortdurende steungevende groepstherapie met infertiele paren.  Er wordt 

gesteund op aspecten uit de cognitieve gedragstherapie, wat zorgt voor daling van de angst.  De 

therapie houdt tijdens de groepsindeling rekening met de fase van de behandeling waarin het paar zich 

bevindt.  De vrouw ervaart de grootste daling in angst, wellicht omdat zij bij aanvang ook meer angst 

vertoont.  Mannen ervaren meer optimisme na de therapie.  Dit zou kunnen omdat ze in de therapie 

geconfronteerd worden met aspecten waar ze voordien nog niet over nagedacht hebben.  

De deelnemers vermelden voordeel te halen uit de discussie over alternatieve behandelingsopties, 

zoals adoptie en bewust kinderloos blijven.  Dit gegeven kan aanwijzen dat het misschien nuttig zou 

zijn om bijvoorbeeld 2 jaar na de behandeling een groepssessie hierover in te richten.  Er zijn echter, 

zoals reeds vermeld, veel praktische moeilijkheden om de sessies in te richten.  De voornaamste zijn 

het maken van geschikte groepen en het vinden van geschikte opeenvolgende data voor de ganse groep.  

Een oplossing hiervoor kan het gebruik van het internet zijn door middel van online steungroepen en 

online dagboeken.  Deze zouden wegens hun anoniem karakter makkelijker door de man aanvaard 

worden om openlijk over zijn gevoelens te discussiëren.  (Peronace et al., 2007) 
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Beperkingen literatuur

Afhankelijk van de gebruikte populaties zijn er vaak belangrijke nuanceverschillen.  Als men het over 

infertiele paren heeft, wordt vaak geen onderscheid gemaakt in de oorzaak van de infertiliteit.   

Daarnaast ligt de focus vaak op de vrouw en is de blanke meerderheid met toegang tot medische 

zorgen in de meest ontwikkelde landen oververtegenwoordigd.  Als men infertiele paren in therapie 

bestudeert, is het moeilijk om uit te maken wat het effect is van de infertiliteit op zich en wat het effect 

van de behandeling.  Bovendien wordt vaak niet gespecificeerd in welk stadium van de behandeling 

men zit, terwijl er een duidelijke evolutie is in de infertiliteitsbeleving.  Coëffin-Driol en Giami 

stelden in 2004 vast dat er nog meerdere pistes onontgonnen terrein zijn.  Zo zou elke therapiestap 

afzonderlijk bekeken moeten worden en niet enkel met betrekking tot wie de behandeling ondergaat, 

maar ook tot de partner.  Daarnaast zou men ook de visie van zorgverleners en hun bewoordingen 

moeten bestuderen en zou men de psychologie, het seksueel leven en de partnerrelatie vóór de 

behandeling onder de loep moeten nemen, om hiernaar achteraf te kunnen verwijzen.   

(Coëffin-Driol and Giami, 2004) 
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MMMEEETTTHHHOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIEEE

Literatuur

Om meer inzicht te krijgen in de problematiek van (mannelijke) subfertiliteit, werd eerst de literatuur 

geraadpleegd, voornamelijk gericht op de visie vanuit verschillende culturen, de psychologische 

beleving en de interactie tussen seksualiteit en subfertiliteit.  De meeste geraadpleegde publicaties 

werden gevonden via Web of Science, PubMed en de elektronische bibliotheek van de universiteit van 

Gent en werden grotendeels beperkt tot de publicaties verschenen vanaf 1998. 

Onderzoek

Studiepopulatie

De doelgroep van de studie waren mannen vanaf 18 jaar met een primair vruchtbaarheidsprobleem die 

samen met hun partner in behandeling waren in de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde van het 

Universitair Ziekenhuis Gent.  Het vruchtbaarheidsprobleem van het paar bestond uit louter 

mannelijke subfertiliteit of uit een combinatie van een mannelijke en een vrouwelijke subfertiliteit. 

Materiaal

Met de hulp van Prof. dr. J. Gerris en klinisch psychologe I. Stuyver werd een schriftelijke vragenlijst 

opgesteld (zie bijlage D) waarin o.a. gepeild werd naar onderwerpen rond de diagnosestelling van 

mannelijke vruchtbaarheidsproblemen, zoals de zorg hierbij en de persoonlijke beleving.  Daarnaast 

waren er ook vragen omtrent het verzamelen van informatie over de verschillende behandelingsopties.

In deze vragenlijst is voornamelijk gebruik gemaakt van meerkeuzevragen met af en toe een open 

ruimte waar de mannen vrijblijvend meer uitleg konden schrijven.  Het gebruik van meerkeuzevragen 

liet toe om de gegevens nadien kwantitatief te verwerken.

Naast dit kwantitatief luik is het onderwerp op een meer kwalitatieve manier verkend via semi-

gestructureerde interviews (zie bijlage E).  De vragen hierin waren een aanvulling op de schriftelijke 

vragenlijst en gingen o.a. dieper in op de mededeling van de diagnose, de opvang hierbij en de invloed 

op de partnerrelatie.  Ook de begeleiding vóór en tijdens het behandelingstraject werd verder 

uitgediept.  Elk interview werd opgenomen met dictafoon. 

Dataverzameling

Gedurende de periode van 6 februari 2009 (goedkeuring Ethisch Comité van het UZ Gent) tot en met 

17 september 2009 werden vragenlijsten uitgedeeld op de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 

van het UZ Gent.  De behandelende arts stelde vast of de mannen voldeden aan de vooropgestelde 

inclusiecriteria en gaf een korte toelichting.  Quasi alle mannen die aangesproken werden, waren 

bereid om mee te werken en namen met één van de onderzoeksters de deelnemersinformatie door.  Na 

ondertekening van het toestemmingsformulier kon men de vragenlijst ter plaatse invullen of 
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meenemen naar huis.  De meerderheid (69 mannen of 87.3 %) vulde de vragenlijst ter plaatse in.  Van 

de 20 vragenlijsten die mee naar huis genomen werden, werd de helft terug ontvangen.  Het 

oorspronkelijke doel van 50 deelnemers werd ruimschoots overschreden: er werden 79 ingevulde

vragenlijsten ontvangen, waarvan er 1 uitgesloten werd wegens secundair vruchtbaarheidsprobleem na 

vasectomie.  De uiteindelijke steekproef bestond bijgevolg uit 78 mannen.   

Op het eind van de vragenlijst kon men zijn toestemming geven om geïnterviewd te worden. 

Drieënvijftig of 67.9 % van de geïncludeerde mannen deden dit.  Ongeveer een week vóór een 

volgende consultatie werden de mogelijke kandidaten gecontacteerd en werd het interview indien 

mogelijk gepland voor of na de consultatie.  Van diegenen die hun toestemming gegeven hadden, 

werden er uiteindelijk 23 (43.4 %) geïnterviewd (oorspronkelijk doel: 20).  Voor de overigen werd 

geen gepaste datum gevonden, omdat ze niet bereikt konden worden, omdat het praktisch niet haalbaar 

was of omdat ze niet meer verder behandeld werden in het UZ Gent; twee mannen haakten om 

persoonlijke redenen af.  Beide onderzoeksters namen afzonderlijk elk 12, respectievelijk 11 

interviews af die tussen de 30 minuten en 1 uur duurden.  

Verwerking

De verwerking van de vragenlijsten gebeurde anoniem aan de hand van het statistisch programma 

SPSS.  Er werd zowel beschrijvende als inductieve statistiek toegepast.  Voor de inductieve statistiek 

werd de Fisher’s exact test gebruikt, aangezien onafhankelijke groepen voor nominale variabelen 

vergeleken werden.  Wegens de relatief kleine steekproef en bijgevolg kleine verwachte frequenties 

werd de Fisher’s exact test boven de chi-kwadraat test verkozen.  De p-waarde voor significantie werd 

vastgelegd op 0.05.  Bij sommige vragen werden de antwoorden achteraf gegroepeerd, zodat een 

kleiner aantal antwoordcategorieën bekomen werd met bijgevolg grotere frequenties per 

antwoordcategorie.  Percentages zijn steeds berekend op het aantal personen die de vraag effectief 

ingevuld hebben. 

Voor de verwerking van de interviews werd gebruik gemaakt van Nvivo 8, een programma dat 

kwalitatieve gegevensverwerking toelaat.  In dit programma werden de tien meest interessante 

interviews uitgeschreven (vijf van elke studente), de overige interviews werden als audiodocument 

ingebracht.  Zowel de uitgeschreven versies als de audiodocumenten werden gefragmenteerd en 

gecodeerd per onderwerp.  Via het programma werden alle tekstfragmenten rond één onderwerp 

gegroepeerd, waardoor het gemakkelijker was om conclusies te trekken uit de verschillende 

antwoorden.  Vervolgens werden de audiofragmenten van de overige interviews, eveneens per 

onderwerp, beluisterd en vergeleken met de conclusies van de tekstfragmenten, waarna deze waar 

nodig aangevuld werden.  Ook de opmerkingen die sommige mannen vrijblijvend gegeven hadden in 

de daartoe voorziene ruimtes van de schriftelijke vragenlijst werden hiermee vergeleken.  De 

interpretatie van deze gegevens gebeurde door beide studenten samen en achteraf werd de visie 

gevraagd van Prof. em. dr. M. Grypdonck, gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. 
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RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTEEENNN SSSCCCHHHRRRIIIFFFTTTEEELLLIIIJJJKKKEEE VVVRRRAAAGGGEEENNNLLLIIIJJJSSSTTTEEENNN

Demografische karakteristieken

Figuur 1 toont de leeftijdsverdeling van de deelnemende mannen.  De gemiddelde leeftijd was 35.2 

jaar (SD = 5.4), de mediaan 35.3 jaar en de minimum- en maximumleeftijd 22.7 en 50.3 jaar. 

Figuur 1: Leeftijdsverdeling onderzoekspopulatie 

Figuur 2 en 3 tonen respectievelijk de nationaliteit en godsdienst van de deelnemers.   

Het hoogst behaalde opleidingsniveau was voor 35 mannen (44.9 %) het secundair onderwijs, voor 25 

mannen (32.1 %) de hogeschool en voor 18 mannen (23.1 %) de universiteit. 

Belgisch 27 (34.6%) 
Nederlands 44 (56.4%) 
Duits 2 (2.6%) 
Bosnisch 1 (1.3%) 
Italiaans 1 (1.3%) 
Macedonisch 1 (1.3%) 
Amerikaans 1 (1.3%) 
Belgisch-Turks 1 (1.3%) 

Figuur 2: Nationaliteit 

Rooms-katholiek 26 (33.8%) 
Christelijk anders 18 (23.4%) 
Islamitisch 2 (2.6%) 
Joods 1 (1.3%) 
Geen geloof of atheïst 30 (39.0%) 

Figuur 3: Godsdienst 
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Medische karakteristieken

Op het ogenblik van invullen van de vragenlijst koesterden de meeste paren (61 of 82.4 %) een 

positieve kinderwens (stop anticonceptie) sinds 1 tot 5 jaar.  Bij 5 paren (6.8 %) was dit 12 maand of 

minder en bij 8 paren (10.8 %) meer dan 5 jaar.  De duur van de kinderwens lag tussen 6 en 168 

maand (14 jaar) met een mediaan van 36 maand en een gemiddelde van 41,5 maand (SD = 25.9). 

Tabel 1 geeft de diagnose weer die volgens rapportage van de mannen, aan hen meegedeeld werd.  

Aan 16 van de 78 ondervraagde mannen (20.5 %) werd als diagnose meegedeeld dat er helemaal geen 

zaadcellen in hun ejaculaat teruggevonden waren (de groep azoöspermie).  Negenenvijftig mannen 

(75.6 %) hadden te horen gekregen dat hun sperma van verminderde kwaliteit was (de groep OAT).   
Meegedeelde diagnose 

Azoöspermie helemaal geen zaadcellen 16 (20.5%) 
te weinig 10 (12.8%) 
slechte beweeglijkheid 11 (14.1%) 
afwijkende vorm 4 (5.1%) 
combinaties 32 (41.0%) 

OAT

verminderde kwaliteit, niet specifieker geweten 2 (2.6%) 
Onduidelijk onduidelijk 3 (3.8%) 

Tabel 1: Meegedeelde diagnose 

Figuur 5 geeft weer hoe lang men de diagnose kende bij het invullen van de vragenlijst (per 6 maand). 

De diagnose was gemiddeld 34.3 maand gekend (mediaan 23.8 maand).  Elf mannen hadden de 

diagnose net te horen gekregen en 1 man wist het reeds 251 maand (20 jaar en 11 maand).

Figuur 4: Duur kinderwens 

Figuur 5: Duur gekende diagnose 
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De meerderheid van de mannen (56 of 71.8 %) gaf aan dat er bij hun partner geen 

vruchtbaarheidsprobleem was.  Volgens 17 deelnemers (21.8 %) was er wel een probleem bij de 

partner.  De overige vijf (6.4 %) wisten het niet. 

Tabel 2 geeft weer hoeveel deelnemers bijkomende onderzoeken hadden ondergaan en of de oorzaak 

van het vruchtbaarheidsprobleem al dan niet gekend was. 

Wijze waarop het nieuws vernomen werd

Tabellen 3 en 4 geven weer door wie en op welke manier de diagnose van verminderde vruchtbaarheid 

aan de man verteld werd.  Bij 12 mannen was de diagnose door iemand anders meegedeeld dan de 

huisarts, gespecialiseerd infertiliteitsarts of gynaecoloog.  Deze ‘andere’ werd verder gespecificeerd 

als uroloog (7 mannen), reumatoloog (1), androloog (1), bioloog (1), specialist (1) of echtgenote (1).

Tabel 5 geeft de tevredenheid over de manier waarop de diagnose verteld werd en over de opvang 

meteen erna.  Tabel 6 geeft aan in welke mate deze opvang tegemoet kwam aan de behoefte. 

Veertig mannen (51.3 %) hadden behoefte aan extra aandacht of zorg na het vernemen van de 

diagnose.  In tabel 7 is deze extra aandacht of zorg verder gespecificeerd. 

Oorzaak bekend of niet  

oorzaak bekend oorzaak onbekend 
(absoluut) aantal 10 22 geen bijkomend 

onderzoek (totaal) percentage 12.8% 28.2%
(absoluut) aantal 23 23 

Bijkomende
onderzoeken 

bijkomend onderzoek 
(totaal) percentage 29.5% 29.5%

Tabel 2: Nood aan bijkomende onderzoeken bij al dan niet gekende oorzaak van mannelijke infertiliteit 

Tabel 4: Manier waarop de diagnose werd meegedeeld 

Persoon die de diagnose meegedeeld heeft Manier waarop de diagnose meegedeeld is 
huisarts 12 (15.4%) tijdens een raadpleging 67 (85.9%)
gespecialiseerd infertiliteitsarts 26 (33.3%) per brief 1 (1.3%)
omnivalent gynaecoloog 28 (35.9%) per telefoon 9 (11.5%)
andere 12 (15.4%) andere 1 (1.3%)
Tabel 3: Persoon die de diagnose heeft meegedeeld 

tevreden neutraal ontevreden 

(absoluut) aantal 31 30 17 Tevredenheid over de manier waarop de 
diagnose verteld werd (rij) percentage 39.7% 38.5% 21.8%

(absoluut) aantal 26 30 20 Tevredenheid over de opvang door de persoon 
die de diagnose vertelde of door andere 
betrokkenen van de gezondheidsinstelling (rij) percentage 34.2% 39.5% 26.3%

Tabel 5: Tevredenheid mededeling diagnose en opvang na diagnose 

meer dan 
nodig voldoende ontevreden 

(absoluut) aantal 1 53 22 Mate waarin opvang tegemoet kwam aan 
behoefte (rij) percentage 1.3% 69.7% 28.9%

Tabel 6: Tegemoetkoming van opvang aan behoefte 



MMMAAANNNNNNEEELLLIIIJJJKKKEEE VVVRRRUUUCCCHHHTTTBBBAAAAAARRRHHHEEEIIIDDDSSSPPPRRROOOBBBLLLEEEMMMEEENNN:::
mmmeeedddeeedddeeelll iiinnnggg,,, bbbeeegggeeellleeeiiidddiiinnnggg,,, vvveeerrrwwweeerrrkkkiiinnnggg

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

25

Tabel 7: Onderdelen van extra aandacht of zorg (meerdere antwoorden mogelijk)

Vijftien van de veertig mannen die behoefte hadden aan extra aandacht of zorg (37.5 %) hebben dit 

spontaan kenbaar gemaakt. 

Zes mannen hebben na het ontvangen van de diagnose contact gehad met een psycholoog.  De helft 

van hen had dit op eigen initiatief gedaan en de andere helft was via de Afdeling voor Reproductieve 

Geneeskunde bij de psycholoog terecht gekomen. 

Zesenveertig mannen (59.7 %) vonden dat ze in het algemeen voldoende geïnformeerd waren over 

medische aspecten, 32 mannen (43.2 %) vonden dit i.v.m. psychologische aspecten. 

Door wie de diagnose verteld wordt, lijkt geen significante invloed te hebben op de mate waarin de 

mannen tevreden zijn over de opvang die ze van die persoon of van andere betrokkenen van de 

gezondheidsinstelling kregen (p = 0.478).  Wegens de relatief kleine steekproef is post hoc de 

vergelijking voor deze tevredenheid gemaakt tussen de mededeling door de huisarts aan de ene kant en 

door een specialist (gespecialiseerd infertiliteitsarts + omnivalent gynaecoloog + specialisten vermeld 

in de groep ‘andere’) aan de andere kant: dit was evenmin significant (p = 0.676).  

Er is ook geen significante associatie gevonden tussen de manier waarop de diagnose meegedeeld 

werd en de tevredenheid over deze manier (p = 0.170).  Ook hier werd de variabele ‘manier waarop de 

diagnose meegedeeld werd’ gehercodeerd in twee categorieën (‘tijdens de raadpleging’ t.o.v. de 

andere) in plaats van vier, waarbij evenmin een significant verschil gevonden werd (p = 0.177).  

Evenmin lijkt de behoefte aan extra aandacht of zorg significant beïnvloed te worden door wie de 

diagnose meedeelt  (p = 0.557), ook niet in de vergelijking tussen huisarts en specialist (p = 0.347) of 

in de analyse van de aparte onderdelen van extra aandacht en zorg (zie tabel 8). 

1Categorieën: huisarts- gespecialiseerd infertiliteitsarts- gynaecoloog- andere
2Categorieën: huisarts- specialist

Meer behoefte aan: 
gesprek met professional (arts, psycholoog, vroedvrouw, …) 19 (47.5%) 
gesprek met iemand uit nabije omgeving (partner, familie, vriendin, …) 7 (17.5%) 
informatie 17 (42.5%) 
verdere medische uitwerking, bijkomende onderzoeken 8 (20.0%) 
andere 2 (5.0%) 

P-waarde 

 4 categorieën1 2 categorieën2

gesprek met professional  
(arts, psycholoog, vroedvrouw, …) 1.000 1.000 

gesprek met iemand uit nabije omgeving 
(partner, familie, vrienden,…) 0.307 0.298

informatie 0.241 0.447 

verdere medische uitwerking, bijkomende 
onderzoeken 0.161 0.104

Persoon die de diagnose  
meegedeeld heeft 
X
Meer behoefte aan: 

andere 1.000 1.000 

Tabel 8: Invloed van wie de diagnose heeft meegedeeld op de behoefte aan extra aandacht of zorg 
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Opleidingsniveau had geen significante invloed op de behoefte aan extra aandacht of zorg (p = 0.109) 

of op de tevredenheid over de manier waarop de diagnose verteld werd (p = 0.155).  Er was wel een 

trend naar significante invloed van opleidingsniveau op de tevredenheid over de opvang door de 

persoon die de diagnose vertelde of door andere betrokkenen van de gezondheidsinstelling (p = 

0.069).  In tabel 9 is te zien dat relatief meer mannen met als hoogste opleidingsniveau hogeschool of 

universiteit ontevreden waren over de opvang dan mannen met secundair onderwijs als hoogste 

opleidingsniveau.  Ten opzichte van de andere opleidingsniveaus gaf een kleinere proportie van de 

mannen met universiteit als hoogste opleidingsniveau aan dat ze tevreden waren over de opvang. 

