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1. INLEIDING 

4 

• Een kankerbehandeling kan een invloed hebben op de 
vruchtbaarheid (Oktem et al., 2010; Roni et al., 2011; Sabangh et al., 2009)  

• Belangrijkste focus na kankerdiagnose: snelle start behandeling 
& overleven (Anderson et al., 2008; Vadaparampil et al., 2008) 

• Gevolg: vruchtbaarheid krijgt een lagere prioriteit (Anderson et al., 2008; 

Vadaparampil et al., 2008) 

• Fertiliteit en toekomstig ouderschap is voor veel mensen 
belangrijk en heeft een invloed op de levenskwaliteit (Quinn et al., 

2010) 
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(1) Exploreren van de noden, ervaringen en beleving van 
kankerpatiënten m.b.t. ‘vruchtbaarheid en kanker’ 

(2)   Het ontwikkelen van een leidraad voor hulpverleners 

 

2. ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN 
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1. Literatuurstudie naar informatievoorziening* 

2. Kwalitatief onderzoek, gebaseerd op de principes van de 
grounded theory 

 - Semi-gestructureerde interviews met 28 patiënten en 16  
     hulpverleners 

 -   Datacollectie en –analyse: cyclisch proces 

 -   Onderzoekerstriangulatie  

 

3. METHODOLOGIE 

*Goossens et al. (2014). Cancer Patients’ and Professional Caregivers’ Needs, Preferences and 
Factors Associated with Receiving and Providing Fertility-Related Information: a Mixed-Methods 
Systematic Review. International Journal of Nursing Studies, 51(2):300-19 
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3. Ontwikkeling leidraad met panelgesprekken 

- Twee expertmeetings met 6 hulpverleners werkzaam in verschillende 
disciplines (oncoloog, gynaecoloog, verpleegkundig specialisten, 
vroedvrouw  & psycholoog) 

- Aanvullende feedback van fertiliteitspecialist en kwaliteitscoördinator 
 

 

3. METHODOLOGIE 



DEZE VOETTEKST KAN OVERAL AANGEPAST WORDEN. 

4. RESULTATEN 
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4.1 Rode draadconcepten 

4.2 Informatievoorziening 
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4.1 Rode draadconcepten 
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4 centrale concepten:  

(1) Onzekerheid  

(2) Hoop  

(3) Elkaar en zichzelf sparen  

(4) Eenzaamheid 
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(1) Onzekerheid 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 
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Ik ga doodgaan… 

Mijn doodsvonnis is getekend 

Heb ik uitzaaiingen?  

Wat zijn mijn overlevingskansen? 

Welke behandeling ga ik 
krijgen? 

Ga ik misselijk zijn? 

Zal mijn haar uitvallen? 

Kan ik nog werken? 

Hoe ga ik dat allemaal betalen? 

Hoe vertel ik het mijn ouders? 

Ga ik ooit nog een partner 
vinden? 

Mijn opa is net gestorven aan 
kanker… Hoe vertel ik het mijn 
oma? 

Waarom ik??? 

Ik heb borstkanker… loopt mijn 
dochter ook risico? Zal ik nog voor mijn gezin kunnen zorgen? 

Hoe lang zal ik ziek zijn? 

Wat na de behandeling? 

Wat is mijn risico op herval? 

Ik voel me slecht… Hoe lang zal ik me zo 
voelen? 

Niemand kan me zekerheid geven…. 

Ik heb de keuze tussen wel of geen chemo… wat 
is de juiste keuze? 

Ik kan niet meer meepraten met mijn 
vrienden…  

Mijn leven stopt, terwijl iedereen gaat 
gewoon verder gaat… 

Ik ben bang om mijn lichaam aan mijn 
partner te tonen 

Ik voel me het zorgenkindje van de 
familie 

Ik wil mijn ouders niet extra verdriet doen, dus huil ik alleen op mijn kamer 

Kanker komt zo weinig voor op mijn leeftijd…. Waarom ik dan??? 

Ik ga een jaar van mijn leven verliezen… wat erna? Ik voel me eenzaam 

Ik kan niet meer… 
Wanneer weet ik dat ik genezen 
ben? 

