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Prima facie ethische redenen om 

vruchtbaarheidsbehoud voor 

kankerpatiënten mogelijk te maken 

 

 Recht op voortplanting wordt gevrijwaard. 

 Voor kinderen: recht op een open toekomst  

 Het feit dat artsen een project voor de toekomst bespreken 

met de patiënt biedt hoop op een goede afloop en levert dus 

op zich reeds een psychologisch/therapeutisch voordeel op. 

 Artsen moeten de schade aan patiënten zoveel mogelijk 

trachten te beperken. 



Maar: concrete technieken zullen aan een 

aantal voorwaarden moeten voldoen… 

… in het belang van de patiënt 
 

 Beperkte risico’s -> mogelijke problemen: chirurgische 

complicaties, OHSS, uitstel van kankerbehandeling, 

herintroductie van kanker,… 

 Aanvaardbare slaagkansen -> vaak vaag wegens 

experimenteel 

 Betaalbaar 



Maar: concrete ingrepen zullen aan een 

aantal voorwaarden moeten voldoen… 

… in het belang van de resulterende kinderen 
 

 Gezondheidsrisico’s voor de kinderen                         

-> aantasting van de ‘kwaliteit’ van het reproductief 

weefsel, zaad- en eicellen, baarmoeder door chemo- of 

radiotherapie / het invriezen van het weefsel?  

 follow-up is zeer belangrijk 

 

 Gezondheidstoestand / levensverwachting van de 

ouders 



Voor- en nadelen afwegen is niet altijd 

eenvoudig 

Er zijn een hele reeks onzekerheden / probabiliteiten 

die in rekening moeten worden gebracht: 
  

- Het risico om effectief onvruchtbaar te worden na een 

kankerbehandeling 

- De overlevingskansen van de patiënt 

- Het risico van de interventie 

- De waarschijnlijkheid dat de patiënt het ingevroren weefsel 

zal willen/kunnen gebruiken 

- De kans dat een eventuele behandeling met het ingevroren 

weefsel succesvol zal zijn 



Soorten interventies 

experimenteel 

kinderen 

niet experimenteel 

kinderen 

experimenteel 

volwassenen 

niet experimenteel 

volwassenen 

Meest ethisch problematisch: experimentele interventies bij kinderen 

Minst ethisch problematisch: gevestigde interventies bij volwassenen 



gevestigde interventies - volwassenen 

Bv: invriezen van sperma / embryo’s 

 
Invriezen van sperma is niet risicovol, niet duur, behandeling 

hoeft niet uitgesteld te worden, kans dat succesvolle 

zwangerschap tot stand wordt gebracht is groot, …  

Eventueel religieuze bezwaren 

 

Invriezen van embryo’s brengt mogelijk wel uitstel van 

behandeling met zich mee + dilemma voor de patiënte: 

donorsperma of sperma van de partner? + slaagkansen? 



experimentele interventies - volwassenen 

Bv: invriezen van eicellen / ovarieel weefsel 

 
Beide technieken hebben al tot de geboorte van gezonde 

kinderen geleid, maar er zijn nog geen langetermijnstudies. 

 

Voor het gebruik van ingevroren ovarieel weefsel is het niet 

duidelijk wat de slaagkansen zijn -> 24 geboorten wereldwijd 

(in de literatuur), maar hoe vaak al geprobeerd? 



experimentele interventies - volwassenen 

Voorwaarden om experimentele technieken aan te 

bieden aan volwassenen: 

 
 In een onderzoekscontext (registers, rapportering van 

mislukte ingrepen, toestemming van ethische commissie,…) 

 De patiënt moet duidelijk geïnformeerd worden over de 

experimentele status van de ingreep 

 Enkel als de kans op een voordeel voor de patiënt opweegt 

tegen de risico’s (geïnformeerde toestemming is niet 

voldoende!) 



Kan een geldige geïnformeerde toestemming 

bekomen worden? 
  

 Begrijpen van informatie 
geen tijd om de hoeveelheid aan info te laten bezinken, 

onzekerheid over de toekomst (overleving/vruchtbaarheid/ 

kinderwens), therapeutische misconceptie 

 Autonomie 
familiale druk, autoriteit van de dokter, technologische imperatief 

 Beslissingsbekwaamheid 
patiënt gaat door moeilijke, emotionele periode 

 

experimentele interventies - volwassenen 



erkende interventies - kinderen 

Momenteel niet van toepassing, met uitzondering 

van invriezen sperma voor tieners. 



experimentele interventies - kinderen 

Bv: invriezen van testiculair of ovarieel weefsel 
Problemen: 

- Chirurgische ingreep (maar kan vaak tijdens narcose voor 

kankerbehandeling) 

- Nog geen resultaten, onderzoek nog in prille fase 

- Voor kleine kinderen slechts kleine hoeveelheden weefsel 

- Kind kan strikt genomen geen geïnformeerde toestemming 

geven, hoewel het soms wel kan begrijpen wat de voor- en 

nadelen van een ingreep zijn. 

- Zijn ouders de aangewezen personen om deze beslissing te 

nemen voor hun kind? 



Probleem van de geïnformeerde toestemming kan deels 

opgevangen worden door de interventie te bekijken als een 

proces in 2 stappen:  

 

(1) Wegnemen van weefsel, invriezen & bewaren 

 

(2) Ontdooien, (in vitro matureren,) transplanteren  

 

Op het moment dat er toestemming moet gegeven worden 

voor stap 2 zijn de kinderen volwassenen en niet langer in een 

kwetsbare positie door een recente kankerdiagnose. 

experimentele interventies - kinderen 



Experimentele procedures: 

juiste patiënten selecteren voor onderzoek 

- Niet elke behandeling heeft hetzelfde effect op de 

vruchtbaarheid => best die patiënten selecteren waarbij de 

kans op steriliteit na de behandeling het grootst is. 

 

- Tot welke leeftijd? 

 

- Bijkomende moeilijkheid: wat als patiënten hervallen en 

dus verschuiven van laag risico naar hoog risico? 

 



Ethische problemen in de marge 

- Hoeveel weefsel mag voor onderzoek gebruikt worden, 

hoeveel moeten we bewaren voor de patiënt? (vooral bij 

kleine hoeveelheden zoals pre-puberaal testiculair weefsel) 

 

- Wat moet er gebeuren met het weefsel / zaad- en eicellen 

indien de patiënt overlijdt? 
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