Nationaliteit had in deze studie wel een duidelijke invloed op de tevredenheid over de manier waarop 

de diagnose verteld werd.  Er werd ook een trend naar significantie gevonden voor het verband tussen 

nationaliteit en de tevredenheid over de opvang die men kreeg (tabel 10).  Uit tabellen 11 en 12 blijkt 

dat Belgische mannen relatief meer dan andere nationaliteiten aangeven tevreden te zijn over zowel 

de manier waarop de diagnose gegeven is als de opvang hierbij.  De Belgische respondenten waren 

ongeveer twee keer meer tevreden over zowel de manier waarop de diagnose meegedeeld werd als de 

opvang hierbij dan de Nederlandse respondenten.  De Nederlandse respondenten waren ten opzichte 

van de Belgische respondenten ongeveer 2.5 keer meer ontevreden over zowel de manier als de 

opvang.  Er dient opgemerkt te worden dat het hier steeds gaat om de tevredenheid bij de eerste 

diagnosestelling, die meestal gebeurde in land van herkomst. 
OR tevredenheid over manier (B (tevreden/ontevreden)/ NL (tevreden/ontevreden))=4.857 (95% CI: [1.140-20.696])  

OR tevredenheid over opvang(B (tevreden/ontevreden)/ NL (tevreden/ontevreden))= 3.750 (95% CI: [0.960-14.649])

Tabel 9: Invloed van opleidingsniveau op de tevredenheid over de opvang door de persoon die de diagnose 
heeft meegedeeld of door andere betrokkenen van de gezondheidsinstelling 

Tevredenheid over opvang door de persoon 
die de diagnose verteld heeft of door andere 
betrokkenen van de gezondheidsinstelling 

tevreden neutraal ontevreden 

(absoluut) aantal 13 14 6 secundair onderwijs 
(rij) percentage 39.4% 42.4% 18.2%
(absoluut) aantal 11 6 8 hogeschool
(rij) percentage 44.0% 24.0% 32.0%
(absoluut) aantal 2 10 6 

Opleidingsniveau

universiteit
(rij) percentage 11.1% 55.6% 33.3%

P-waarde 

alle 
nationaliteiten 
afzonderlijk

alle 
nationaliteiten 
in 3 groepen 
(B-Nl-andere)

Belgisch  
t.o.v. 

 Nederlands

de manier waarop de diagnose verteld 
werd 0.036 0.009 0.032 Nationaliteit

X
Tevredenheid over: opvang door de persoon die de diagnose 

verteld heeft of door andere betrokkenen 
van de gezondheidsinstelling 

0.053 0.021 0.076

Tabel 10: Invloed van de nationaliteit op de tevredenheid 
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Er werd een randsignificant verband gevonden tussen het feit of er al dan niet verder onderzoek 

werd gedaan naar de oorzaak van infertiliteit en of men behoefte had aan verdere medische 

uitwerking (p = 0.058).  Wie geen bijkomend onderzoek ondergaan had, had 4.4 keer vaker behoefte 

aan verdere medische uitwerking.  (figuur 6, tabel 13) 

Tevredenheid over de manier waarop de 
diagnose verteld werd 

tevreden neutraal ontevreden 

(absoluut) aantal 17 7 3 Belgisch
(rij) percentage 63.0% 25.9% 11.1%
(absoluut) aantal 14 18 12 Nederlands
(rij) percentage 31.8% 40.9% 27.3%
(absoluut) aantal 0 5 2 

Nationaliteit

andere
(rij) percentage 0.0% 71.4% 28.6%

Tabel 11: Invloed van nationaliteit op de tevredenheid over de manier waarop de diagnose verteld werd 

Tabel 12: Invloed van de nationaliteit op de tevredenheid over de opvang door de persoon die de diagnose 
verteld heeft of door andere betrokkenen van de gezondheidsinstelling 

Tevredenheid over de opvang door de persoon 
die de diagnose verteld heeft of door andere 
betrokkenen van de gezondheidsinstelling 

tevreden neutraal ontevreden 

(absoluut) aantal 14 7 4 Belgisch
(rij) percentage 56.0% 28.0% 16.0%
(absoluut) aantal 12 20 12 Nederlands
(rij) percentage 27.3% 45.5% 27.3%
(absoluut) aantal 0 3 4 

Nationaliteit

andere
(rij) percentage 0.0% 42.9% 57.1%

Behoefte aan verdere medische uitwerking, 
bijkomende onderzoeken  

geen behoefte behoefte
(absoluut) aantal 26 6 geen bijkomend 

onderzoek (rij) percentage  81.3% 18.8%
(absoluut) aantal 44 2 

Bijkomende
onderzoeken 

bijkomend onderzoek 
(rij) percentage 95.7% 4.3%

Figuur 6: Verband bijkomende onderzoeken en behoefte aan verdere medische uitwerking 

Tabel 13: Verband bijkomende onderzoeken en behoefte aan verdere medische uitwerking 
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Communicatiestrategie rond het vruchtbaarheidsprobleem

Aan de 78 respondenten werd gevraagd met wie ze reeds over hun vruchtbaarheidsprobleem hadden 

gesproken.  De 5 meest vernoemde contactpersonen zijn de partner, de moeder, een vriend, de vader 

en de schoonmoeder.  Ook werd er gevraagd om deze contactpersonen te rangschikken volgens 

belangrijkheid, wat 65 deelnemers effectief hebben gedaan.  Sommigen gaven aan verschillende 

gesprekspartners dezelfde plaats van belangrijkheid.  Tweeënzestig mannen (95.4% van 65) zetten hun 

partner op de eerste plaats.  Verder vermeldde men nog de moeder, de vader en een vriend als 

belangrijkste gesprekspartner.  In figuur 7 wordt een overzicht gegeven van de personen die men op de 

eerste, tweede en derde plaats heeft vernoemd, samen met de bijhorende frequentie.  In de groep 

‘andere’ werden schoonvader, broer, een ander familielid en een geestelijke vermeld.  

Figuur 7: Overzicht van de gesprekpartners volgens belangrijkheid

               

Invloed op de relatie

Uit de peiling naar de invloed van de diagnose op de partnerrelatie bleek dat  36 mannen (46.2 %) na 

de diagnosestelling geen verandering ondervond in de relatie.  Wel rapporteerden 33 mannen  (42.3 %) 

een hechtere band en 9 mannen (11.5 %) een moeilijkere verstandhouding dan voordien.  

Eénentwintig mannen (26.9 %) ondervonden een invloed op de seksuele activiteit en beleving. 

Er lijkt een randsignificante relatie te bestaan tussen de invloed van de diagnose op de seksuele 

activiteit en beleving en de invloed op de partnerrelatie (p = 0.055).  Uit tabel 15 blijkt dat mannen die 

een invloed op de seksuele activiteiten en beleving hebben vermeld, meer dan drie keer vaker een 

moeilijkere verstandhouding in de partnerrelatie ondervonden. 

Gesprekspartner op plaats 1 
partner 62  (95.4%) 
moeder 4    ( 6.2%) 
vader 1    (1.5%) 
vriend 1   (1.5%) 
Gesprekspartner op plaats 2 
moeder 22 (33.8%) 
vader 11 (16.9%) 
andere 11 (16.9%) 
schoonmoeder  8  (12.3%) 
zus  8  (12.3%) 
vriendin  6  (9.2%) 
partner  2  (3.1%) 
vriend  1  (1.5%) 
Gesprekspartner op plaats 3 
moeder 10 (15.4%) 
vader 9 (13.9%) 
schoonmoeder 8 (12.3%) 
andere 8 (12.3%) 
vriend 6 (9.2%) 
zus 3 (4.6%) 
vriendin 3 (4.6%) 
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Tabel 15: Verband van de invloed op de seksuele activiteit met de invloed op de relatie 

De diagnose (azoöspermie versus OAT) blijkt totaal geen invloed te hebben op de relatie met de 

partner (p = 1.000). Voor het verband tussen het feit of er al dan niet gemengde subfertiliteit 

aanwezig was en de invloed op de relatie met de partner, werd een randsignificant resultaat gevonden                

(p = 0.088).  Uit tabel 16 blijkt dat bij paren met gemengde subfertiliteit in vergelijking met niet 

gemengde, ruim drie keer zoveel een moeilijkere verstandhouding in de relatie werd vermeld.

Tabel 16: Invloed op de relatie met de partner bij al dan niet gemengde subfertiliteit 

Invloed op zelfbeeld

Wanneer er naar het zelfbeeld wordt gekeken, vermelden 28 mannen  (35.9 %) een invloed van de 

diagnose op het zelfbeeld.

De diagnose ‘azoöspermie’ blijkt significant meer invloed te veroorzaken op het zelfbeeld                

(p = 0.036). Bij dit gegeven werden de mannen, die niet zeker waren over de diagnose, buiten 

beschouwing gelaten. Diegenen met de diagnose azoöspermie, ondervonden twee keer meer een 

invloed op hun zelfbeeld dan iemand met de diagnose OAT (tabel 17). OR invloed op het zelfbeeld 

(Azoöspermie(invloed/geen invloed) / OAT(invloed/geen invloed)) = 3.618; 95 % CI: [1.114 - 11.745]).

 Tabel 17: Invloed op het zelfbeeld volgens de meegedeelde diagnose 

Invloed op de relatie met de partner 

moeilijker 
dan voordien geen invloed hechtere band 

(absoluut) aantal 5 6 10 wel invloed 
(rij) percentage 23.8% 28.6% 47.6%
(absoluut) aantal 4 30 23 

Seksuele activiteit 
geen invloed 

(rij) percentage 7.1% 52.6% 40.4%

Invloed op de relatie met de partner 

moeilijker 
dan voordien geen invloed hechtere band 

(absoluut) aantal 4 29 23 niet gemengd 
(rij) percentage 7.1% 51.8% 41.1%
(absoluut) aantal 4 4 9 wel gemengd 
(rij) percentage 23.5% 23.5% 52.9%
(absoluut) aantal 3 1 1 

Gemengde subfertiliteit 

onbekend
(rij) percentage 60.0% 20.0% 20.0%

Invloed op zelfbeeld 

invloed geen invloed 
(absoluut) aantal 9 6 azoöspermie
(rij) percentage  60.0% 40.0%
(absoluut) aantal 17 41 

Meegedeelde diagnose 
OAT

(rij) percentage 29.3% 70.7%
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De invloed van de diagnose op het zelfbeeld is onafhankelijk van al dan niet gemengde subfertiliteit  

(p = 0.774), invloed op de seksuele activiteit en beleving (p = 0.594), invloed op de relatie met de 

partner (p = 0.942), oorzaak van de subfertiliteit (p = 0.301) en leeftijd (p = 0.563). 

Invloed buiten de relatie

Buiten de relatie ervaren 11 mannen (14.1 %) een invloed van de diagnose op het werk en 13 mannen 

(16.7 %) een invloed op de vrijetijdsbesteding. Er wordt voor de verwerking van de diagnose door 

respectievelijk 68 (88.3 %) en 52 (67.5 %) respondenten geen rol van godsdienstige en culturele 

factoren vermeld.  Figuur 8 geeft hierover een meer uitgebreid overzicht. 

Figuur 8: Invloed van godsdienstige en culturele factoren bij de verwerking van de diagnose

Zo blijkt dat zij die niet geloven in een specifieke God, over het algemeen weinig of geen invloed van 

zowel culturele (tabel 18) als godsdienstige factoren (tabel 19) op de verwerking van het 

fertiliteitsprobleem vermelden. Wegens de relatief kleine steekproef is post hoc deze invloed 

ingedeeld in drie in plaats van vijf groepen.  Hierbij werden ‘weinig’ en ‘geen invloed’ 

samengenomen, evenals ‘veel’ en ‘heel veel invloed’.  Hoewel er in de studie slechts 3 aanhangers van 

een andere godsdienst dan het christendom waren, blijken deze toch wel verschillend te antwoorden op 

de vraag in hoeverre culturele (en in mindere mate godsdienstige factoren) een invloed hebben op de 

verwerking van het fertiliteitsprobleem.  Er kunnen hier echter geen besluiten uit getrokken worden 

wegens de té kleine steekproef. 

Invloed van culturele factoren 

weinig of 
geen tamelijk veel

(absoluut) aantal 31 8 4 christelijk 
(rij) percentage 72.1% 18.6% 9.3%
(absoluut) aantal 0 2 1 andere godsdienst 
(rij) percentage 0.0% 66.7% 33.3%
(absoluut) aantal 27 1 2 

Godsdienst

geen geloof in een 
specifieke God (rij) percentage 90.0% 3.3% 6.7%

Tabel 18: Invloed van godsdienst op het ondervinden van invloed van culturele factoren 
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Tabel 19: Invloed van godsdienst op het ondervinden van invloed van godsdienstige factoren 

Behandeling

De uitleg over de behandeling blijkt bij 76 mannen of 97.4 % mondeling te zijn gebeurd.  Andere 

mogelijkheden zijn in tabel 20 te vinden.  Ook werd er nagevraagd of men eventueel nog andere 

bijkomende bronnen heeft geraadpleegd.  Een overzicht wordt in tabel 21 gegeven. De deelnemers 

kregen de kans verschillende mogelijkheden aan te kruisen.  Tien mannen of 12.8 % vonden dat ze 

onvoldoende uitleg gekregen hadden over de behandelingen.

Wanneer wordt gekeken naar de invloed van het opleidingsniveau op het feit of men vindt dat men 

voldoende informatie kreeg over de verschillende behandelingsmogelijkheden, kan er geen verschil 

waargenomen worden (p =  0.829). Er werd een vergelijking gemaakt tussen het feit of men vond dat 

men voldoende uitleg kreeg over de behandelingsmogelijkheden en de manier waarop men hierover 

uitleg kreeg.  De resultaten hiervan worden in figuur 9 weergegeven. 

Tabel 21 en 22 geven een overzicht over de invloed van ‘de uitleg over de verschillende 

behandelingsmogelijkheden’ en ‘de raadpleging van andere bronnen’ op ‘het voldoende uitleg krijgen 

over de behandeling’.   

P-waarde Odds-
Ratio 95% CI 

schriftelijk 0.017 9.454 [1.146-79.525] 

mondeling 1.000 - -
Uitleg over de behandeling: 
X
Voldoende uitleg gekregen 

andere 0.714 1.787 [0.349-9.146] 

Invloed op godsdienstige factoren 

weinig of 
geen tamelijk veel

(absoluut) aantal 36 4 3 christelijk 
(rij) percentage 83.7% 9.3% 7.0%
(absoluut) aantal 2 0 1 andere godsdienst 
(rij) percentage 66.7% 0.0% 33.3%
(absoluut) aantal 30 0 0 

Godsdienst

geen geloof in een 
specifieke God (rij) percentage 100.0% 0.0% 0.0%

Uitleg over de behandeling 
mondeling 76 (97.4%) 
schriftelijk 36 (46.2%) 
via andere informatiedrager 23 (29.5%) 
Raadpleging van bijkomende bronnen

internet 58 (74.4%) 
andere arts 27 (34.6%) 
persoonlijke contacten 27 (34.6%) 
bibliotheek 1 (1.3%) 
geen andere bron 12 (15.4%) 

Tabel 20: Uitleg behandeling & Raadpleging bronnen Figuur 9: Invloed manier van uitleg op voldoende uitleg 

Tabel 21: Invloed manier van uitleg over de behandeling (3 keuzes) op voldoende uitleg krijgen 
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Opvallend is dat wanneer men de uitleg niet schriftelijk kreeg, men bijna tien keer meer vermeldde dat 

men onvoldoende uitleg kreeg (tabel 23).  De OR in tabel 21 en 22 werden steeds volgens volgende 

formule berekend: vb. OR Voldoende uitleg over de behandeling ([Schriftelijke] uitleg (voldoende/onvoldoende uitleg) / 

Geen [schriftelijke] uitleg (voldoende/onvoldoende uitleg)).

Voldoende geïnformeerd 

voldoende onvoldoende
(absoluut) aantal 35 1 ja
(rij) percentage  97.2% 2.8%
(absoluut) aantal 33 9 

Schriftelijke uitleg 
neen

(rij) percentage 78.6% 21.4%
Tabel 23: Invloed van schriftelijke uitleg over de behandeling op voldoende geïnformeerd zijn 

Wanneer men bijkomend het internet raadpleegde, vermeldde men ongeveer twee keer meer dat men 

voldoende uitleg had gekregen.  (tabel 24)

Wanneer men geen extra bronnen raadpleegde, lag de tevredenheid relatief lager dan wanneer men dit 

wel deed.  (tabel 25) 

Voldoende geïnformeerd 

voldoende onvoldoende
(absoluut) aantal 9 2 neen
(rij) percentage  81.8% 18.2%
(absoluut) aantal 59 9 

Extra bronnen 
geraadpleegd

ja
(rij) percentage 86.8% 13.2%

Tabel 25: Invloed van schriftelijke uitleg over de behandeling op voldoende geïnformeerd zijn 

P-waarde Odds-
Ratio 95% CI 

andere arts 1.000 1.273 [0.301-5.377] 

internet 0.438 2.167 [0.543-8.644] 

bibliotheek 1.000 0.870 [0.798-0.949] 

persoonlijke contacten 0.302 1.152 [0.125-1.826] 

Raadpleging van andere 
bronnen:
X
Voldoende uitleg gekregen 

geen andere bronnen geraadpleegd 0.178 0.356 [0.078-1.633] 

Tabel 22: Invloed raadpleging van andere bronnen (5 keuzes) op voldoende uitleg krijgen 

Voldoende geïnformeerd 

voldoende onvoldoende
(absoluut) aantal 52 6 ja
(rij) percentage  89.7% 10.3%
(absoluut) aantal 16 4 

Internet geraadpleegd 
neen

(rij) percentage 80.0% 20.0%

Tabel 24: Invloed raadpleging van internet op voldoende geïnformeerd zijn 
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RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTEEENNN IIINNNTTTEEERRRVVVIIIEEEWWWSSS:::

OPVATTINGEN VAN MANNEN OVER OMGAAN MET MANNELIJKE SUBFERTILITEIT 

Mededeling diagnose

Alle mannen die geïnterviewd werden, vonden het belangrijk dat de diagnose op een directe en 

duidelijke manier gegeven wordt, zij het wel met de nodige empathie.  Men wil de correcte diagnose 

krijgen (bv. niet: een ‘bijna-azoöspermie’).  Cijfers en percentages kunnen daarbij belangrijk zijn, 

maar wel met een duidelijke betekenis: “Is er nog hoop?”.  Het is niet leuk om meteen de stempel van 

‘onvruchtbaar’ te krijgen.  Een man vond dat de arts bij het interpreteren van een spermastaal, de 

context van aflevering in rekening moet brengen (bv. vermoeid, net terug van zakenreis) en het 

resultaat op die manier relativeren.  Veel mannen hadden graag dat het resultaat ingekaderd werd met

enige relativering en een (realistische) hoopvolle boodschap, zonder hierbij de diagnose te verbloemen.  

Weten dat het spermastaal niet volledig ‘nul’ is, kan enige moed geven.  Enkele mannen vonden dat de 

diagnose steeds bevestigd moet worden door een tweede spermastaal of een second opinion. 

Daarnaast vond men dat de arts er in zijn woordkeuze rekening mee moet houden dat de patiënt voor 

de eerste keer met deze problematiek geconfronteerd wordt: zonder medische achtergrond is het niet 

gemakkelijk om alles meteen te begrijpen.  Daarmee wil men niet zeggen dat de arts het simpeler moet 

voorstellen dan het is, men wil er wel het fijne van weten.  Ook kunnen sommige termen een negatieve 

bijklank hebben, zo was er een man die liever ‘vruchtbaarheidsprobleem’ hoorde dan ‘infertiliteit’. 

De respondenten verkozen de diagnose persoonlijk van de arts te horen.  Dit lijkt vanzelfsprekend, 

maar blijkt toch niet altijd het geval: enkele mannen moesten het nieuws vernemen van hun partner.  

Een man sprak hierbij de bezorgdheid uit dat dit voor haar psychologisch heel lastig moest zijn.  Er 

werd ook opgemerkt dat de diagnose vragen oproept waarop de vrouw niet steeds kan antwoorden.  

De meesten wilden de mogelijkheid om vragen te stellen en benadrukten het belang dat wie de 

diagnose meedeelt kennis van zaken heeft om deze vragen te beantwoorden, waarbij het niet uitmaakt 

of dat dan een huisarts of specialist is.   

Eén man had zelf moeten bellen voor de resultaten van het spermastaal en was heel ontevreden over 

deze onpersoonlijke manier.  Het nieuws kwam aan als een klap en hij was te overrompeld om meteen 

te kunnen reageren.  Wanneer achteraf de vragen kwamen, was de drempel hoog om opnieuw de 

telefoon te nemen.  Het minste dat de arts volgens hem had moeten doen was hem uitnodigen voor een 

gesprek of een e-mailadres geven waarnaar hij zijn vragen kon sturen. 

De ideale manier om de diagnose te horen te krijgen, leek voor vele mannen een gesprek bij de arts 

met beide partners aanwezig.  Omdat dit nieuws een belangrijke impact heeft, vond men het belangrijk 

dat de diagnose niet terloops verteld wordt tijdens bv. een echo-onderzoek (wat bij iemand gebeurd 

was), maar dat hieraan tijd besteed wordt in een apart consult.  Door de schok zal bij sommige 

patiënten niet alles even goed doordringen en heeft het geen zin hen in dit eerste gesprek met veel 
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informatie te overspoelen.  Eens polsen naar vragen of opmerkingen, vindt men wel belangrijk.  

Sommige mannen vonden dat de arts door zijn ervaring zou moeten kunnen inschatten wat de man wil 

weten, zodat hij er zelf niet hoeft naar te vragen.  Enkelen vonden dat de arts de man reeds bij afname 

van het spermastaal enigszins zou moeten voorbereiden op slecht nieuws, om zo een zware klap te 

vermijden. 

Opvang na de diagnose

Sommige mannen vonden het belangrijk dat men meteen na de diagnose de mogelijkheid tot gesprek 

aangeboden krijgt om te reflecteren op het nieuws, zonder tijdslimiet of zonder dat er al te veel 

medische termen gebruikt worden.  Dit hoeft niet noodzakelijk met een arts of psycholoog, maar kan 

bv. ook met een vroedvrouw of student(e), zolang die persoon maar kennis heeft over de problematiek.  

De vroedvrouw lijkt hiervoor de persoon bij uitstek:  enkele Nederlanders vonden het heel positief dat 

de vroedvrouw in België i.t.t. in Nederland, voor veel meer instaat dan enkel voor behandelinstructies.  

Volgens sommigen zou ook in de wachtperiode vóór behandeling een gesprek deugd doen, omdat men 

dan vaak met vragen en onwetendheid kampt.  Sommigen wilden om die reden liefst zo snel mogelijk 

met de behandeling starten.  Anderen wilden eerst de tijd krijgen om voor zichzelf alles op een rijtje te 

zetten en ook vragen rond medische aspecten te formuleren.  In dat opzicht zouden sommige mannen 

een vast gesprek met de arts ongeveer een week na de diagnose niet slecht vinden.  Men gaf echter 

aan dat er niet té veel tijd mocht zijn vóór deze afspraak omdat men dan zelf antwoord zou zoeken op 

de vele vragen die zich ophopen, met het risico op het vinden van te veel en verkeerde of 

tegenstrijdige informatie.  

De meerderheid van de geïnterviewde mannen zei zelf geen nood te hebben aan een gesprek met een 

psycholoog na de diagnose, maar vond wel dat dit aan iedereen aangeboden zou moeten worden.  Een 

paar mannen waren toch samen met hun partner bij een psycholoog geweest.  Hoewel ze zeiden dat dit 

in de eerste plaats voor hun partner was, gaven ze toch toe er zelf ook wat aan gehad te hebben.  

Enkele mannen vonden dat de arts zou moeten kunnen inschatten hoe de patiënt met dit slecht nieuws 

zal omgaan en of hij eventueel moet aansturen op een gesprek met een psycholoog.  Eén man vond dat 

iedereen sowieso contact met een psycholoog moet hebben.  Een ander voorstel was dat er bij de 

mededeling van de diagnose een psycholoog aanwezig zou zijn die de reacties observeert en via enkele 

standaardvragen op het einde van het consult de behoefte aan opvang inschat. 

De meeste respondenten vonden het wel nodig dat de eventueel geraadpleegde psycholoog thuis is in 

de vruchtbaarheidsproblematiek en haar behandeling.  Hieromtrent werd het voorstel gedaan dat de 

kliniek over een database zou beschikken van psychologen die hiervoor in aanmerking komen, zowel 

verbonden aan de kliniek zelf als elders, in de buurt van de woonplaats van de patiënt. 

Veel mannen leken na de diagnose meer behoefte te hebben aan medische informatie dan aan 

psychologische hulp.  Quasi alle mannen vonden het belangrijk dat het weinige dat onderzocht kán 
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worden in verband met de oorzaak, effectief onderzocht wordt.  Een man wees erop dat er echter ook 

geen nutteloze onderzoeken mochten gebeuren.  Een andere vond het niet nodig om over de oorzaak 

na te denken, omdat die volgens hem toch nooit exact gekend zal zijn.    

Eigen gevoel bij diagnose 

Er werd aangegeven dat de diagnose steeds als een schok komt, maar vooral als men het helemaal niet 

verwacht: als er in de familie geen vruchtbaarheidsproblemen zijn, als de man al een kind heeft 

kunnen verwekken, als men er altijd vanuit ging dat de oorzaak bij de vrouw lag.  Eén man bekende 

dat hij enorm gehuild had bij het krijgen van de diagnose.  Anderen voelden zich mislukt, gefaald. 

Enkele mannen hadden het gevoel gehad dat hun mannelijkheid aangetast was.  Dit gevoel lijkt het 

sterkst vlak na de diagnose en kan door een positieve reactie van de partner verminderd worden.  

Zeker niet iedereen zag ‘een kind kunnen verwekken’ als noodzakelijk onderdeel van de definitie 

‘man’, maar sommigen hadden het erg moeilijk met het feit dat ze niet meer op ‘natuurlijke wijze’ een 

kind konden verwekken.  Hoop en besef dat er toch nog mogelijkheden zijn, kunnen dan belangrijk 

zijn.  Zo gaf een man aan dat zijn zelfvertrouwen niet geraakt was omdat de arts hem duidelijk had 

gemaakt dat er uiteindelijk maar één goeie spermacel nodig is voor de bevruchting. 

De diagnose had voor enkele mannen vooral een effect op hun toekomstbeeld: ineens was het beeld 

dat ze voor ogen hadden niet meer zo vanzelfsprekend.  Men kreeg te maken met angst en onzekerheid 

over zijn toekomst: “Wat als de behandeling niet lukt, welke invloed zal dit hebben op mezelf als 

persoon, op mijn relatie?”.  Een man gaf aan dat het wel even kan duren voor men aanvaardt dat men 

zijn toekomstbeeld moet bijstellen en dit ook effectief doet.  Toch was er ook een man die vond dat hij 

zelfzekerder geworden was en enkelen vonden dat ze zichzelf en problemen beter konden relativeren. 

Enkele mannen hadden vlak na de diagnose een schuldgevoel ervaren, maar dit kon door reacties van 

anderen, vnl. de partner, verminderd worden.  Ook kennis van de oorzaak en weten dat men zelf niet 

verantwoordelijk is voor het probleem (bv. omdat het aangeboren is) was voor veel mannen 

belangrijk om zich minder schuldig te voelen. Sommige mannen voelden zich bijgevolg schuldig als 

ze eens een levensstijl hanteerden met mogelijke invloed op de vruchtbaarheid.  Andere mannen 

relativeerden dit en zagen er helemaal geen nut in om hun levensstijl aan te passen voor een betere 

spermakwaliteit. 

Veel mannen gaven aan dat ze zich schuldig voelen ten opzichte van hun partner, omdat zíj allerlei 

zware behandelingen moet ondergaan voor een probleem dat eigenlijk bij hém ligt.  Vaak hadden ze 

het gevoel aan de zijlijn te staan, terwijl ze eigenlijk zoveel mogelijk hun bijdrage willen leveren.  Ze 

vonden het dan ook belangrijk om mee te denken, bij hun partner te zijn tijdens de behandeling, haar 

zoveel mogelijk te steunen en te begrijpen, kortom alles sámen met haar tot een goed einde te brengen. 

Toch zagen twee mannen het als een natuurlijk gegeven dat de vrouw alles ondergaat, gezien de 

zwangerschap zich ook volledig bij haar afspeelt.  Zij voelden zich hiervoor dan ook niet schuldig. 



MMMAAANNNNNNEEELLLIIIJJJKKKEEE VVVRRRUUUCCCHHHTTTBBBAAAAAARRRHHHEEEIIIDDDSSSPPPRRROOOBBBLLLEEEMMMEEENNN:::
mmmeeedddeeedddeeelll iiinnnggg,,, bbbeeegggeeellleeeiiidddiiinnnggg,,, vvveeerrrwwweeerrrkkkiiinnnggg

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

36

Twee mannen voelden zich schuldig omdat ze hun partner niet het geluk van zwangerschap konden 

schenken, ook al verlangde één van beide mannen eigenlijk zelf niet zo zeer naar een kind.  De andere 

man zag bovendien hoe gelukkig zijn schoonouders waren met de komst van een kindje bij zijn 

schoonzus en wou hen dit ook geven.   

Openheid en geheimhouding

Meteen na het vernemen van de diagnose verkozen de meeste mannen om die voor zichzelf te houden.  

Velen vermeldden dat ze na verloop van tijd opener werden naar de omgeving toe, maar wel 

oppervlakkig bleven.  Dat men opener werd, was vaak om praktische redenen, bijvoorbeeld om zich te 

verantwoorden voor een afwezigheid op het werk.  Eén man vertelde er steeds specifiek bij dat het 

probleem bij hem lag, om te vermijden dat men ervan uit zou gaan dat de oorzaak bij zijn vrouw lag.  

Een reden om oppervlakkig te blijven was dat men adviezen en vragen wou vermijden, om in het 

leven buiten de behandelingen niet ook constant met het probleem bezig te moeten zijn.  Een andere 

reden was onduidelijkheid over wat precies het probleem met de vruchtbaarheid was. 

Positieve reacties van de buitenwereld konden een aanzet zijn om het probleem met meerderen te 

delen.  Als mannen toch met anderen hun diepe gevoelens deelden, deden ze dit voornamelijk met 

dichte familie of vrienden of mensen die hetzelfde meemaakten.  Men vond het bij lotgenoten 

gemakkelijker om zijn gevoelens onder woorden te brengen, omdat die meteen begrijpen waar men het 

over heeft.  Een man vond het bovendien positief dat hij er met hen al eens grapjes over kon maken. 

Toch waren er ook mannen die liever niet over hun vruchtbaarheidsprobleem praatten.  Soms was dit 

uit angst om zijn emoties niet te kunnen beheersen.  Soms was er nog onzekerheid over de diagnose en 

wou men anderen niet belasten met nieuws dat misschien later niet waar zou blijken te zijn.  Eén man 

zag er geen nut in om anderen in te lichten en wou ook niet dat zijn vrouw dit deed, omdat hij ervan 

overtuigd was dat de behandeling tóch zou lukken.  Daarentegen was er ook een man die geen reden 

zag om het probleem te verzwijgen: hij vond dat het vruchtbaarheidsprobleem en de behandeling al 

voor genoeg spanningen zorgden.  Hij vermeldde er wel steeds bij dat zijn vruchtbaarheidsprobleem 

een genetische oorzaak had. 

In vele interviews kwam naar voor dat confrontatie met gelukkige gezinnen met pasgeboren kinderen 

soms lastig kan zijn, voornamelijk als dit mensen zijn uit de naaste omgeving.  De meerderheid van de 

mannen zei wel dat voornamelijk hun partner daarmee problemen had en zijzelf minder.  Toch kon het 

zien van gelukkige moeders bij sommige mannen een schuldgevoel oproepen (zie hierboven).  Een 

man zei dat ze niet graag naar babyborrels gingen, vooral omdat kersverse ouders sterk veranderen. 

Deze man had al ervaren dat kersverse ouders zich soms bijna kwamen verontschuldigen, dat vond hij 

echter totaal ongepast: iedereen leidt immers zijn eigen leven.  Eén man vond het onrechtvaardig dat er 

mensen zijn die géén problemen hebben om kinderen te krijgen en er dan niet goed voor zorgen. 
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Sommige mannen gaven aan dat ze zich als paar tijdens de behandeling afzonderen van de 

buitenwereld uit zelfbescherming.  In deze lastige periode wil men immers zoveel mogelijk druk van 

buitenaf vermijden en niet steeds vragen moeten beantwoorden, of uitleg moeten geven als een 

behandeling faalt.  Een man wou er niet mee te koop lopen dat ze bezig waren met een 

vruchtbaarheidsbehandeling, omdat ze hun omgeving wilden verrassen als ze zwanger zouden zijn. 

Soms isoleerde men zich om te vermijden gekwetst te worden.  Opmerkingen van anderen over het 

(niet) hebben van kinderen kunnen immers als respectloos ervaren worden.  Een man gaf aan dat hij en 

zijn partner mekaar hielpen om deze opmerkingen te relativeren, bijvoorbeeld door de context te 

kaderen of door erop te wijzen dat die andere geen weet had van hun situatie en er zich daardoor 

misschien niet bewust van was dat die opmerking kwetsend overkwam.  Een man vond het ook soms 

lastig dat anderen gewoon doorgaan met hun leven, terwijl zij met hun kinderwens bezig blijven. 

Verwerking

De respondenten gingen op verscheidene manieren om met de diagnose.  

Een groot deel van de mannen hechtte veel belang aan de steun van hun partner.  Toch waren er enkele 

mannen voor wie praten met hun partner niet de manier was om het nieuws te verwerken. 

Ook steun die men ondervindt door het praten met ánderen kan een hulp zijn: sommige mannen 

vonden dat je door open te zijn naar de buitenwereld gemakkelijker met het nieuws kan omgaan.  Door 

open te zijn, kwam men immers vaak te weten dat mensen uit de eigen omgeving met hetzelfde 

probleem te kampen hadden.  Ook praten met lotgenoten die men niet kent kan een hulp zijn.  Zo was 

er een paar dat op een voorlichtingsavond over adoptie veel steun ervaren had van de andere paren.  

Daarnaast was er ook een man die slecht nieuws doorgaans het liefst op zichzelf verwerkte.  Hij gaf 

echter toe dat het geholpen had te praten over zijn probleem nadat zijn partner hem hiertoe 

aangespoord had.  Anderen die eveneens meer gesloten waren van aard, vonden vooral tijd om alles te 

laten bezinken belangrijk.  Eén man dacht dat hij tamelijk goed met het nieuws kon omgaan omdat hij 

pas op oudere leeftijd de diagnose gekregen had en door zijn leeftijd steviger in zijn schoenen stond. 

Enkelen dachten dat een psycholoog hulp zou kunnen bieden om alles op een rijtje te zetten.  Eén man 

had veel gehad aan de geruststelling van de psycholoog dat zijn reactie op het nieuws normaal was.  

Ook deelnemen aan het interview of de vragenlijst invullen vonden sommigen enigszins ‘helend’. 

Daarnaast lijken kennis en begrip over het vruchtbaarheidsprobleem belangrijk.  Het kwam in enkele 

interviews aan bod dat het moeilijk is om het nieuws te verwerken als er geen echte duidelijkheid is.  

Dit wordt ook geïllustreerd door het belang dat men hecht aan onderzoek naar de oorzaak. 

Er werd specifiek gepeild naar de invloed van levensbeschouwing en godsdienst op de verwerking.  

Bij de meeste mannen leek dit geen grote invloed te hebben.  Slechts één man verklaarde dat God er 

wel een bedoeling mee zou hebben als ze echt geen kinderen mochten krijgen.  Dit was voor hem 

echter geen reden om niet alles te proberen om toch zwanger te worden.  In dezelfde zin zag een man 
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het als een ‘vergissing van de natuur’ als hij kinderloos zou blijven.  Een andere man had een 

pendelaarster opgezocht en het had deugd gedaan dat die hem verzekerde dat alles in orde zou komen. 

Ook de culturele invloed of invloed van de samenleving in brede zin werd bevraagd.  Over het 

algemeen hadden de respondenten het gevoel dat vruchtbaarheidsproblemen in onze westerse 

samenleving goed aanvaard zijn, waardoor het gemakkelijk is om er open over te praten.  Bovendien 

zijn er hier veel diensten en mogelijkheden om het probleem te verhelpen.  Enkelen dachten dat het 

veel moeilijker zou zijn als ze bijvoorbeeld in een moslimland zouden leven.  Sommige mannen 

ervoeren wel een druk van buitenaf om kinderen te krijgen en zich te verantwoorden voor hun 

kinderloosheid.  Een man verklaarde dat hij die druk niet echt meer voelde.  Hij dacht dat dit was 

omdat hij er zich door de jaren heen bij neergelegd had dat hij het medische pad was opgegaan en niet 

meer per se op natuurlijke wijze een kind wou verwekken om zijn viriliteit te bewijzen.  Een andere 

man verklaarde dat hij geen druk voelde van buitenaf omdat hij volledig vertrouwde op de wetenschap. 

Invloed op dagelijks leven

Sommige mannen dachten op het werk wel eens na over het vruchtbaarheidsprobleem, voornamelijk 

de eerste dagen na diagnose, maar over het algemeen vonden de respondenten niet dat hun werk 

eronder leed.  Vaak is het ook te druk op het werk om met het probleem bezig te zijn.  Er was een man 

die zijn werk soms als een soort uitlaatklep ervoer, omdat hij er zich volledig kon uitleven en omdat 

hij er af en toe eens nood aan had niet bij zijn vrouw te zijn.  Daarentegen was er ook een man die in 

tijden van behandeling net meer met zijn vrouw samen deed.  Hobby’s kunnen ook voor afleiding 

zorgen.  Twee mannen maakten wel de bedenking dat ze daarmee blijkbaar het probleem toch niet 

helemaal van zich af konden zetten, gezien hun sportprestaties minder waren.  

Vooral de tijd die in de behandeling kruipt, had voor sommige respondenten een belangrijke invloed 

op werk en vrije tijd.  De behandeling zorgt voor afwezigheid op het werk, niet enkel om praktische 

redenen, maar ook omdat men soms verlof neemt om alle stress naast de behandeling uit te sluiten.  

Veel respondenten vonden het belangrijk om het rustiger aan te doen tijdens de behandeling, 

bijvoorbeeld omdat men denkt door minder stress zijn zwangerschapskansen te kunnen vergroten, of 

omdat men bij zijn vrouw wil blijven wanneer zij thuis is.  Ook voor hobby’s heeft men vaak minder 

tijd en het is moeilijk om afspraken vast te leggen omdat men tijd moet vrijhouden voor de punctie. 

Ten slotte waren er ook enkele respondenten die vonden dat het vruchtbaarheidsprobleem of zijn 

behandeling geen enkele invloed had op werk of vrije tijd.

Invloed op de relatie

In de relatie lijkt praten een belangrijke rol te spelen.  Er wordt bijvoorbeeld wel eens gediscussieerd 

over de informatie die elkeen onthouden heeft na een consult.  Een man gaf aan hier voordeel uit te 

halen, omdat men zo tot een consensus kwam over de aangeboden informatie en niet tot een conflict.  
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Velen gaven aan dat men elkaar kan opbeuren door middel van een gesprek.  Een man gaf aan dat zijn 

vrouw hem nu meer moest oppeppen, in tegenstelling tot voor de diagnose, waarbij het eerder 

omgekeerd was.  Een andere man zag mondelinge interactie als een soort compensatiemodel: als de 

ene partner extreem reageert, bijvoorbeeld met paniek, kan de andere dit temperen door neutraal en 

kalm te blijven.  Tijdens een behandeling wordt er voornamelijk gepraat over praktische zaken.  

Iemand vergeleek de frequentie van praten met een golfbeweging: naargelang de behoefte, wordt er de 

ene keer al wat meer gepraat dan de andere keer. 

Bij meerdere respondenten kwam de diagnose hard aan, wat ook gevoeld werd in de relatie.  Men had 

in het begin vaak angst voor de mogelijke impact van de diagnose op de relatie.  Door echter samen 

aan het vruchtbaarheidsprobleem te werken en veel met elkaar te praten, groeide men vaak opnieuw 

naar elkaar toe.  Zich door elkaar begrepen voelen, zorgde voor een beter welbevinden.  Men had ook 

het gevoel dat men meer op elkaar was aangewezen tijdens de behandeling omdat men alles samen 

ondergaat en samen probeert door deze moeilijkheden te komen.  Hierdoor vergeleken meerdere 

mannen hun relatie als een soort front naar de buitenwereld toe.  Men voelt zich niet steeds begrepen 

door de buitenwereld, die niet hetzelfde meemaakt. 

In de relatie treden er wel eens discussies op.  Deze zijn niet louter het gevolg van de diagnose, maar 

ook van de problemen die de behandeling met zich meebrengt.  Slechts één van de geïnterviewde 

mannen vermeldde dat er soms conflicten waren door verwijten rond het vruchtbaarheidsprobleem.  

Niemand van de respondenten gaf aan dat de diagnose geleid had tot beëindigen van de relatie. 

Partners kunnen verschillend reageren op de vruchtbaarheidsproblemen.  Wanneer men elkaars 

gemoedstoestand verkeerd inschat, kan het tot een conflict komen.  Een man gaf aan dat de 

hormonenbehandeling een invloed had op de gemoedstoestand van zijn vrouw; wanneer hij zich 

hierover meer bewust was, konden discussies vermeden worden.  Bovendien gaven de respondenten 

aan dat verschillende opvattingen over de behandeling aanleiding konden geven tot conflict, 

bijvoorbeeld als één van beiden minder bereid was de levensstijl aan te passen ten voordele van de 

behandeling (vb. door rookstop).   

Soms heeft het paar nood aan de hulp van een buitenstaander om problemen aan te pakken.  Hierbij 

lijkt het volgens een man nuttig dat de psycholoog zowel luistert naar het verhaal van elke partner 

afzonderlijk tijdens een individueel consult als naar het verhaal van het paar tijdens een consult met 

beide partners samen aanwezig. 

Sommige mannen vroegen zich af hoe hun relatie er in de toekomst zou uitzien zonder vervulde 

kinderwens.  Een man besefte dat de biologische klok van zijn vrouw verder tikt en haar kinderwens 

heel groot is waardoor haar teleurstelling heel groot zou kunnen zijn mocht ze uiteindelijk geen kind 

krijgen.  Hij maakte zich dan ook volgende bedenking: ‘Misschien moet ik dan wel bij haar weggaan, 

om haar die ruimte te geven om met een andere partner verder te gaan in het leven.’ 
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Seksuele aspecten

Bijna alle respondenten lijken de seksuele contacten als minder plezierig en spontaan te ervaren 

wanneer deze voornamelijk gericht zijn op het verwekken van een kind.  Zo vermindert de 

spontaneïteit als het seksueel contact gecompliceerd wordt bij gebruik van hulpmiddelen zoals een 

thermometer, voor het bepalen van de ovulatoire periode.

Sommigen vermeldden dat deze spanningen afnamen na het vernemen van de diagnose omdat men het 

verwekken van het kind dan eerder zag als een medische aangelegenheid.  Hierdoor werd seks minder 

gerelateerd aan zwangerschap.  Het kan echter ook zijn dat de diagnose zodanig als een klap aankwam 

dat de seksuele activiteiten even verminderden.  Naarmate men het nieuws meer had verwerkt, leek dit 

dan wel weer in orde te komen.  Anderen vroegen zich af of seks wel nog nut had.  Het besef dat men 

hiermee wellicht toch geen kind kan verwekken, zorgde ervoor dat de concentratie tijdens de seksuele 

activiteiten verminderde.  In de schriftelijke vragenlijsten gaf iemand aan dat hij schrik had om 

uitgelachen te worden tijdens het vrijen.   

Eén man gaf aan opnieuw een dipje in de seksuele activiteiten te hebben ervaren direct na de 

behandeling.  Hij gaf echter wel aan dit meer ervaren te hebben na de IUI pogingen, dan na een ICSI 

poging. Bepaalde ingrepen, zoals MESA/TESE, vragen een zeker herstel.  Bijgevolg kan dit ook 

enige weerslag hebben op de seksuele activiteiten.  Een man gaf aan dat hij hieromtrent onvoldoende 

uitleg had gekregen.  Hij had er zich echter wel zorgen over gemaakt.  Hij had een zeer grote drempel 

moeten overwinnen om de telefoon te durven nemen om zijn vragen te stellen.  Ook de 

psychologische impact mag volgens sommige respondenten niet uit het oog verloren worden.  Enige 

geruststelling over de ingreep wordt wel geapprecieerd.

Informatie

Vele respondenten bleven in de periode tussen het vernemen van de diagnose en de start van de 

behandeling met heel wat vragen zitten.  Deze gingen van meer uitleg over hun diagnose tot meer 

informatie over de verschillende behandelingsmogelijkheden.  De respondenten zochten hierop 

antwoord door verschillende bronnen te raadplegen. 

Gesprek met de arts speelt een centrale rol in het krijgen van informatie.  De respondenten vinden het 

belangrijk dat men vragen kan stellen tijdens het consult, maar ook na het consult rijzen er vaak 

bijkomende vragen.  Men wil dan ook de mogelijkheid krijgen om contact op te nemen, waarbij men 

het liefst zo snel mogelijk antwoord krijgt op de vragen. Er wordt veel belang aan gehecht dat de arts 

deze mogelijkheden aangeeft, omdat de drempel vaak te groot is om zelf initiatief te nemen.  Zo durft 

men soms niet bellen omdat men bang is de arts te storen.  Telefonisch vragen stellen vonden vele 

respondenten niet praktisch: in een wachtrij belanden is vervelend, net als de beperking van de 

kantooruren.  In die zin werd e-mail door een man voorgesteld als een beter medium dan telefoon, 

ten minste indien je niet lang hoeft te wachten op een antwoord.  Andere punten die hij positief vond 
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aan e-mail waren dat je je vragen goed kan overwegen en het antwoord van de arts kan bijhouden om 

achteraf eventueel nog eens na te lezen. 

De vroedvrouw speelt ook een belangrijke rol bij het verkrijgen van informatie.  Positieve punten aan 

de vroedvrouw zijn dat zij meer tijd aan patiënten kan spenderen dan de arts en dat ze, voornamelijk in 

België, een belangrijke rol speelt in de psychologische opvang.  Men kan met haar gedachten wisselen 

over de informatie die men van de arts gekregen heeft. Telefonisch contact met de vroedvrouwen lijkt, 

om dezelfde redenen als hierboven aangegeven, echter niet ideaal te verlopen. 

De respondenten stelden ook alternatieven voor om de patiënt te informeren.  Sommige respondenten 

gaven het voorstel van een forum/vraagbaak via internet met een arts of vroedvrouw als moderator.  

Een man vertelde dat er in een Nederlands ziekenhuis reeds een ‘digipoli’ wordt gebruikt.  Hier kan 

men vragen stellen aan een arts en ook het antwoord vinden op vragen van anderen.  Voordeel hiervan 

is dat men weet dat de informatie gefundeerd is.   Men krijgt informatie van de behandelende arts en 

dit in de context van de eigen behandeling, iedere casus is immers uniek.  Men kan zo informatie 

krijgen over de medische aspecten, iets waar de meeste respondenten veel belang aan bleken te 

hechten.  Daarnaast kan men op de digipoli ook een discussieruimte voor patiënten onderling vinden.  

Dit blijkt voor veel mannen echter minder belangrijk te zijn dan voor hun partner. 

Ook een praatgroep kon volgens sommigen een optie zijn.  Volgens enkelen van hen is het een 

voordeel als deze geleid wordt door iemand met kennis van zaken.  Gevoelens zijn beter te 

interpreteren omdat interactie mogelijk is.  Een nadeel van een online forum is dat dit niet anoniem is, 

waardoor de drempel hoger kan zijn.  Daarnaast kost participatie meer tijd en energie.  Wanneer men 

specifieke vragen heeft, is persoonlijk contact volgens sommigen wel te verkiezen.  Enkelen kregen 

informatie op een voorlichtingsavond in groep en vonden dit ook een goede manier.  

Naast uitleg door arts en vroedvrouw, haalden de respondenten ook informatie uit andere bronnen.  

Vaak kregen paren foldertjes of brochures mee vanuit het ziekenhuis.  De meesten hadden daar wel 

wat aan gehad, mede omdat ze er zeker van konden zijn dat wat erin stond ook daadwerkelijk klopte.  

Ze geven echter vaak nog geen antwoord op alle vragen en niet iedereen leest deze folders (even goed).  

Het gesprek met de arts en/of vroedvrouw blijft dus nog steeds primeren.  Soms werd er ook een 

DVD meegegeven, maar deze bleken niet veel respondenten bekeken te hebben. 

Internet werd door velen gebruikt als extra bron van informatie.  Problematisch hierbij is het 

overaanbod.  De informatie die men er vindt, is ook vaak tegenstrijdig of van twijfelachtige 

betrouwbaarheid.  Omdat ze zeker willen zijn dat wat ze vinden ook correct is, gaven de meesten de 

voorkeur aan informatie door een arts geschreven. Velen zouden het nuttig vinden dat de arts enkele 

websites aanbeveelt. Ook sites van betrouwbare organisaties worden vaak geraadpleegd.  Wel lijkt het 

voornamelijk de vrouw te zijn die de taak op zich neemt om informatie op te zoeken op internet. Als 

mannen deze taak toch op zich nemen, lijken ze voornamelijk op zoek te gaan naar medische, 

wetenschappelijke informatie, terwijl vrouwen zich eerder lijken te baseren op bv. getuigenissen.
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Sommige respondenten hadden ook boeken geraadpleegd. 

Tot slot vergaart men ook informatie via vrienden die hetzelfde meegemaakt hebben, bijvoorbeeld 

over de verschillen tussen de ziekenhuizen.  Bij hen kan men niet enkel terecht voor informatie over 

louter medische aspecten, maar vaak ook voor informatie i.v.m. de psychologische beleving.  Een man 

denkt voordeel te zien in een vorm van begeleiding waarbij hijzelf en zijn partner steun zouden 

kunnen vinden bij een paar dat hetzelfde meegemaakt heeft.  Hierbij zou hij als man bij de man terecht 

kunnen en zijn partner bij de vrouw. 

Behandeling

Informatie over de behandeling

Correcte en voldoende informatie lijkt voor de respondenten zeer belangrijk te zijn.  Zo wil men graag 

weten wat de mogelijkheden zijn en waarom een bepaalde behandeling al dan niet toegepast kan 

worden, hoe groot de kans op slagen is, welke risico’s de behandeling met zich kan meebrengen en 

hoe alles in zijn werk gaat.  Ook viel het op dat men zich vaak afvraagt of het nageslacht met dezelfde 

vruchtbaarheidsproblemen te kampen zal hebben.  Tegenstrijdigheden in de informatie kunnen heel 

verwarrend zijn.  Eerlijkheid wordt geapprecieerd.  Zo heeft men er meestal geen problemen mee als 

men bij het begin gewaarschuwd wordt voor een mogelijk langdurig behandelingstraject.  Ook heeft 

iemand aangegeven dat hij liever had dat de arts zich beperkte tot de essentiële informatie en er niet 

allerlei anekdotes bij vertelde.

Over het tijdstip waarop deze informatie moet aangeboden worden, zijn er 2 opvattingen.  Sommigen 

vonden dat de informatie moet gegeven worden bij diagnose of bij het eerste consult.  Men kan het 

vervelend vinden om de informatie schijf per schijf te krijgen: zo werd een man na iedere poging door 

iets nieuws verrast en vroeg zich na elke poging af ‘Komt er nu nog iets of niets, is er nu nog iets te 

doen?’.  Anderen verkozen liever om wat meer tijd te krijgen na de diagnose vooraleer geïnformeerd 

te worden over de behandeling, zodat men al wat over de eerste schok heen was.  

Sommigen zagen het als een pluspunt wanneer ze onmiddellijk na de informatie concrete afspraken 

kregen, anderen kregen liever wat bedenktijd voor het maken van een definitieve behandelingskeuze. 

Veel respondenten bestempelden de informatie als moeilijk voor een leek.  Deze moet volgens hen 

aangepast gebracht worden aan het niveau van de patiënt en dit zowel qua inhoud, verwoording als 

tempo.  De arts zou dus voldoende tijd moeten nemen om alles uit te leggen.  Velen vonden dat ze 

steeds meer vragen kregen naarmate het behandelingsproces vorderde.  Alles werd wel duidelijker als 

de arts hen hierop een antwoord gaf.  Wanneer men het gevoel heeft dat men alles goed begrijpt, kan 

dit een positieve invloed hebben.  Zo gaf iemand aan dat hij zich hierdoor, ondanks het gevoel van 

onmacht, toch meer betrokken voelde.  
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Keuze tot behandeling

Meestal gaven de respondenten aan dat de keuze van de arts werd aanvaard en gevolgd.  Soms was er 

slechts één mogelijkheid en de arts mocht dit dan zeggen.  Wel vond men dat de keuze van de arts als 

advies moet worden gegeven, zonder dat men het gevoel heeft dat de keuze wordt opgelegd.  

Belangrijk is dat de arts zijn keuze motiveert en dat hij de details van elke optie vermeldt en duidelijk 

maakt waarom andere opties uitgesloten zijn.  De respondenten gaven aan dat ze dit hierdoor beter 

aanvaarden en zelf het gevoel krijgen enigszins controle te hebben over de keuze.  Men wil voldoende 

de kans krijgen vragen te stellen.  Zo willen sommige respondenten dat wanneer zijzelf een andere 

optie voor ogen hebben, de kans krijgen dit te beargumenteren.  Voor zover inspraak mogelijk is, vindt 

men het positief als de behandelaar rekening houdt met wat zij als paar verkiezen.  Bijvoorbeeld wou 

iemand liever een andere toedieningswijze omdat zijn vrouw injecties niet leuk vond. 

De keuze van het behandelend ziekenhuis en de behandeling bleek uit de interviews afhankelijk te zijn 

van heel wat factoren.  Zo zijn er bepaalde behandelingsopties, zoals laser assisted hatching, die 

slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen mogelijk zijn.  Men had hier meestal voor gekozen omdat 

men het gevoel wou hebben dat men er alles aan gedaan had.  Positieve of negatieve ervaring van 

lotgenoten konden ook een hulp zijn bij de keuze van een ziekenhuis of behandeling.  Door de 

respondenten werden er enkele verschillen opgemerkt van een klein ten opzichte van een groot 

ziekenhuis.  Volgens de deelnemers is het bij een klein team een voordeel dat men de patiënten goed 

kent.  Men maakt er als het ware alles gezamenlijk door.  Daarentegen kan een groot team ook een 

meerwaarde bieden omdat de ideeën van meerdere mensen hier worden gebundeld.  Twee mannen 

hebben duidelijk aangegeven dat ze liever niet behandeld wilden worden in een transportkliniek.  

Sommige respondenten vonden het belangrijk om zwangerschapspercentages te kennen van de 

verschillende behandelopties of ziekenhuizen.  Ook afstanden en wachttijden konden een rol spelen.  

Toch leek de kwaliteit van het ziekenhuis hierop te primeren. 

Begeleiding bij het behandelingstraject

De respondenten vonden het belangrijk om vooraf alle informatie te krijgen, bv. over hoe alles 

praktisch in zijn werk gaat.  Ook wil men graag weten wat men van de behandeling kan verwachten, 

waarbij ook negatieve resultaten vermeld mogen worden.  Hiervoor zou de arts volgens de 

respondenten voldoende tijd moeten nemen.  De meeste mannen waren tevreden over de opvang van 

de arts tijdens het proces, maar sommigen voelden zich toch een beetje opgejaagd tijdens het consult.  

“De manier waarop je de kamer binnengetrokken wordt, het was echt bijna zo dat ik dacht: die geef ik 

geen hand meer, daar word ik zelf van opgejaagd omdat hij je zo de kamer binnentrekt.”

Consultaties bij de arts vonden de respondenten soms te kort, waardoor men bijvoorbeeld als 

hulpmiddel op voorhand vragen ging opschrijven.  Zoals eerder vermeld, vonden sommigen dat een 

bijkomend gesprek achteraf bij de vroedvrouw goed kon zijn.  Bij dringende vragen werd het 

geapprecieerd wanneer er iemand beschikbaar was met wie men contact kon opnemen. 
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Bij ingrijpende beslissingen over de behandeling zoals bijvoorbeeld spermadonatie, vonden de 

respondenten het goed dat hier specifiek een consult aan gewijd werd.  Zo kreeg men de kans om 

duidelijke afspraken te maken en alles vast te leggen op papier.   Sommigen vonden hierbij contact 

met een vertrouwenspersoon, naast de behandelende arts, belangrijk.  Bijvoorbeeld zou een 

psycholoog de belangen en standpunten van het paar kunnen verdedigen.  

De respondenten verwachtten dat de arts steeds kennis van het dossier heeft.  Men had liever niet 

dat men van behandelaar of contactpersoon moest veranderen.  Indien dit toch nodig zou zijn, vond 

men het belangrijk dat die persoon zichzelf voorstelt en uitlegt waarom dit gebeurt.  Men bouwt 

immers een vertrouwensband op met de behandelaar.  De respondenten vonden het zeer vervelend 

wanneer door verschillende artsen tegenstrijdige informatie werd verstrekt en vonden bij 

doorverwijzing goede communicatie tussen artsen onderling dan ook noodzakelijk. 

Tijdens de effectieve behandeling vonden de respondenten begeleiding nog steeds zeer belangrijk.  

Men wil blijvend vragen kunnen stellen.  Een man vond het belangrijk dat het antwoord in de juiste 

context werd geplaatst.  Hij wees erop dat zorgverleners goed zouden moeten letten op wat en hoe ze 

iets meedelen.  Onbewust kunnen bepaalde zaken kwetsend overkomen.  Bepaalde respondenten 

zouden het nuttig vinden om de hormooninjecties, die normaal door het paar zelf worden toegediend, 

de eerste maal onder begeleiding te zetten in het ziekenhuis of met hulp van thuisverpleging. Men wil 

het als paar zo goed mogelijk doen en heeft soms schrik dat dit niet zal lukken.  

De respondenten vonden het belangrijk dat men zich steeds op zijn gemak voelt, dat er empathisch 

wordt gereageerd. Het kan altijd deugd doen als iemand eens polst naar hoe het gaat.  Op die 

manier zou men kunnen inschatten of het paar eventueel nood heeft aan extra opvang door een 

psycholoog. Een schouderklopje wordt steeds geapprecieerd. Volgens sommige gebeurt dit nog te 

weinig. Men heeft graag het gevoel dat de arts hen kent, dat men geen nummer is.  Sommigen 

verkiezen bijvoorbeeld aangesproken te worden met de voornaam. Eén man gaf het -ook volgens 

hem- utopische voorstel dat het niet slecht zou zijn indien er een soort coach, vertrouwenspersoon 

bij alle consultaties aanwezig zou zijn en de reacties van het paar zou observeren.  Die persoon zou 

met hen achteraf de informatie nog eens kunnen overlopen om te kijken of alles goed begrepen is en of 

er nog vragen zijn.  De vertrouwenspersoon zou ook bij hen thuis mogen langskomen, omdat men zich 

daar uiteindelijk het meest op zijn gemak voelt.  

De behandeling grijpt aan op de lichamelijke intieme sfeer.  De respondenten hechten er belang aan 

dat hiervoor het nodige respect getoond wordt.  Vele geïnterviewden gaven aan dat ze zoveel mogelijk 

bij de behandeling willen betrokken worden. De meeste stappen in de behandeling gebeuren bij de 

vrouw en sommigen merkten op dat men, als man, soms nog vergeten wordt. Velen kregen graag 

tussentijdse resultaten, zoals het aantal eicellen bij pick-up, dit liefst van de arts zelf.  

De respondenten gaven aan dat de behandeling als zeer belastend en stresserend ervaren kan worden.  

Ze willen dan ook alle externe stressfactoren, zoals opgejaagd worden, uitsluiten.  Men vond het van 
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belang dat er voldoende tijd genomen wordt voor consultatie, zelfs als de consultaties hierdoor 

uitlopen en men wat langer moet wachten.  Hoewel men er niet steeds nood aan heeft, is het 

belangrijk dat men weet heeft van de mogelijkheid tot psychologisch consult.  Enkele respondenten 

vermeldden dat ze hogere stress hebben bij het naderen van de mogelijke ongesteldheidsdatum. 

De periodes tussen de verschillende behandelingsstappen werden soms door de respondenten als zeer 

belastend ervaren, voornamelijk als deze relatief lang duurden.  Men wordt immers onzeker over wat 

er staat te gebeuren of men begint zich vragen te stellen over de toekomst.  Er heerst onwetendheid en 

een gesprek met psycholoog of met iemand uit de omgeving kan dan helpen om alles op een rijtje te 

zetten.  Het kan ook helpen als de behandelingen snel op elkaar volgen, zodat men minder tijd heeft 

om te piekeren.  Bovendien heeft men, door bezig te zijn met een behandeling, het gevoel dat men 

actief aan een oplossing werkt. 

Verwerking van falen

De meeste respondenten verwerkten een gefaalde poging door er samen met de partner over te praten, 

en samen hoop te zoeken in de gedachte dat een volgende poging wel zal lukken.  Het lijkt niet steeds 

noodzakelijk om uitgebreid de gevoelens te bespreken: gewoon samen zijn kan al helpen.  Het kan 

deugd doen om even niet met de behandeling en kinderwens bezig te zijn.  

Een gesprek met een psycholoog na enkele gefaalde pogingen zou volgens sommige respondenten 

een hulp kunnen zijn.  Enkelen zien er zelfs voordeel in om dit standaard in te richten.  Sommigen 

vinden dat je verhaal vertellen deugd kan doen, zeker op het moment wanneer men definitief beslist 

een andere piste te bewandelen.  Wanneer men nog uitzicht heeft op een nieuwe poging, is er toch nog 

iets positiefs om zich aan vast te klampen.  Anderen gaven aan dat ze niet zoveel nood hebben aan een 

gesprek met een psycholoog. 

Twee mannen zagen er nut in om vanuit de kliniek lotgenoten samen te brengen.  Eén van hen zou 

hierop beroep doen bij moeilijke momenten, zowel tijdens als na de behandeling.  Deze lotgenoten 

kunnen ofwel zelf nog in behandeling zijn, ofwel reeds een succesvolle behandeling achter de rug 

hebben.  De andere man vond dit echter enkel mogelijk als het eindstadium is bereikt, omdat tijdens de 

behandeling een ander paar op elk ogenblik zwanger kan worden en dan eigenlijk geen lotgenoot meer 

is.  Volgens hem speelt een vorm van jaloezie hierbij een rol: je gunt het hen wel dat ze zwanger 

worden, maar eigenlijk zou je het liever zelf willen.  Een gesprek met lotgenoten kan helpen om het 

hoofdstuk volledig af te sluiten.

Zich op voorhand erop instellen dat de kans op falen zeer reëel is, lijkt een hulp te zijn om beter ermee 

om te gaan.  Inzicht hebben in wat verkeerd gelopen is, bijvoorbeeld door een gesprek met de arts, lijkt 

ook soms te helpen bij de verwerking.  Men kan er in de volgende pogingen immers iets proberen aan 

doen.  Zo vond men dat het lijden draaglijker werd wanneer men de verdere opties kende, omdat men 

op die manier opnieuw uitzicht had op de toekomst.  Zeker na een behandeling is begeleiding zeer 
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belangrijk: bij elke gefaalde poging komt men immers een stapje dichter bij het definitief kinderloos 

blijven.  Het leek voor sommigen gemakkelijker de behandeling stop te zetten, wanneer men het 

gevoel kan hebben dat men écht alles geprobeerd heeft om het vruchtbaarheidsprobleem op te lossen. 

Grenzen

Grenzen lijken niet op voorhand te worden gesteld: de meeste respondenten evalueerden het proces 

stap voor stap en gingen hierdoor hun grenzen bijstellen.  Eerst verkiest men, indien mogelijk, toch 

een kind met eigen genetisch materiaal.  Naarmate men meer trajecten doorlopen heeft, staat men meer 

open voor opties die in het begin onbespreekbaar waren (zoals donatie, adoptie, kinderloos blijven).  

Deze laatste opties lijken slechts tweede keuze te zijn.  De voornaamste aangegeven reden hiervoor is 

dat men het belangrijk vindt om een kind van zichzelf te hebben.  Ook kan de kinderwens bij de ene 

partner groter zijn dan bij de andere, waardoor behandelingsgrenzen niet op elkaar zijn afgestemd.  

Wel gaven enkelen aan dat het nuttig zou kunnen zijn als iemand hen zou helpen bij het bepalen 

van die grenzen, zoals een arts of psycholoog. De uiteindelijke beslissing ligt wel bij het paar.  Een 

man dacht dat het nuttig zou zijn om na enkele gefaalde behandelingen een ‘verplicht’ gesprek te 

hebben over andere opties naast ART, zoals adoptie.  Door het gesprek wordt men min of meer 

verplicht om eens na te denken over deze opties.

De behandeling is fysisch zwaar voor de vrouw en dit kwam in de interviews duidelijk naar voor als 

grens.  Ook de psychische belasting speelt een rol: het leven staat toch een beetje stil door constant 

met de behandeling bezig te zijn.  Vele respondenten dachten dat deze grens er sneller is bij de vrouw.  

Terugbetaling door verzekering is duidelijk belangrijk, zowel omwille van het financiële aspect, als 

omwille van het feit dat het aantal vastgelegde pogingen wetenschappelijk onderbouwd is.  Als men 

echter nog nut ziet in meerdere pogingen, ze nog een reële kans tot slagen hebben en men hier ook de 

middelen toe heeft, vindt men dat men wel kan overwegen om verder te gaan.  Leeftijd lijkt voor de 

man minder een rol de spelen.  Velen denken dat dit wel voor hun vrouw een rol speelt, vooral

omwille van de biologische beperkingen.
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DDDIIISSSCCCUUUSSSSSSIIIEEE

Diagnose

De diagnose werd aan quasi alle mannen uit deze studie meegedeeld door een arts.  Zowel uit de 

vragenlijsten als uit de interviews blijkt dat het niet uitmaakt of dit een huisarts of specialist is.  In de 

interviews werd duidelijk dat men vooral belang hecht aan het feit dat de arts kennis van zaken heeft.

Ongeveer één op tien respondenten van de vragenlijst had de diagnose via telefoon gekregen, terwijl 

uit de interviews blijkt dat men dit eigenlijk onaanvaardbaar vindt.  Men geeft de voorkeur aan 

persoonlijk, mondeling contact.  In de schriftelijke vragenlijst werd echter geen significante associatie 

gevonden tussen de manier waarop de diagnose meegedeeld werd en de tevredenheid hierover           

(p = 0.170), wat mogelijk deels te wijten is aan de kleine steekproef. 

Dhillon et al. (2000) gaven aan dat mannen minder de neiging hebben om objectieve gegevens 

verkeerd te interpreteren.  Een gegeven uit de interviews dat hierop kan wijzen, is dat veel mannen het 

belangrijk vonden dat de arts uitlegt wat het resultaat van de sperma-analyse precies betekent met 

duiding van de voortplantingskansen.  Weten dat er nog mogelijkheden zijn, was voor velen belangrijk 

omdat het hen hoop gaf.  Optimisme over de zwangerschapskans kan immers kracht geven om de 

behandeling te ondergaan (Glover et al., 1994).  Sommige geïnterviewde mannen wilden het liefst zo 

snel mogelijk met de behandeling starten: misschien heeft men minder het gevoel ‘veroordeeld’ te zijn 

als men zijn hoop concreet in een uitgestippelde weg kan vertalen. 

Enkele respondenten vonden dat de arts de man reeds bij afname van het spermastaal zou moeten 

voorbereiden op slecht nieuws, om zo een zware klap te vermijden. Volgens ons lijkt dit voor vele 

mannen echter niet goed.  Dit kan, zeker als het resultaat uiteindelijk beter is dan verwacht, voor 

onnodige onrust en gepieker zorgen in de periode waarin men wacht op het resultaat. 

Dat er een tekort is in de begeleiding van mannen met vruchtbaarheidsproblemen, blijkt uit het feit dat 

een belangrijk deel (ca. 25%) van wie de vragenlijst invulde, ontevreden was over de manier waarop 

de diagnose meegedeeld werd of de opvang hierbij of vond dat deze opvang niet tegemoet kwam aan 

zijn behoefte.  Meer dan de helft gaf aan behoefte te hebben aan extra aandacht of zorg, maar slechts 

een derde hiervan had dit spontaan kenbaar gemaakt.  Deze data, samen met het feit dat men in de 

interviews vond dat de arts de nood bij een patiënt moest kunnen inschatten en zelf eventuele opvang  

aanbieden, wijst erop dat de drempel voor de patiënt te hoog is om zelf initiatief te nemen.  In de 

interviews werd regelmatig aangegeven dat men van de arts of instelling verwacht dat zij hun best 

doen die drempel zo veel mogelijk te verlagen.  De vorm van extra aandacht of zorg die het meest 

nodig bleek te zijn, was meer gesprek met een professional.  Uit de interviews bleek dat het begrip 

‘professional’ gerelativeerd moet worden.  Voor veel mannen lijkt het nuttig om na de diagnose (of 

verder in het traject) de mogelijkheid te krijgen tot een diepgaand gesprek zonder tijdsdruk.  Dit hoeft 

niet noodzakelijk met iemand die een opleiding als arts of psycholoog genoten heeft, maar wel met 
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iemand die kennis van zaken heeft, bijvoorbeeld de vroedvrouw.  Voor sommigen lijkt de suggestie 

van Schmidt et al. (2003) dat het mogelijk is tegemoet te komen aan de psychosociale en emotionele 

behoeften van de patiënt zonder formele psychosociale diensten, dus inderdaad te kloppen.  Dat de 

gesprekspartner niet noodzakelijk een psycholoog hoeft te zijn, kan erop wijzen dat een man 

makkelijker psychologische hulp aanvaardt als dit niet als therapie wordt bestempeld (Pook et al., 

2001).  Uit de huidige studie blijkt dat mannen het wel belangrijk vinden dat psychologische hulp 

steeds aangeboden wordt.  Door deze hulp standaard aan te bieden, geeft men de man misschien het 

gevoel dat de psychologische moeilijkheden die hij ervaart eigen zijn aan het vruchtbaarheidsprobleem 

an sich en niet aan hem als persoon.  Het was opmerkelijk dat minder dan de helft van de mannen in 

de vragenlijst aangaven voldoende geïnformeerd te zijn over psychologische aspecten, terwijl de 

meerderheid van de geïnterviewde mannen verklaarde geen behoefte te hebben aan een psycholoog.  

Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie is dat ‘psychologische aspecten’ in de vragenlijst niet 

verder gedefinieerd was, waardoor men dit misschien louter zag als informatie over de psychologische 

impact en niet relateerde aan de nood aan psychologische opvang.  Hoewel de meerderheid van de 

geïnterviewde mannen verklaarde geen behoefte te hebben aan een psycholoog en slechts zes 

respondenten van de schriftelijke vragenlijst een gesprek met een psycholoog hadden gehad, vond men 

het in de interviews toch belangrijk dat een gesprek met een psycholoog steeds aangeboden wordt.  

Ook Hunt en McHale (2007) stelden vast dat er door mannen veel minder gebruik gemaakt wordt van 

psychologische counseling dan er interesse voor is.  Misschien, maar niet noodzakelijk, is dit deels 

omdat mannen meer de neiging hebben hun gevoelens te onderdrukken (Dhillon et al., 2000; Pook et 

al., 2001).  Het zou ook kunnen dat sommige mannen misschien liever geen psycholoog verbonden 

aan de kliniek willen, en niet weten bij wie ze dan wel terecht kunnen.  Er werd immers voorgesteld 

dat de kliniek over een database zou beschikken met contactgegevens van psychologen die thuis zijn 

in de vruchtbaarheidsproblematiek, ook in de buurt van de woonplaats van het paar.  Dat enkele 

mannen uit de interviews wel baat hadden gehad bij een gesprek met een psycholoog, ook al hadden 

ze hiervoor niet zelf het initiatief genomen, zou erop kunnen wijzen dat er toch nood is aan praten.  

Ook het feit dat enkele mannen het interview op zich als ‘helend’ zagen, kan hierop wijzen. 

De resultaten van de schriftelijke vragenlijst wijzen op een mogelijke invloed van opleidingsniveau op 

de tevredenheid over de opvang door de persoon die de diagnose vertelde of andere betrokkenen van 

de gezondheidsinstelling (p = 0.069).  Ten opzichte van mannen die enkel secundair onderwijs 

genoten hadden, waren relatief meer mannen met hogeschool of universiteit als hoogste 

opleidingsniveau ontevreden over de opvang.  Met een grotere steekproef kan deze trend misschien 

bevestigd worden.  Aangezien opleidingsniveau en sociale klasse vaak samenhangen, lijkt dit overeen 

te komen met de bevinding van Schmidt et al. (2003) dat patiënten van een lagere sociale klasse meer 

tevreden zijn over patiëntgerichte en medische zorg.  Op het eerste zicht lijkt dit tegengesteld aan de 

vaststelling uit de interviews dat men meer tevreden is als men de uitleg van de arts beter begrijpt.  
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Mogelijke hypotheses hiervoor zijn dat de arts bij hoger opgeleiden misschien minder de neiging heeft 

om zijn terminologie aan te passen en alles begrijpelijk uit te leggen, of dat hoger opgeleiden het 

doorgaans gewoon zijn om alles te begrijpen, waardoor ze veeleisender zijn en sneller ontevreden.  

Lager opgeleiden kijken misschien meer op naar de arts, waardoor ze meer ‘accepteren’ en minder 

veeleisend zijn.  De resultaten van de schriftelijke vragenlijst tonen echter geen belangrijke invloed 

van opleidingsniveau op het feit of men zich al dan niet voldoende geïnformeerd voelt over de 

behandelingsmogelijkheden.

Uit de schriftelijke vragenlijst bleek dat de Nederlandse deelnemers minder tevreden waren dan de 

Belgische over zowel de manier waarop de diagnose hen verteld was, als de opvang hierbij.  Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat de diagnose meestal in het land van herkomst meegedeeld is.  In de 

interviews gaven sommige Nederlanders aan dat “artsen in Nederland op vlak van communicatie nog 

wat kunnen leren van Belgen”.  Ook het feit dat men de Belgische vroedvrouw als een opvangfiguur 

ervaart die voor veel meer instaat dan enkel behandelinstructies (wat in Nederland wel zo is), kan een 

rol spelen.  Dit resultaat kan ook deels vertekend zijn: misschien is de groep Nederlanders die naar 

België komt net die groep die in Nederland ontevreden is.  Aangezien de meeste buitenlanders naar 

België komen als ze in eigen land uitbehandeld zijn, hebben ze vaak al een langer behandeltraject 

achter de rug.  Dit kan ook bijdragen tot de lagere tevredenheid, aangezien Peronace et al. (2007) en 

Fisher et al. (2009) aantoonden dat het lijden groter wordt met de duur van de (onsuccesvolle) 

behandeling. 

Eigen gevoel bij diagnose 

Terwijl meer dan een derde van de respondenten uit de schriftelijke vragenlijst een invloed ervoer van  

de diagnose op zijn zelfbeeld, werd dit in de interviews nooit letterlijk toegegeven.  Toch werd dit 

door sommigen tussen de lijnen gesuggereerd, wat erop wijst dat men soms een sociaal wenselijk 

antwoord gaf en dat mannen misschien inderdaad minder gemakkelijk over hun gevoelens praten 

(Dhillon et al., 2000; Pook et al., 2001).  Enkele mannen bleken verminderde vruchtbaarheid te zien 

als een aantasting van de mannelijkheid.  In de literatuur is dit voornamelijk in niet-westerse culturen 

beschreven.  Zo is in het Midden-Oosten fertiliteit nog steeds een hoofdkenmerk van masculiniteit 

(Inhorn, 2007b).  Maar ook in westerse dagbladen van 1992-1998 werd het verband tussen fertiliteit en 

mannelijkheid gelegd (Gannon et al., 2004) . 

In Afrika wordt de schuld van de infertiliteit vaak afgeschoven op de vrouw (Folkvord et al., 2005).  

In de interviews werd dit niet aangegeven.  Er was zelfs een man die het belangrijk vond om tegen 

anderen steeds te vermelden dat het probleem bij hem lag.   

Hunt en Mc Hale (2007) gaven aan dat door het gebruik van meer gespecialiseerde technieken zoals 

IVF en ICSI, het achterhalen van de oorzaak van de mannelijke infertiliteit geen prioriteit is.  Toch 
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wijzen de resultaten uit de vragenlijsten en de interviews erop dat mannen zelf wel belang hechten aan 

onderzoek naar de oorzaak.  Mannen die geen verder onderzoek gekregen hadden, hadden immers 

meer dan vier keer vaker behoefte aan verdere medische uitwerking dan mannen die wel verder 

onderzocht waren.  Dit resultaat was echter net niet significant (p = 0.058).  Maar ook de gegevens uit 

de interviews wijzen erop dat mannen het belangrijk vinden dat wat onderzocht kán worden, ook 

effectief onderzocht wordt.  Het kennen van de oorzaak blijkt belangrijk om zich niet schuldig te 

voelen, vooral als die oorzaak aangeeft dat de man niet zelf verantwoordelijk is voor het probleem, bv. 

omdat het probleem aangeboren is.  Dit kan verklaren dat sommige mannen hun levensstijl aanpassen 

na de diagnose of zich schuldig voelen als ze toch een levensstijl hanteren met mogelijke invloed op 

de vruchtbaarheid.  Deze data ondersteunen de suggestie van Glover et al. (1998) dat een man meer 

nood heeft aan een psychologisch consult als hij zich verantwoordelijk voelt voor zijn infertiliteit.  

Daarnaast zorgt kennis van de oorzaak er misschien voor dat men het meer als een medisch probleem 

ziet, wat kan leiden tot minder schaamte en schuldgevoel (Birenbaum-Carmeli and Inhorn, 2009). 

Veel geïnterviewde mannen voelden zich schuldig ten opzichte van hun partner omdat zij de zware 

behandeling moet ondergaan.  Ze wilden bijgevolg zo veel mogelijk hun bijdrage leveren aan de 

behandeling.  Inhorn (2007b) stelde vast dat dit ook de reden is waarom varicocelectomie in het 

Midden-Oosten zo een groot succes kent.  Veel geïnterviewde mannen hadden vaak het gevoel dat ze 

gewoon aan de zijlijn stonden, dit gevoel van machteloosheid stelden ook Peterson et al. (2006) vast.

Openheid en geheimhouding

Smith et al. (2005) wezen erop dat communicatie belangrijk is om te leren omgaan met verminderde 

vruchtbaarheid.  Ook uit deze studie blijkt dat praten voor de man zeer belangrijk is om het probleem 

te verwerken.  Zowel praten met de partner als openheid naar de buitenwereld kunnen een hulp zijn.  

Uit  de vragenlijsten en interviews blijkt dat naasten de belangrijkste gesprekspartners zijn. 

De drie communicatiestrategieën beschreven door Smith et al. (2005), kwamen in de interviews naar 

voor.  Vlak na de diagnose verkozen de meeste mannen de geheimhoudende strategie.  Na verloop van 

tijd werd men opener.  Dit bleef vaak oppervlakkig (formele strategie), maar naar de naaste omgeving 

en lotgenoten durfde men soms meer zijn gevoelens uiten (openhartige strategie).  Men is opener naar 

lotgenoten, omdat men zich door hen meteen begrepen voelt.  Dat men opener is naarmate men de 

diagnose langer kent, kan erop wijzen dat openhartigheid samenhangt met acceptatie.  Immers, hoe 

langer men de diagnose kent, hoe beter men waarschijnlijk het nieuws verwerkt heeft.  Enkele 

respondenten leken de geheimhoudende strategie blijvend toe te passen, wat er dan op zou kunnen 

wijzen dat ze de diagnose nog niet zo goed verwerkt hadden.  Dit zou dan ook verklaren waarom zij 

vaker gekwetst leken te worden door opmerkingen van anderen over kinderloosheid.  Daarnaast zou 

het ook kunnen dat anderen als ze geen weet hebben van de situatie, vaker onbewust opmerkingen 

geven die respectloos overkomen bij het paar met vruchtbaarheidsproblemen.  Hoe langer men het 
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probleem verzwijgt, hoe vaker men waarschijnlijk met zulke opmerkingen geconfronteerd wordt.  Dit 

zou dan bijdragen tot de bevinding van Smith et al. (2005) dat men bij de geheimhoudende strategie 

meer stress ondervindt naarmate men de diagnose langer kent.   

Naast steun kan men van de buitenwereld echter ook druk ervaren om kinderen te krijgen en om zich 

te verantwoorden voor de kinderloosheid.  Sommige respondenten dachten dat men dit meer ervaart 

als men minder open is naar de buitenwereld (wat eveneens kan wijzen op een verband tussen 

openhartigheid en acceptatie).  Om vragen en externe druk te vermijden, trokken sommige mannen 

zich terug uit het sociale leven.  Volgens de studie van Baluch et al. (1998) in Iran gebeurt dit meer na 

de diagnose van mannelijke infertiliteit dan na de diagnose van een andere vorm van infertiliteit. 

De meeste respondenten ervoeren echter weinig culturele invloed en velen gaven hiervoor als reden 

dat (mannelijke) subfertiliteit aanvaard is in de westerse samenleving.  Dit is in tegenstelling tot bv. 

Zuid-Afrika, waar kinderloze mannen vaak het mikpunt zijn van roddel en grappen (Dyer et al., 2004). 

Verwerking

In de literatuur worden vier coping strategieën vermeld die ook in de interviews geïllustreerd werden.  

Zoals Hunt en Mc Hale (2007) aantoonden, lijkt men tijdens het proces vaak over te schakelen van de 

ene strategie op de andere.  De actief vermijdende strategie werd duidelijk toegepast door de mannen 

en hun partner.  Velen werden niet graag geconfronteerd met zwangere vrouwen of gelukkige 

gezinnen met pasgeboren kinderen.  Volgens de meeste mannen was het wel vooral hun vrouw die het 

hier moeilijk mee had.  De mannen zelf hadden af en toe de behoefte om even niet bezig te zijn met 

het vruchtbaarheidsprobleem.  Ze zochten dan bijvoorbeeld hun toevlucht in werk of hobby’s. 

Verder in het proces leken meer mannen de actief confronterende strategie toe te passen en dus opener 

te zijn (zie hierboven).  Volgens Pook et al. (2002) is het mogelijk dat men door het ondergaan van de 

behandeling aangezet wordt tot deze coping strategie, maar dit kan niet aangetoond worden in de 

interviews.  Veel respondenten hadden een positieve ervaring met het gebruik van deze coping 

strategie, vooral omdat ze daardoor merkten dat vele anderen met hetzelfde probleem te kampen 

hadden.  Het gevoel van “we zijn niet de enige” lijkt een belangrijke hulp in de verwerking.  Peterson 

et al. (2008) stelden echter meer stress vast in de partnerrelatie wanneer enkel de vrouw deze strategie 

gebruikt.  Dit werd in een interview geïllustreerd door een man die zelf koos voor geheimhouding en  

niet graag had dat zijn partner er met anderen over wou praten. 

De passief vermijdende strategie leek minder toegepast te worden.  Integendeel, men vond het niet 

leuk te moeten wachten en wou bezig zijn met de behandeling zodat men het gevoel kon hebben echt 

aan een oplossing te werken.  Er was slechts één man die wel duidelijk de passief vermijdende 

strategie toepaste: hij geloofde dat alles wel zou lukken en onderging passief de behandelingen. 

Voornamelijk verder in het proces, bleek ook de betekenisgevende strategie te worden gebruikt.  Na 

verloop van tijd stelde men zijn grenzen bij: men legde er zich bij neer dat een eigen kind misschien 
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niet meer mogelijk was en overwoog andere opties zoals adoptie, spermadonatie of kinderloos blijven.  

Ook vonden sommige mannen dat ze zelfzekerder geworden waren en alles beter konden relativeren. 

Relatie

In de interviews gaf men meestal aan dat men over het algemeen een hechtere band in de relatie 

ondervond, hoewel dit in de schriftelijke vragenlijsten aanvankelijk minder leek.  We vermoeden dat 

de respondenten in de schriftelijke vragenlijst misschien hun relatie onderschatten.  Hoewel de 

diagnose in het begin een uitdaging is voor de relatie, wat ook Hunt en McHale (2007) zagen, groeit 

men, naarmate het behandelproces vordert, dichter naar mekaar toe, zoals ook Hjelmstedt et al. (1999), 

Levin en Sher (2000) en later Schmidt (2006) vaststelden.  Meer nog, doordat men alles samen 

ondergaat, vonden meerdere mannen dat ze als paar een soort ‘front’ vormden naar de buitenwereld 

toe.  Het is opmerkelijk dat verschillende mannen deze term hebben gebruikt.  Deze taal is immers 

typisch mannelijk en bovendien een oorlogsterm.  Dit is iets wat Gannon et al. (2004) in westerse 

dagbladen van 1992-1998 hebben gezien.  Zij zagen dit als een benadrukking van de bedreigde positie 

van de man.  Toch gaven enkele mannen aan af en toe de behoefte te hebben om eens alleen te zijn.  

Misschien omdat men als paar alleen nog maar met het vruchtbaarheidsprobleem bezig is.  In dat 

opzicht zou het misschien helpen als men met zijn tweeën af en toe totaal andere dingen zou doen.

Uit de interviews bleek dat het vruchtbaarheidsprobleem nooit aanleiding gaf om te scheiden.  In de 

Islam kon dit (vooral vroeger) wel een reden zijn (Inhorn, 2003).  Eén man gaf bij ons aan dat hij 

bereid was te scheiden om zijn vrouw de mogelijkheid te geven bij iemand anders haar kinderwens te 

vervullen.  Wiersema et al. (2006) stelden dit eveneens in Zuid-Vietnam vast. 

Seksueel

De schriftelijke vragenlijsten wijzen op een mogelijk verband (randsignificant: p = 0.088) tussen de 

invloed van de diagnose op de relatie aan de ene kant en de invloed van de diagnose op de seksuele 

aspecten aan de andere kant.  Dit verband kwam in de interviews echter niet duidelijk naar voor. 

Wel leken de meeste mannen seksuele contacten als minder plezierig en spontaan te ervaren als deze 

voornamelijk gericht zijn op het verwekken van een kind. Dat geplande seks ervoor zorgt dat deze 

nog maar louter gezien wordt als een middel in plaats van een doel op zich, werd ook door Watkins en 

Baldo (2004) en Coëffin-Driol en Giami (2004) gevonden.  Dit kan een reden zijn waarom sommigen 

de start van de behandeling als een opluchting ervaren hadden.  Op dat ogenblik geeft men zijn 

probleem immers in handen van de medische wereld, waardoor het probleem verschoven wordt van 

intern naar extern.  Glover et al. (1994) gaven dit als reden voor een daling van zelfbeschuldiging na 

het consult waarin de behandelingsopties en prognose werden besproken.

Uit de interviews kwam niet altijd even duidelijk naar voor wát precies de oorzaak was van eventuele 

seksuele problemen: de diagnose, de behandeling, of comorbiditeiten.  Het is bijvoorbeeld mogelijk 

dat een gevoel van aantasting van de mannelijkheid bijdraagt tot seksuele problemen.  Maar aan de 
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oorsprong van dit gevoel zou zowel de diagnose kunnen liggen als de behandeling (waarbij men een 

spermastaal moet inleveren), als eventuele comorbiditeiten. 

In de literatuur wordt vaak beschreven dat de diagnose van mannelijke infertiliteit seksuele disfunctie 

met zich kan meebrengen (Berger, 1980; Monga et al., 2004; O’Brien et al., 2005; Drosdzol and 

Skrzypulec, 2008), maar dit kunnen wij aan de hand van dit onderzoek niet beamen.  Een reden 

hiervoor kan zijn dat we in de interviews hier niet specifiek naar gevraagd hebben en dat we in de 

schriftelijke vragenlijst slechts de mogelijkheid gegeven hebben om hier vrijblijvend op te antwoorden.  

Aangezien dit toch een intiem onderwerp is, is het ook mogelijk dat mannen die hiermee te kampen 

hadden het gewoon niet durfden te vermelden.  Diepte-interviews kunnen hierop wellicht een beter 

antwoord bieden.  Hiermee kunnen sociaal wenselijke antwoorden tevens meer vermeden worden. 

Informatie

De geïnterviewde mannen hechtten veel belang aan correcte en voldoende informatie, voornamelijk 

over medische aspecten.  Voor sommigen mocht informatie over behandelmogelijkheden direct na de 

diagnose gegeven worden, anderen wilden het liefst dat ze alles eerst nog wat konden laten bezinken.  

Misschien hangt dit samen met de mate van impact die de diagnose heeft en is men pas in staat te 

luisteren naar informatie over de behandeling wanneer men over de eerste schok heen is.

Uit de schriftelijke vragenlijsten bleek dat men meer vermeldde voldoende uitleg gekregen te hebben 

wanneer men de uitleg schriftelijk kreeg.  Echter, in de interviews werd aangegeven dat men een 

mondeling gesprek met de arts zeer belangrijk vond.  Dit lijkt op het eerste zicht tegengesteld met 

bovenstaand resultaat.  Maar in de schriftelijke vragenlijst kreeg men de mogelijkheid om meerdere 

opties aan te kruisen.  Bijna iedereen had de uitleg ook mondeling gekregen.  Uit deze cijfers blijkt dus 

dat men het belangrijk vindt dat men, naast de mondelinge uitleg, extra schriftelijke uitleg krijgt.  In de 

interviews kwam naar voor dat men het handig vindt om naast de mondelinge uitleg bijvoorbeeld een 

boekje mee te krijgen, waarin men achteraf alles nog eens kan nalezen. 

Naast de informatie die men krijgt van de arts, wordt heel vaak gebruik gemaakt van het internet om 

extra informatie op te zoeken.  Men vond het hierbij belangrijk dat de informatie die men raadpleegt 

gefundeerd is en bijvoorbeeld door een arts zelf geschreven is.  Pook et al. (2002) gaf in die zin ook al 

aan dat websites van de fertiliteitskliniek belangrijk kunnen zijn voor informatie (zie bijlage F).  Uit 

de schriftelijke vragenlijsten bleek dat mannen die het internet als extra bron raadpleegden, zich meer 

geïnformeerd voelden dan mannen die geen extra bronnen raadpleegden.  Hieruit kunnen we echter 

niet uitmaken wat oorzaak is en wat gevolg.   

Bij ons gaven de mannen aan dat ze, in tegenstelling tot hun partner, geen echte hulp hadden van 

online praatgroepen.  Dit lijkt immers toch nog een drempel om gevoelens te uiten.  Hiermee wordt 

het idee van Peronace et al. (2007) weerlegd dat online steungroepen door de man gemakkelijker 

aanvaard zouden worden om openlijk over gevoelens te discussiëren.  Evenmin toonden de 
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geïnterviewde mannen, op enkele uitzonderingen na, veel interesse in praatgroepen met lotgenoten.  

Wel werd meestal aangegeven dat men tegenover lotgenoten uit de kennissenkring meer open was 

over zijn vruchtbaarheidsprobleem, omdat die meteen begrepen wat men doormaakte. 

Over het algemeen leek men het belangrijk te vinden om van elk onderdeel van de behandeling te 

begrijpen hoe alles in elkaar zat.  Wij denken dat begrip belangrijk kan zijn om nieuws te kunnen 

klasseren en er niet blijvend mee bezig te moeten zijn.

Informatie krijgen is belangrijk in het verwerkingsproces, men krijgt zicht op een uitweg, men kan en 

mag vooruit zien: “there is a road ahead”.

Behandeling

Keuze behandeling

Om te komen tot een behandelingskeuze, werd meestal de gemotiveerde keuze van de arts gevolgd.  

Wel was het belangrijk dat de behandeling wetenschappelijk onderbouwd was.  

Zoals ook Glover et al. (1999) vaststelden, vonden de geïnterviewde mannen het belangrijk dat het 

behandelend personeel begrip toont, antwoordt op vragen en advies geeft bij de behandelingskeuze.  

Bij ziekenhuiskeuze konden nieuwe medische mogelijkheden zoals laser assisted hatching een rol 

spelen, wat het vertrouwen in moderne medische praktijken bevestigde.  Dit is in tegenstelling tot de 

niet-westerse samenlevingen, bv. in ruraal Zuidoost-Nigeria, waar Umeora et al. (2008) vaststelden dat 

de traditionele behandelingen meer vertrouwen kregen dan moderne medische praktijken. 

Begeleiding bij behandeling

Naast informatie over de behandeling, uitleg over de te verwachten resultaten en antwoorden op 

vragen die men heeft, hecht men ook belang aan een menselijke en empathische omgang van de 

zorgverleners met de patiënt.  Voor sommige geïnterviewde mannen gebeurt dit laatste toch nog te 

weinig.  Het belang van patiëntgerichte zorg werd ook al onderstreept door Schmidt (1998), Souter et 

al. (1998) en Burns (2007).  De geïnterviewde mannen beklemtonen dat er voor begeleiding bij 

behandeling voldoende tijd moet uitgetrokken worden.  

Tijdens het behandelingstraject van behandelaar of contactpersoon moeten veranderen, werd als 

negatief ervaren.  Dat was a fortiori zo als de nieuwe behandelaar zichzelf niet had voorgesteld.  Ook 

Schmidt (2006) stelde vast dat een behandeling waarbij slechts één arts betrokken is, voor een grotere 

tevredenheid zorgt. 

Psychologische stress bleek zich niet louter te beperken tot vlak na de diagnose, integendeel, tijdens en 

na de behandeling kon die nog toenemen.  Infertiliteit kan dus als een chronische stressor beschouwd 

worden (Wheaton, 1999).  Daarom moet psychologische hulp steeds aangeboden worden.    
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Verwerking van falen

De meeste mannen ervoeren falen van een behandeling als moeilijker dan het krijgen van de diagnose 

zelf, ze kwamen immers een stapje dichter bij het definitief kinderloos blijven.  Ook Burns (2007) gaf 

aan dat voornamelijk het falen van de behandeling voor een grote emotionele respons zorgt.  Bij de 

verwerking konden velen steun vinden bij hun partner.  Wel leken de respondenten over hun verdriet 

minder open te zijn naar de buitenwereld toe. Twee geïnterviewde mannen stelden voor dat de kliniek 

als hulp voor de verwerking, tijdens of na de behandeling, lotgenoten kon samenbrengen om 

ervaringen uit te wisselen.  Sommigen zagen hierin echter nadelen, die ook door McNaughton-Cassill 

et al. (2002) aangegeven werden.  Praktische zaken, zoals afstand en tijd, kunnen een drempel zijn, 

evenals het feit dat elke casus verschillend en complex is.  Dat men elkaar niet kent, kan ook een 

bijkomende drempel zijn om openlijk te praten.  Een geïnterviewde man gaf bovendien aan dat 

lotgenotencontact niet wenselijk is als de lotgenoot nog kans heeft op succes.  Als de behandeling 

slaagt bij die andere, is hij immers geen lotgenoot meer, wat voor pijnlijke confrontaties kan zorgen.

Grenzen

Grenzen worden steeds verlegd, waarbij men in de eerste plaats een kind van zichzelf wil en pas later 

opties als adoptie of donatie in overweging neemt.  Ook in niet-westerse culturen leken deze opties om 

dezelfde reden pas op tweede plaats te komen: Soennieten en Shi’ieten accepteerden dit minder omdat 

het dan hun eigen zoon niet is (Inhorn, 2006). 

De arts kan soms helpen om te wijzen op grenzen of om deze bij te stellen.  Het voorstel van één van 

de geïnterviewde mannen om na enkele gefaalde pogingen een verplicht gesprek te hebben over 

andere opties dan ART sluit hierbij aan.  Ook McNaughton-Cassill et al. (2002) zagen er het nut van in 

om 2 jaar na de behandeling een gesprek hierover te hebben.  Hun voorstel was om dit aan de hand 

van een groepssessie te doen.  De geïnterviewde mannen leken echter weinig behoefte te hebben aan 

groepsinteracties.

Als de ziekteverzekering de behandeling niet vergoedt, wordt deze vaak stopgezet.  Dit werd ook door 

Inhorn en Fakih (2006) gezien bij de Afrikaanse en Arabische bevolking van Amerika, waar er geen 

vergoeding voor deze behandelingen voorzien was.  Men ervoer de hoge kost als de belangrijkste 

hinderpaal.  Aangezien hier de behandeling niet zo veel kost, maar toch een hinderpaal wordt wanneer 

men het zelf moet betalen, denken we dat vooral het feit dat men het zelf moet bekostigen, een 

financiële grens is.

Bij de behandeling van mannelijke subfertiliteit moet de vrouw het belangrijkste deel van de 

behandeling ondergaan.  De mannen geven dan ook meestal aan hun vrouw het eindwoord om zowel 

op psychisch als lichamelijk vlak de grens te bepalen. 
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Sterktes en zwaktes onderzoek

De steekproef van dit onderzoek wijkt voor de verdeling van louter mannelijke subfertiliteit versus 

gemengde subfertiliteit af van de verdeling die in de literatuur beschreven wordt.  Immers, bij drie 

vierden van de respondenten was mannelijke subfertiliteit de enige bijdragende factor aan de 

vruchtbaarheidsproblemen van het paar, terwijl er volgens de literatuur een gelijke verdeling is tussen 

paren met enkel mannelijke subfertiliteit en paren met gemengde subfertiliteit.  Een mogelijke reden 

hiervoor is de manier van rekruteren van de steekproef. 

Het is opvallend dat er meer Nederlandse dan Belgische patiënten hebben deelgenomen aan de studie, 

terwijl deze plaatsvond in een Belgisch ziekenhuis.  Dit kan doordat het UZ Gent een internationaal 

gekend ziekenhuis is op vlak van zijn fertiliteitsbehandeling. 

De antwoorden op de schriftelijke vragenlijst deden vermoeden dat sommige vragen niet duidelijk 

genoeg gesteld waren.  Meer bepaald hadden we bij de vragen die peilden naar het feit of men zich al 

dan niet voldoende geïnformeerd voelde, misschien expliciet moeten vermelden dat we hier specifiek 

peilden naar de informatie die men van artsen gekregen had.  Men kan zich hierbij echter de vraag 

stellen of de patiënt hierin achteraf het onderscheid kan maken.  We waren echter onervaren in het 

opstellen van vragenlijsten en waren bij aanvang van de masterproef nog niet voldoende vertrouwd 

met de materie.  Daarnaast bleken enkele vragen, voornamelijk deze over de verschillende 

behandelingen, achteraf onbruikbaar.  Bijgevolg zouden we momenteel, door de ervaring die we 

opgedaan hebben, de vragenlijst waarschijnlijk anders opstellen.  De tijd liet echter geen pilootstudie 

voor de vragenlijst toe. 

De interviews werden uitgevoerd door twee onervaren personen die geen identieke interviewtechniek 

hanteerden.  De diversiteit in interviewtechniek, wat bij open interviews onvermijdelijk is, kan voor 

een kwalitatief onderzoek echter een voordeel zijn, eerder dan een nadeel.  Alle interviews werden 

door twee onderzoekers samen geïnterpreteerd wat als voordeel kan hebben dat er rekening werd 

gehouden met twee visies.  Ook was er bij de interpretatie de hulp van een professional op het vlak 

van kwalitatieve interviews, Prof. dr. em. Mieke Grypdonck.   

Bij interviews en vragenlijsten over dit onderwerp is het onvermijdelijk dat er soms sociaal wenselijke 

antwoorden gegeven worden.  Mogelijk werden hierdoor sommige onderzoeksresultaten vertekend.  

Wanneer vragen werden gesteld over de relatie en eventuele seksuele problemen, werd hierop meestal 

oppervlakkig geantwoord, waardoor er geen goede analyse mogelijk was van deze antwoorden.   

Ethisch is de mogelijkheid tot doorvragen ook beperkt.  Deze intieme onderwerpen zouden 

vermoedelijk beter onderzocht worden aan de hand van diepte-interviews, waarbij de respondenten a 

priori instemmen om ‘openhartig’ over deze onderwerpen te spreken. 
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Verder onderzoek

Aangezien het voor het verwerkingsproces belangrijk is de oorzaak te kennen, denken we dat het 

nuttig kan zijn om in toekomstige studies de kosteneffectiviteit na te gaan van standaardonderzoek 

naar de individuele oorzaak bij elke man met vruchtbaarheidsproblemen. 

Een andere bevinding uit dit onderzoek is dat mannen graag actief betrokken zouden worden in het 

behandelproces.  Hierdoor heeft men minder het gevoel dat men aan de zijlijn staat te kijken, wat zorgt 

voor een groter gevoel van controle.  Er is verder onderzoek nodig naar wat de mogelijkheden zijn om 

de man meer actief te betrekken. We denken hierbij bv. aan de studie in het UZ Gent die de 

mogelijkheid onderzoekt om de man thuis het echo-onderzoek bij zijn vrouw te laten uitvoeren  

(Gerris et al., 2009; Gerris and De Sutter, 2010).  Wij denken dat hierdoor heel wat over en weer rijden 

van en naar het ziekenhuis kan worden vermeden en het de man bovendien het gevoel kan geven dat 

hij ook zijn steentje bijdraagt aan de behandeling.  

Veel respondenten benadrukten het belang van de mogelijkheid tot gesprek met een psycholoog, maar 

uiteindelijk bleken slechts weinig mannen ervan gebruik gemaakt te hebben.  In verder onderzoek zou 

het effect van een standaard gesprek met een psycholoog na diagnose kunnen geëxploreerd worden om 

de werkelijke nood aan psychologische hulp bij mannelijke subfertiliteit na te gaan.  

Implicaties voor de praktijk

Tijdens de interviews werden door de respondenten verschillende voorstellen gedaan om de 

begeleiding van mannen met vruchtbaarheidsproblemen te verbeteren.  Sommige voorstellen zijn 

momenteel echter nog utopisch.  De voorstellen in praktijk brengen zal extra tijd vragen, wat gezien 

de huidige tijdsdruk en wachttijden niet vanzelfsprekend is.  Bovendien zal men beroep moeten doen 

op extra mankracht en financiële middelen.  Een andere bedenking die we kunnen maken is dat de 

voorstellen ontsprongen zijn uit de persoonlijke ervaring en beleving van individuele mannen.  Ze 

kunnen bijgevolg wel nuttig zijn voor de man in kwestie, maar voor anderen misschien helemaal niet.

Toch kunnen we uit deze studie enkele concrete aandachtspunten halen die mogelijk een bijdrage 

leveren aan een betere zorgverlening voor mannen met vruchtbaarheidsproblemen. 

Gezien de impact van de diagnose, is het uiteraard belangrijk dat ze op een empathische, respectvolle 

manier gebracht wordt.  Daarbij is het van belang dat de arts de diagnose aan de man persoonlijk 

vertelt.  Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, blijkt dit nog niet altijd zo te zijn.  De man zou een correcte 

uitleg bij de diagnose moeten krijgen, met duiding van wat nog mogelijk is, zonder dit te verbloemen.  

Gezien de ernst van de diagnose, is het goed dat ze steeds bevestigd wordt door een tweede 

spermastaal.  Daarnaast lijkt kennis van de oorzaak belangrijk voor de verwerking.  Indien 

kosteneffectief, zou het daarom  goed zijn om bij elke diagnose van mannelijke infertiliteit onderzoek 

te doen naar de oorzaak. 
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Bij elk consult, maar zeker bij de mededeling van de diagnose, is het belangrijk dat de arts polst of er 

nog vragen zijn en de mogelijkheid geeft om ook achteraf vragen te stellen.  E-mail lijkt hiervoor een 

geschikt medium, aangezien men het antwoord kan bijhouden en eventueel kan herlezen.  Telefoon is 

minder goed, o.a. omwille van de wachttijden.  Specifiek voor de diagnose, lijkt een vast gesprek 

ongeveer één week na de mededeling de ideale manier.  De drempel om zelf contact op te nemen is 

vaak te hoog en men verwacht dat de arts alles zo laagdrempelig mogelijk maakt. 

Vaak wordt internet gebruikt om extra (voornamelijk medische) informatie op te zoeken.  Gezien men 

er belang aan hecht dat deze informatie gefundeerd is, zou het handig zijn dat de arts enkele links voor 

nuttige en betrouwbare websites meegeeft (zie bijlage F).  Ook het voorstel van een concept dat in 

Nederland blijkbaar reeds gebruikt wordt, lijkt ons zeer nuttig: een soort forum van de kliniek uit, 

waarbij een arts snel antwoord geeft op vragen die patiënten posten. 

Bij elk consult heeft de patiënt graag het gevoel dat er tijd voor hem genomen wordt.  Ook kleine 

gebaren, zoals een schouderklopje, kunnen een grote steun zijn.  Men wil als paar ernstig genomen 

worden, maar ook als persoon.  Gezien het grootste deel van de behandeling bij de vrouw gebeurt, 

bestaat echter het risico dat de man af en toe vergeten wordt.  Het is echter duidelijk gebleken dat de 

man zoveel mogelijk betrokken wil worden.  Misschien zou de arts af en toe eens extra bij de man 

kunnen polsen hoe hij alles ervaart en verwerkt.  Men kan de patiënt ook een groter gevoel van 

controle geven door op voorhand heldere en duidelijke informatie te geven over de te volgen weg en 

naarmate men dichter bij een volgende stap komt, concreet te maken wat er te gebeuren staat. De  

patiënt verwacht echter niet dat beslissingen volledig bij hem gelegd worden: de arts zou een duidelijk 

voorstel moeten doen, maar men wil als patiënt wel ruimte krijgen om andere ideeën te bespreken. 

Vruchtbaarheidsproblemen en hun behandeling behoren tot de intieme sfeer van een paar, waardoor er 

een vertrouwensband ontstaat met de arts.  Bijgevolg hebben veel mannen niet graag plots een andere 

arts of assistent voor zich.  Indien dit niet anders kan, start deze andere arts of assistent best met zich 

kort voor te stellen en uit te leggen waarom hij/zij hier nu zit en niet de arts die men gewend is. 

Daarnaast vindt men het belangrijk dat de arts steeds met goede dossierkennis aan een consult begint. 

Veel mannen lijken er belang aan te hechten dat de arts steeds de mogelijkheid aanbiedt tot gesprek 

met een psycholoog.  Gezien stress niet enkel na de diagnose, maar ook verder in het traject optreedt 

(en soms nog verergert), zou men deze mogelijkheid blijvend moeten aanbieden.  Het zou handig zijn 

als de kliniek over een database beschikt met contactgegevens van psychologen in het hele land (en ev. 

daarbuiten: Nederland voor UZ Gent), die thuis zijn in de vruchtbaarheidsproblematiek.  Omdat de 

term ‘psycholoog’ sommige mannen misschien nog afschrikt, denken we dat het nuttig kan zijn om 

een extra functie te ontwikkelen: een soort ‘coach’ met wie men zowel na de diagnose als later in het 

traject kan praten zonder het gevoel te hebben in de medische sfeer te zitten.  Met deze persoon zou 
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men steeds contact kunnen opnemen voor vragen, bedenkingen en gevoelens op om het even welk 

moment in het traject.  Eventueel kan deze persoon het paar ook bijstaan tijdens het consult zelf. 

De hormooninjecties voor de behandeling worden door de patiënt/partner zelf toegediend.  Dit kan, 

zeker de eerste keer, voor onzekerheid zorgen.  Om dit op te vangen zou het goed zijn dat wie dit 

wenst, feedback kan krijgen bij de eerste injectie, bv. door dit de eerste maal te doen in de kliniek 

onder begeleiding van de vroedvrouw (of ‘coach’), of thuis onder begeleiding van thuisverpleging. 

Een behandeling die faalt, roept vaak vragen op bij het paar.  Daarom zou het goed zijn dat men na 

elke gefaalde poging de mogelijkheid krijgt tot een gesprek waarin de arts uitleg geeft over wat 

verkeerd gegaan is en wat mogelijk is om bij een volgende poging de kansen te verhogen.  Daarnaast 

kan het na meerdere gefaalde pogingen belangrijk zijn dat het paar nadenkt over hoe ver ze nog willen 

gaan en of ze eventueel andere opties (zoals spermadonatie, adoptie) willen proberen.  Hoewel het 

paar dit vaak zo lang mogelijk zal willen uitstellen, zien vele mannen toch het belang ervan in.  Het 

kan dan een hulp zijn als de arts hiertoe de aanzet geeft.  Misschien kan het nuttig zijn om hiervoor 

standaard na X aantal pogingen een gesprek met een psycholoog (of ‘coach’) in te richten. 

Als de biologische kinderwens definitief wordt opgeborgen, kan het voor sommigen nuttig zijn met 

lotgenoten te praten.  De kliniek kan misschien helpen om paren met elkaar in contact te brengen.  

Naast al deze concrete adviezen, wensen wij te benadrukken dat goeie communicatie, goeie informatie, 

en inspelen op individuele verschillen minstens even belangrijk zijn.  De patiënt wil dat de arts en 

andere hulpverleners gewetensvol en correct met hem omgaan, naar hem luisteren, voor hem 

openstaan en niet alleen medisch, maar ook op vlak van beleving bereid zijn hem zo veel mogelijk te 

helpen.
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Bijlage A: Toestemming van Prof. dr. J. Gerris voor 60 à 65 pagina’s i.p.v. 50 pagina’s

Hierbij geef ik, Prof. dr. J. Gerris, de toestemming om de limiet van de masterproef met als titel 

‘Mannelijke vruchtbaarheidsproblemen: mededeling, begeleiding, verwerking’ uit te breiden naar 60 à 

65 pagina’s in plaats van de vooropgestelde 50 pagina’s, omdat twee studentes aan deze masterproef 

hebben gewerkt.  Hiervoor werd eerst via mail aan mevr. L. Verreth advies gevraagd. 
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Bijlage B: Toestemming Ethisch Comité

Na overleg met Prof. dr. J. Gerris en mevr. I. Stuyver werd de eerste aanvraag tot toestemming bij  het 

Ethisch Comité UZ Gent ingediend op 18 december 2009. 

Na aanpassingen werd de tweede  aanvraag ingediend op 2 februari 2009. 

Op 6 februari 2009 gaf het Ethisch Comité een positief advies voor het onderzoek naar de beleving 

van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. 
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PERSOONLIJK BEHANDELD
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Situering van de problematiek 
Infertiliteit is het uitblijven van zwangerschap na 1 jaar seksuele activiteit zonder 
anticonceptie (WHO, 1995).  Bij 25% van de paren met kinderwens blijft zwangerschap 
na 1 jaar uit.  Bij de helft van de koppels met vruchtbaarheidsproblemen is er een 
mannelijke factor aanwezig en bij een derde van alle paren is dit de enige factor. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire infertiliteit: bij 
primaire infertiliteit heeft de man nooit een zwangerschap veroorzaakt, ondanks 
pogingen daartoe; bij secundaire infertiliteit heeft de man wel ooit een kind verwekt bij 
deze partner, maar lukt dit nu niet meer.  We kunnen bij de primaire mannelijke 
infertiliteit twee grote onderverdelingen maken:  ofwel zijn er geen spermacellen 
aanwezig in het ejaculaat (azoöspermie), ofwel is het sperma van slechte kwaliteit 
(oligo-, asteno- en/of teratospermie).  Secundaire mannelijke infertiliteit wordt in deze 
studie buiten beschouwing gelaten.
Er is reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar psychologische aspecten en 
verwerkingsaspecten (coping) bij vrouwen die kampen met 
vruchtbaarheidsstoornissen.  Bij de helft van de paren is er echter een mannelijke 
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factor aanwezig, maar toch wordt aan het verwerkingsproces van de mannelijke 
infertiliteit of steriliteit meestal weinig of geen aandacht besteed.  Klinisch 
antropologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat hier een enorme lacune 
bestaat.  Met deze studie willen we bij de man nagaan hoe de diagnose van 
vruchtbaarheidsproblemen een invloed heeft op persoonlijk en relationeel vlak en in 
welke mate er een zorgvraag aanwezig is. 

Beschrijving van de studie 
In eerste instantie wordt een schriftelijke vragenlijst afgenomen, waaruit een initieel 
beeld gevormd wordt van hoe de man de diagnose vernomen heeft, welke impact dit 
op hem heeft en hoe hij dit verwerkt.  In deze vragenlijst wordt eveneens nagegaan in 
welke mate er een zorgvraag aanwezig is, in hoeverre die al beantwoord wordt en 
waar nog nood aan is. Deze vragenlijst zal meegegeven worden door de 
behandelende arts. 
In tweede instantie wordt bij bereidwilligen een semi-gestructureerd interview 
afgenomen, dit is een interview waarbij via open vragen een aantal vooraf vastgelegde 
topics aan bod komen.  Aan de hand hiervan worden enkele zaken uit de 
voorafgaande vragenlijst verder uitgediept.  Een studente Geneeskunde zal dit 
interview in het kader van haar masterproef afnemen.  Indien mogelijk gebeurt dit 
aansluitend op een consultatie bij de behandelende arts. 

Methodologie en vragenlijsten  
In eerste instantie vragen we de deelnemers om een schriftelijke vragenlijst in te vullen 
(zie bijlage). 
Deze peilt, naast de persoonlijke beleving van mannelijke infertiliteit, ook meer 
specifiek naar de zorgvraag. Deze vragenlijst werd opgesteld door de studentes Sara 
Van Mossevelde en Virginie Ninclaus in samenwerking met Prof. dr. Jan Gerris en 
psychologe Isabelle Stuyver.   
Deze vragenlijst zal anoniem verwerkt worden door gebruik te maken van het 
statistisch verwerkingsprogramma SPSS. 
In tweede instantie zullen we enkele topics uit de vooraf afgenomen vragenlijst verder 
uitdiepen tijdens het semi-gestructureerd interview. 

Deelnemers aan de studie 
De doelgroep van dit onderzoek zijn mannen vanaf 18 jaar die samen met hun partner 
in behandeling zijn aan de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde van het 
Universitair Ziekenhuis Gent.  Het vruchtbaarheidsprobleem van het paar is van 
primaire aard en bestaat ofwel louter uit een mannelijke factor ofwel is er bijkomend 
ook een vrouwelijke factor aanwezig.  De deelnemers worden gerekruteerd via 
consultatie aan de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde. De behandelende arts 
stelt vast of de patiënten voldoen aan de vooropgestelde inclusiecriteria en zal het 
onderzoek kort toelichten. De arts of het vertrouwd medische personeel zal daarna het 
Informed Consent afnemen, voordat de student contact opneemt met de patiënten. 
De onderzoekers wensen gedurende een periode van één jaar, startend vanaf de 
goedkeuring van de Commissie voor Medische Ethiek, 50 personen te includeren. 

8. GEGEVENS OVER

 VOLWASSENEN IN STAAT TOESTEMMING TE GEVEN    
 VOLWASSENEN NIET IN STAAT TOT TOESTEMMING
 MINDERJARIGEN
 STUDIE IN URGENTIESITUATIE
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9. GEGEVENS OVER

  GEZONDEN KAMPEND MET DIAGNOSE VAN VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN
 ZIEKEN

   LIJDEND AAN:

 PERSONEEL, STUDENTEN
    

NADER OMSCHRIJVEN:

 GESLACHT
    MAN
    VROUW

10. HOE WORDEN DEZE DEELNEMERS GERECRUTEERD?

Patiënten van de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde UZ Gent worden na 
inlichting gevraagd of ze bereid zijn mee te werken 

11. TOTAAL AANTAL DEELNEMERS IN DE STUDIE IN BELGIE?

IN HET UZ GENT: 50 VOOR VRAGENLIJST, 20 VOOR INTERVIEW
ANDERE LOKATIE:

12. PERIODE VAN HET ONDERZOEK (BEGIN- EN EINDDATUM MAAND/JAAR)

Vanaf goedkeuring door Ethisch Comité (vermoedelijk januari/februari 2009) tot juni 
2010

13. WORDT DIT ONDERZOEKSPROJECT FINANCIEEL ONDERSTEUND DOOR DE 
INDUSTRIE?

 NEEN     JA:
        
       FARMACEUTISCHE INDUSTRIE 

       NAAM:

       ANDERE:

14. WIE IS DE OPDRACHTGEVER?

UZ GENT    UGENT   ANDERE

15. VERZEKERING:

DOOR WELKE VERZEKERINGSPOLIS BENT U GEDEKT?
(WANNEER HET GEEN VERZEKERING IS AFGESLOTEN DOOR HET UZ/UGENT 
GELIEVE DAN DE VERZEKERINGSPOLIS BIJ TE VOEGEN)

UZGENT- NO FAULT

16. HET ONDERZOEK IS MONOCENTRISCH:

 JA      NEEN

WELKE CENTRA NEMEN NOG HIERAAN DEEL?
NAAM, ADRES, TEL., FAX EN E-MAIL VAN 
ANDERE ETHISCHE COMITÉ DIE MEEWERKEN 
AAN HET ONDERZOEK + NAAM VAN DE 
LOKALE ONDERZOEKER:



17. WORDT VOOR DIT ONDERZOEK EEN INFORMED CONSENT GEVRAAGD AAN DE 
PATIËNT VOOR INZAGE VAN DOSSIER, AFNEMEN VRAGENLIJSTEN/INTERVIEW
(STEEDS HET IC TER GOEDKEURING AAN HET EC VOORLEGGEN)

 JA      

 NEEN (ARGUMENTEREN WAAROM NIET)

        

INDIEN NEEN, ZAL DIT DOOR HET ETHISCH COMITÉ BESPROKEN WORDEN EN ZO DIT 
AANVAARBAAR GEACHT WORDT, ZAL AAN DE ONDERZOEKERS GEVRAAGD WORDEN 
DE INFORMATIE- EN WAARSCHUWINGSNOTA OVER DE VERWERKING VAN 
INFORMATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TE ONDERTEKENEN.

IK VERKLAAR DE GEHELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET HIERBOVEN
VERMELD PROJECT OP MIJ TE NEMEN EN BEVESTIG DAT VOOR ZOVER DE HUIDIGE
KENNIS HET TOELAAT, DE GEGEVEN INLICHTINGEN MET DE WERKELIJKHEID
OVEREENSTEMMEN.
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c

Bijlage C: Informed Consent

Virginie Ninclaus en Sara Van Mossevelde stelden het Informed Consent op in samenspraak met Prof. 

dr. J. Gerris en mevr. I. Stuyver, naar voorbeeld van het Informed Consent voor de PCO studie die 

voordien in het UZ Gent werd uitgevoerd. 



Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Informed consent, dd. 10/11/2008 

DEELNEMERSINFORMATIE 

Onderzoek naar de beleving van de diagnose van vruchtbaarheidsproblemen bij de man 
en de zorgvraag aansluitend op het vernemen van de diagnose. 

Doel van de studie 
Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst wordt nagegaan hoe de man zijn diagnose van 
vruchtbaarheidsproblemen beleeft.  In deze vragenlijst wordt eveneens gepeild naar de 
zorgvraag: is deze aanwezig, in welke mate wordt ze reeds beantwoord en waar is nog nood 
aan. Bijkomend wordt bij enkele bereidwilligen een semi-gestructureerd interview afgenomen 
waarin enkele onderwerpen uit de voorafgaande vragenlijst verder uitgediept worden.

Situering van de problematiek 
Infertiliteit is het uitblijven van zwangerschap na 1 jaar seksuele activiteit zonder anticonceptie 
(WHO, 1995).  Bij 25% van de paren met kinderwens blijft zwangerschap na 1 jaar uit.  Bij de 
helft van de koppels met vruchtbaarheidsproblemen is er een mannelijke factor aanwezig en bij 
een derde van alle paren is dit de enige factor. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire infertiliteit: bij primaire 
infertiliteit heeft de man nooit een zwangerschap veroorzaakt, ondanks pogingen daartoe; bij 
secundaire infertiliteit heeft de man wel ooit een kind verwekt bij deze partner, maar lukt dit nu 
niet meer.  We kunnen bij de primaire mannelijke infertiliteit twee grote onderverdelingen 
maken:  ofwel zijn er geen spermacellen aanwezig in het ejaculaat (azoöspermie), ofwel is het 
sperma van slechte kwaliteit (oligo-, asteno- en/of teratospermie).  Secundaire mannelijke 
infertiliteit wordt in deze studie buiten beschouwing gelaten.
Er is reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar psychologische aspecten en verwerkingsaspecten 
(coping) bij vrouwen die kampen met vruchtbaarheidsstoornissen.  Bij de helft van de paren is 
er echter een mannelijke factor aanwezig, maar toch wordt aan het verwerkingsproces van de 
mannelijke infertiliteit of steriliteit meestal weinig of geen aandacht besteed.  Klinisch 
antropologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat hier een enorme lacune bestaat.  Met 
deze studie willen we bij de man nagaan hoe de diagnose van vruchtbaarheidsproblemen een 
invloed heeft op persoonlijk en relationeel vlak en in welke mate er een zorgvraag aanwezig is. 

Beschrijving van de studie 
In eerste instantie worden een schriftelijke vragenlijst afgenomen, waaruit een initieel beeld 
gevormd wordt van hoe de man de diagnose vernomen heeft, welke impact dit op hem heeft en 
hoe hij dit verwerkt.  In deze vragenlijst wordt eveneens nagegaan in welke mate er een 
zorgvraag aanwezig is, in hoeverre die al beantwoord wordt en waar nog nood aan is. Deze 
vragenlijst zal meegegeven worden door de behandelende arts. 
In tweede instantie wordt bij bereidwilligen een semi-gestructureerd interview afgenomen, dit 
is een interview waarbij via open vragen een aantal vooraf vastgelegde topics aan bod komen.  
Aan de hand hiervan worden enkele zaken uit de voorafgaande vragenlijst verder uitgediept.
Een studente Geneeskunde zal dit interview in het kader van haar masterproef afnemen.  Indien 
mogelijk gebeurt dit aansluitend op een consultatie bij de behandelende arts. 

Deelnemers aan de studie 
De doelgroep van dit onderzoek zijn mannen vanaf 18 jaar die samen met hun partner in 
behandeling zijn aan de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair 
Ziekenhuis Gent.  Het vruchtbaarheidsprobleem van het paar is van primaire aard en bestaat 
ofwel louter uit een mannelijke factor ofwel is er bijkomend ook een vrouwelijke factor 
aanwezig.  De deelnemers worden gerekruteerd via consultatie aan de Afdeling voor 
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Reproductieve Geneeskunde. De behandelende arts stelt vast of de patiënten voldoen aan de 
vooropgestelde inclusiecriteria en zal het onderzoek kort toelichten. 
De onderzoekers wensen gedurende een periode van één jaar, startend vanaf de goedkeuring 
van de Commissie voor Medische Ethiek, 50 personen te includeren. 

Wat wordt verwacht van de deelnemer? 
Voor het welslagen van de studie wordt u gevraagd de vragenlijst zorgvuldig en naar 
eerlijkheid in te vullen, de verwerking hiervan gebeurt anoniem.  Deze studie is specifiek 
gericht op de beleving van de infertiliteit door de man en daarom zouden we u willen vragen 
om deze vragenlijst persoonlijk in te vullen zonder hulp van uw partner. 
Vervolgens zal u gevraagd worden of u bereid bent deel te nemen aan een interview waarbij 
dieper ingegaan wordt op de zorgvraag.  Dit interview gebeurt eveneens zonder partner en zal 
plaatsvinden op de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde UZ Gent, indien mogelijk 
aansluitend op een consultatie. 

Deelname en beëindiging 
Uw deelname aan deze studie is geheel vrijwillig. U kunt weigeren om deel te nemen aan deze 
studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit het onderzoek en hoeft daarvoor geen 
reden op te geven. Dit heeft geen enkele invloed op uw behandeling en/of uw verdere relatie 
met de onderzoeker of de behandelende arts.   
Indien u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, vragen wij u om bijgevoegde 
toestemmingsverklaring te lezen en te ondertekenen. 

Risico’s en voordelen 
Het voordeel van dit onderzoek is dat wij, onderzoekers, door deze studie meer zicht zullen 
krijgen op de impact van de onvruchtbaarheiddiagnose op het persoonlijk en relationeel 
functioneren van de man en op de effectiviteit van de huidige zorg na het vernemen van dit 
probleem. Dit heeft voor u als voordeel dat eventuele vragen en noden vastgesteld zullen 
worden, zodat in de toekomst een betere hulpverlening gegeven kan worden.
Er zijn geen nadelen voor uw gezondheid verbonden aan dit onderzoek. Praktisch gezien zal u 
voor het afnemen van de interviews worden gevraagd naar de Afdeling voor Reproductieve 
Geneeskunde in het UZ Gent te komen.

Vragen
U hebt het recht om deze informatie en verdere vragen over het onderzoek, op elk ogenblik te 
bespreken met de behandelende arts, Prof. Dr. Jan Gerris of psychologe Isabelle Stuyver. Als er 
tijdens het verloop van de studie blijkt dat er nood is aan extra medische en/of psychologische 
ondersteuning, kan u steeds terecht bij de behandelende arts of psychologe. 

Ethische richtlijnen 
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 
verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische 
praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen die 
deelnemen aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor 
Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 

Kosten
Er zijn geen specifieke kosten voor u verbonden aan dit onderzoek. 
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Vergoeding
Er is geen vergoeding voorzien voor de verplaatsingskosten die u maakt. 

Vertrouwelijkheid
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 
augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen 
tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. 
Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en 
de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot uw medische dossiers om de 
procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te 
schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. 
Door de toestemmingsverklaring, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen, stemt u in met deze 
toegang.
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische 
gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd. 
Verslagen waarin u wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de 
resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie 
blijven.  

Letsels ten gevolge van deelname aan de studie 
De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade 
en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering 
afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de 
menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven 
worden aan de verzekeraar. 

Contactpersoon
Mochten er problemen optreden of als u aanvullende informatie wenst over de studie of over 
uw rechten en plichten, kunt u in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met: 

Prof. Dr. Jan Gerris   +32  9 332 37 58 Jan.Gerris@UZGent.be
Mevr. Isabelle Stuyver  +32  9 332 50 60 Isabelle.Stuyver@UGent.be
Virginie Ninclaus      Virginie.Ninclaus@UGent.be
Sara Van Mossevelde      Sara.VanMossevelde@UGent.be
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TOESTEMMINGSVERKLARING

Ik, _________________________________________ heb het document 
“Deelnemersinformatie” met als koptekst “Informed Consent dd. 10/11/2008” pagina 1 tot en 
met 3 gelezen en er een kopie van gekregen.  Ik stem in met de inhoud van het document en 
stem ook in deel te nemen aan de studie. 

Ik heb een kopie gekregen van de ondertekende en gedateerde toestemmingsverklaring. Ik heb 
uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te voorziene effecten van de studie en 
over wat van mij verwacht wordt.  Ik heb uitleg gekregen over de mogelijke risico’s en 
voordelen van de studie.  Men heeft mij de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om vragen 
te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen. 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende arts en de projectcoördinator.

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie 
voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie zal worden uitgevoerd 
volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van 
Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan experimenten. Deze 
goedkeuring was in geen geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze studie. 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing op 
te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met 
mijn behandelende arts of psychologe. 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn 
gezondheid, ras en seksuele leven worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 jaar. Ik 
stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van deze 
gegevens.  Aangezien deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-
wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld 
worden tot na beëindiging van het onderzoek.  Indien ik toegang wil tot mijn gegevens, zal ik 
mij richten tot één van de contactpersonen. 
Ik begrijp dat auditoren, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor 
Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de 
verzamelde informatie te controleren.  Door dit document te ondertekenen, geef ik 
toestemming voor deze controle.  Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens 
doorgegeven worden aan de opdrachtgever.  Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien 
dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. Ten 
allen tijde zal mijn privacy gerespecteerd worden. 

Bijlage C Pagina 4 van 5 



Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Informed consent, dd. 10/11/2008 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

Naam van de vrijwilliger:   

Datum:     

Handtekening:

Ik bevestig dat ik de aard, het doel en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd aan 
de bovenvermelde vrijwilliger. 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn persoonlijk gedateerde handtekening te 
plaatsen.

Naam van de persoon 
die voorafgaande uitleg 
heeft gegeven:    

Datum:     

Handtekening:
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d

Bijlage D: Schriftelijke vragenlijst

Deze vragenlijst werd opgesteld door Virginie Ninclaus en Sara Van Mossevelde, in samenspraak met 

Prof. dr. J. Gerris en mevr. I. Stuyver. 

Bij het opstellen van deze vragenlijst werd de mening gevraagd van Prof. dr. P. De Sutter en mevr. S. 

Steenhaut.
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Vragenlijst rond zorgvraag 

VRAGENLIJST ROND ZORGVRAAG

Onderzoek naar de beleving van de diagnose van vruchtbaarheidsproblemen bij de man 

en de zorgvraag aansluitend op het vernemen van de diagnose. 

Hoe lang koesteren uw partner en u een positieve kinderwens (stop anticonceptie)? (In maanden) 

Welke diagnose werd u meegedeeld? 

o Helemaal geen zaadcellen

o Verminderde kwaliteit van het sperma 

Te weinig zaadcellen

Slechte beweeglijkheid

Afwijkende vorm  

Combinaties van deze vormen 

Ik weet het niet 

o Onduidelijk

o Ik weet het niet 

Werd er naar een oorzaak gezocht? 

o Ja  

o Nee

Indien ja, welke bijkomende onderzoeken onderging u? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Hormoonbepaling in bloed 

Genetisch onderzoek in bloed 

Echografie

Flebografie

Testisbiopsie
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Wat was de oorzaak? 

o Spataderprobleem (varicocoele) 

o Laattijdige indaling van de testis/teelbal 

o Chronische infectie 

o Genetische oorzaak 

o Onbekend

o Andere:…

Sedert wanneer is de diagnose u bekend? (Maand en jaartal) 

Is er gemengde infertiliteit (zowel mannelijke als vrouwelijke factor)? 

o Ja

o Nee

Wat is het probleem bij uw partner? 

o  Geen probleem 

o Endometriose 

o Ovulatieprobleem (=eisprongprobleem) 

o Eileiderprobleem 

o Baarmoederprobleem 

o Immunologisch 

o Onbekend

WIJZE WAAROP HET NIEUWS VERNOMEN WERD 
Wie heeft u als eerste verteld dat u een vruchtbaarheidsprobleem hebt? 

o Huisarts

o Gespecialiseerde infertiliteitsarts 

o Gynaecoloog 

o andere: … 
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Op welke manier is het u verteld? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Tijdens raadpleging 

o Per brief 

o Per mail 

o Per telefoon 

In welke mate bent u tevreden over de manier waarop het u verteld werd? 

        Tevreden               Neutraal       Ontevreden         

      

Bent u tevreden over de opvang die u kreeg door de persoon die u de diagnose verteld heeft of door 

andere betrokkenen van de gezondheidsinstelling? 

        Tevreden               Neutraal       Ontevreden         

      

In welke mate kwam deze opvang tegemoet aan uw behoefte? 

   Meer dan nodig       Voldoende      Onvoldoende         

      

Heeft/ had u behoefte aan extra aandacht en/of zorg? 

o Ja

Meer gesprek met: 

o Professional (arts, psycholoog, vroedvrouw,…) 

o Iemand uit nabije omgeving (partner, familie, vrienden,…) 

Meer informatie 

Verdere medische uitwerking, bijkomende onderzoeken 

Andere:………………………………………………….

o Nee

Indien ja, heeft u die behoefte spontaan kenbaar gemaakt? 

Ja

Nee
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Hebt u contact gehad met een psycholoog na het ontvangen van de diagnose? 

o Ja, ik ben bij hem/haar terecht gekomen: 

Via Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 

Op eigen initiatief 

Op aanraden van vrienden of familie 

o Nee

Vindt u dat u in het algemeen voldoende geïnformeerd bent: 

Over medische aspecten 

Ja

Nee

Over psychologische aspecten 

Ja

Nee

PERSOONLIJKE SFEER 
Met wie uit uw nabije omgeving hebt u gepraat over uw vruchtbaarheidsprobleem?  

Duid dit aan door in het vierkantje voor de personen van toepassing een cijfer te plaatsen. Geef het 

cijfer volgens uw voorkeur, waarbij 1 voor u de belangrijkste gesprekspartner is. 

Partner   

Vader

Moeder

Schoonvader 

Schoonmoeder 

Broer (indien meerdere, specificeer, vb. jongste/oudste):………………. 

Zus (indien meerdere, specificeer, vb. jongste/oudste):………………. 

Ander familielid (specificeer): ………………….. 

Vriend

Vriendin

Moreel consulent 

Geestelijke 

Andere (specificeer): …………………
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DE RELATIE 

Vindt u dat dit nieuws invloed had op de relatie met uw partner? 

o Geen invloed 

o Hechtere band 

o Moeilijkere verstandhouding dan voordien 

Had het nieuws invloed op uw seksuele activiteiten en beleving?  
(Bijvoorbeeld erectieproblemen, ejaculatieproblemen, veranderingen in frequentie van seksuele activiteiten, 

meer of minder zin, …) 

o Ja

o Nee

U kan hier vrijblijvend wat dieper op ingaan 

BUITEN DE RELATIE 

Had de diagnose invloed op uw werk?

o Ja

o Nee

Had de diagnose invloed op uw hobby’s en vrijetijdsbesteding? 

o Ja

o Nee
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Vragenlijst rond zorgvraag 

Had de diagnose invloed op uw zelfbeeld? 

o Ja

o Nee

Kan u hier wat meer uitleg bij geven? 

In hoeverre spelen volgende factoren een rol bij de verwerking van het vruchtbaarheidsprobleem? 

Duid dit aan op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’ en 5 voor ‘heel erg veel’ 

godsdienstige factoren? 

 1   2   3   4   5 

culturele factoren? 

1   2   3   4   5 
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Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Vragenlijst rond zorgvraag 

Kreeg u voldoende uitleg over de verschillende behandelingsmogelijkheden? 

o Ja

o Nee

Op welke manier gaf men u deze uitleg? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Schriftelijk

o Mondeling

o Andere dragers van informatie:………………………

Raadpleegde u nog andere bronnen dan de behandelende arts? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o andere arts (bv. second opinion) 

o internet

o bibliotheek 

o persoonlijke contacten, specifieer :……………………………………… 

o Ik raadpleegde geen andere bronnen 

TOT SLOT 
Zijn er nog zaken die u wil meedelen en die elders in deze vragenlijst nog niet aan bod kwamen? 
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Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Vragenlijst rond zorgvraag 

ALGEMENE GEGEVENS 

GEBOORTEDATUM: 

NATIONALITEIT:

GODSDIENST: 

o Rooms-katholiek

o Christelijk anders:… 

o Islamitisch 

o Joods

o Andere:...

OPLEIDING (hoogste opleidingsniveau): 

o Lager onderwijs 

o Middelbaar onderwijs: 

Lagere cyclus 

Hogere cyclus 

o Hoger onderwijs 

Hoge school 

Universiteit

BEROEP:

o Bediende

o Arbeider

o Kaderfunctie

o Zelfstandige

o Huishouding

o Studerend

o Werkloos
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Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Vragenlijst rond zorgvraag 

INTERVIEW
Wij danken u voor het invullen van deze vragenlijst. 

In het kader van de lopende studie zouden wij graag met enkele mannen via een interview dieper 

ingaan op enkele zaken die in deze vragenlijst aan bod kwamen.  

Dit interview zal doorgaan op de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde UZ Gent.  Indien 

mogelijk proberen wij dit te plannen in aansluiting op een consultatie bij de behandelende arts. 

Indien u bereid bent om een getuigenis omtrent uw ervaringen af te leggen, zouden wij u willen vragen 

hieronder uw toestemming te geven 

TOESTEMMINGSVERKLARING INTERVIEW 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan het interview. 

Naam van de vrijwilliger: 

E-mailadres: 

Telefoonnr.:

Datum:     

Handtekening:

Alvast bedankt voor uw interesse en medewerking! 

Indien vragen heeft,  mag u ons steeds contacteren: 

Virginie.Ninclaus@UGent.be

Sara.VanMossevelde@UGent.be
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Bijlage E: Vragenlijst semi-gestructureerd interview

Deze vragenlijst werd opgesteld door Virginie Ninclaus en Sara Van Mossevelde in samenspraak met 

Prof. dr. J. Gerris en mevr. I. Stuyver.  Na een proefinterview werd de vragenlijst aangepast tot deze 

definitieve versie. 



Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Interview rond zorgvraag 

SEMI-GESTRUCTUREERD INTERVIEW 

ter aanvulling van schriftelijke vragenlijst rond zorgvraag 

na diagnose van mannelijke infertiliteit

In eerste instantie wordt o.a. een schriftelijke vragenlijst rond zorgvraag ingevuld.  Hierbij 

wordt tevens gevraagd of de patiënt bereid is deel te nemen aan een interview waarbij op  

enkele zaken uit de vragenlijst dieper ingegaan zal worden. 

Hieronder vindt u een leidraad van vragen die in dit interview aan bod kunnen komen. 

LACUNES IN VRAGENLIJST NAVRAGEN 

GEMENGDE INFERTILITEIT 

Speelt het feit dat er gemengde fertiliteit aanwezig is, een rol bij de verwerking van de diagnose? 

DIAGNOSE

Mededeling van de diagnose 
o Wat was er goed? 
o Wat was er niet goed? 
o Wat had u liever gewenst / suggesties? 

Opvang onmiddellijk na het vernemen van de diagnose 
o Wat was er goed? 
o Wat was er niet goed? 
o Wat had u liever gewenst / suggesties? 

Bredere opvang na het vernemen van de diagnose 
Thuis

o Relatieve geheimhouding versus openheid 
o Waarom kiest men hiervoor? 

Professional (psychologe/arts) 
o Hoe bent u hiermee in contact gekomen? 
o Wat was er goed? 
o Wat was er niet goed? 
o Wat had u liever gewenst / suggesties? 
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Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Interview rond zorgvraag 

PERSOONLIJKE SFEER 

DE RELATIE 

Hoe heeft uw partner op de diagnose gereageerd? 

(in bijlage zit een lijst die we aan de patiënt zullen geven als hulpmiddel bij de formulering van de 

reactie)

Hoe voelde u zich bij de reactie van uw partner? 

(in bijlage zit een lijst die we aan de patiënt zullen geven als hulpmiddel bij het benoemen van zijn 

gevoelens)

Vindt u dat dit nieuws invloed had op de relatie met uw partner? 

Indien de relatie beïnvloed werd: op welk vlak uitte zich dit? 

Suggesties:

Verbaal

Non-verbaal

Seksueel

Houding t.o.v. omgeving 

BUITEN DE RELATIE 

Kan u wat meer uitleg geven over de invloed van de diagnose op uw werk?

Kan u wat meer uitleg geven over de invloed van de diagnose op uw hobby’s en vrijetijdsbesteding? 

Kan u wat meer uitleg geven over de invloed van de diagnose op uw zelfbeeld? 

Welke factoren spelen een rol bij de verwerking van het vruchtbaarheidsprobleem en op welke 

manier?

Suggesties:

Levensbeschouwelijke

  Culturele 

  Andere 
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Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Interview rond zorgvraag 

BEHANDELINGEN 

Hoe kreeg u info over de verschillende behandelingen? 

Wat was er goed? 
Wat was er niet goed? 
Wat had u liever gewenst / suggesties? 

Hoe bent u uiteindelijk tot uw keuze van behandeling gekomen / Waarop heeft u uw keuze gebaseerd? 

Welke begeleiding was er in de periode vlak voor de start van de behandeling? 

Wat was er goed? 
Wat was er niet goed? 
Wat had u liever gewenst / suggesties? 

Welke begeleiding was er tijdens de behandeling? 

Wat was er goed? 
Wat was er niet goed? 
Wat had u liever gewenst / suggesties? 

Welke begeleiding was er na de behandeling? 

Wat was er goed? 
Wat was er niet goed? 
Wat had u liever gewenst / suggesties? 

Stelt u grenzen aan de behandeling? 

Heeft de behandelend arts het hierover met u gehad? 

Stelt u grenzen aan de behandeling? 

Suggesties: Morele grenzen 

   Ethische grenzen 

   Financiële grenzen 

   Psychische grenzen 

   Fysische/medische grenzen 

   Leeftijd 

Bij falen van de behandeling: is of was er mogelijkheden voor opvang en begeleiding voorzien? 

Wat weet u hiervan? 

Heeft u er gebruik van gemaakt? 

Hoe zou u omgaan met falen van de door u gekozen behandeling? 

ALGEMENE SUGGESTIES 

Waar is er volgens u voornamelijk nood aan? Zijn er nog zaken die voor hulpverleners nuttig zouden 

zijn om mee te nemen in hun omgang met mannen die kampen met vruchtbaarheidsproblemen? 
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Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Interview rond zorgvraag 

Hoe heeft uw partner gereageerd? (Meerdere antwoorden mogelijk)

o Afgunstig

o Afkeurend

o Afstotend

o Afwijzend

o Agressief

o Angstig

o Apathisch

o Bedroefd

o Begripvol

o Belachelijk makend 

o Bemoederend 

o Bemoedigend 

o Berouwvol

o Beschaamd 

o Beschuldigend

o Betuttelend

o Betweterig 

o Bevooroordeeld 

o Bezorgd

o Boos

o Cynisch 

o Dominerend 

o Druk

o Eensgezind

o Eisend

o Empathisch 

o Ernstig nemend 

o Gedegouteerd

o Gedeprimeerd 

o Gefrustreerd

o Geïnteresseerd

o Gekwetst

o Geraakt

o Geruststellend 

o Geschokt

o Geschrokken

o Geslagen

o Gesloten

o Gespannen

o Gevoelig

o Gevoelloos

o Hard

o Herkennend

o Hoopvol

o Hopeloos

o Huilerig

o Hulpaanbiedend

o Ijzig

o Infantiel

o Kalm 

o Labiel

o Lief

o Luisterend

o Medelevend

o Medevoelend

o Meedogenloos

o Minachtend

o Neerslachtig 

o Nerveus

o Niet ernstig 

nemend 

o Nieuwsgierig 

o Onbegrijpend

o Ongelovig

o Ongemakkelijk 

o Onrustig

o Ontmoedigend 

o Ontwijkend

o Onverschillig

o Openhartig

o Oppervlakkig

o Paniekerig

o Pessimistisch 

o Probleem 

wegwuivend

o Respecterend 

o Spottend

o Steungevend

o Superieur

o Teleurgesteld 

o Teneergedrukt

o Uit de lucht vallend 

o Uitdagend

o Uitlachend

o Uitvragend

o Verbaasd

o Verbijsterd

o Verbitterd

o Verbouwereerd

o Verdrietig

o Verlamd 

o Vernederd

o Veroordelend

o Verrast

o Vertrouwelijk

o Verveeld

o Verward

o Verwijtend

o Vriendelijk

o Vriendschappelijk

o Wanhopig

o Zachtaardig

o Zelfbeklagend

o Zelfreflecterend 

o Zich schuldig 

voelend

o Zwijgend

o Andere:…………...
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Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde 
Interview rond zorgvraag 

Hoe voelde u zich bij de reactie van uw partner? (Meerdere antwoorden mogelijk)

o Afgeschreven 

o Afgewezen

o Agressief

o Bang

o Bedrogen

o Begrepen

o Belachelijk

o Beledigd

o Beschaamd 

o Boos

o Depressief

o Dom 

o Eenzaam

o Ellendig

o Geaccepteerd

o Gefrustreerd

o Geïrriteerd

o Gekrenkt

o Gekwetst

o Geraakt

o Gerespecteerd 

o Gerustgesteld 

o Geslagen

o Hoopvol

o Hopeloos

o Huilerig

o In de steek gelaten 

o In paniek 

o Jaloers

o Minderwaardig 

o Mislukt

o Moedeloos

o Neerslachtig 

o Niet ernstig 

genomen 

o Ontmoedigd 

o Opgelucht

o Optimistisch 

o Pessimistisch 

o Rot

o Schuldig

o Tekortgedaan

o Teleurgesteld 

o Tevreden

o Verdrietig

o Verkeerd begrepen 

o Verlamd 

o Vernederd

o Veroordeeld

o Wanhopig

o Wrokkig

o Zelfbeklagend

o Zelfzeker

o Zonder vrienden 

o Andere:…………...
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Bijlage F: Websites met informatie over (mannelijke) subfertiliteit

Vaak wordt internet gebruikt om extra (voornamelijk medische) informatie op te zoeken.  Gezien men 

er belang aan hecht dat deze informatie gefundeerd is, zou het handig zijn dat de arts enkele links 

voor nuttige en betrouwbare websites meegeeft.  Ook het voorstel van een concept dat in Nederland 

blijkbaar reeds gebruikt wordt, lijkt ons zeer nuttig: een soort forum van de kliniek uit, waarbij een 

arts snel antwoord geeft op vragen die patiënten posten.  Hieronder volgen enkele suggesties van 

websites met informatie en patiëntengroepen: 

Infosites van het UZ Gent

http://www.arg-uzgent.be

http://www.infertiliteit.net/artikels.php

Infosites algemeen

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/reproductivehealth.html 

http://www.ivf-infertility.com 

http://infertility.about.com 

http://www.fertiliteit.info

Websites van patiëntengroepen

http://www.deverdwaaldeooievaar.be 

http://www.freya.nl 