Ik heb het gevoel dat kanker mijn leven overneemt 

Ik voel me schuldig tegenover mijn partner 

Ik wil niet meer ziek zijn 

Ik heb geen honger meer… is dat 
normaal? 

Mijn vrienden durven niet over 
kanker te praten 

Ik heb het gevoel dat mensen me 
sparen 

Ik ga sterven aan een 
pijnlijke dood 

Blijft mijn vriend bij me uit medelijden? 

Wat als ze mijn contract niet verlengen. 

Ik ben bang om te sterven 
aan een pijnlijke ziekte Waar vind ik goede 

informatie over mijn 
kanker? 

Hebben mijn kinderen 
meer kans op kanker? 

Ik ga doodgaan… 

Ik voel ga mijn werk verliezen 

Kan mijn vruchtbaarheid zich spontaan 
herstellen? 

 

Had ik niet beter vroeger aan kinderen begonnen? 
 

Wat zijn er opties om toch een kind te kunnen 
krijgen?  

 
Ik moet 5 jaar wachten om zwanger te 

worden, maar ik ben al 35 jaar… Mag ik niet 
sneller zwanger worden? 

 

Wat is de impact van mijn kankerbehandeling 
op mijn vruchtbaarheid? 

Is het nog ethisch verantwoord om een kind 
op de wereld te zetten, wetende dat ik kan 

hervallen? 
 

Kan ik mijn vruchtbaarheid testen? 
 
 Kan ik kiezen voor een minder schadelijke 

behandeling? 
 

Ze zeggen dat ik onvruchtbaar ben en toch moet 
ik anticonceptie gebruiken… 

 

Zijn er mogelijkheden om mijn vruchtbaarheid 
te bewaren? 

 
Wanneer krijg ik meer zekerheid? 

 
Zal ik meer risico op herval hebben wanneer we 
beroep doen op vruchtbaarheidsbehandelingen 

 

Heb ik nu meer risico op een kind met een 
handicap? 

 
Hoe lang duurt het vooraleer mijn vruchtbaarheid 

hersteld is? 
 

Betekent het uitblijven van mijn maandstonden 
dat ik onvruchtbaar ben? 

 

Hoe groot is het risico op verlies aan 
vruchtbaarheid? 

 
Zal ik nog spontaan zwanger kunnen 

worden? 
 

Zal ik nog kinderen kunnen krijgen? 
 
 Hoe lang moet ik wachten voor ik aan 

kinderen mag beginnen? 
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(1) Onzekerheid 

- De impact op vruchtbaarheid is moeilijk te voorspellen = 
onzekerheid 
 

 

 

 

 

- Onzekerheid is ruimer dan twijfel over het kunnen 
voortplanten 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 

“Je durft wel meer te dromen naar de toekomst … Een gezin met 
kinderen, met alles erop en eraan: huisje, tuintje, boompje of hoe 
zeggen ze dat. (…) Maar natuurlijk tot de dag dat we weer mogen 
proberen van kinderen te krijgen, weet ge niets hé. Het zit in 
onzekerheid…”[Vrouw, 28 jaar, molazwangerschap] 
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(1) Onzekerheid 

- Extra zorg 

- Gevolg: angst, frustratie, boosheid, machteloosheid, stress, 
ongerustheid, bezorgdheid en neerslachtigheid 
 

  

 

  

4.1 Rode draadconcepten 
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(2) Hoop 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 
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(2) Hoop 

- Onzekerheid = verschillende mogelijke toekomstscenario’s 

- Focus op positieve scenario: hoop (‘overlevingsmechanisme’) 

- Hoop blijft aanwezig, zelfs bij hoog risico op 
onvruchtbaarheid: zoeken naar persoonlijke redenen om 
risicoperceptie te verlagen.   

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 
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(2) Hoop 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 

“Zoals nu zit ik wel met de verwachtingen dat het [vruchtbaarheid] 
misschien wel goed zal zijn. Omdat toch alles is goed gelukt, zoals die 
chemo en zo ook. Ik heb er eigenlijk niet veel last van gehad, dus dan 
heb ik zo wel het gedacht ‘als ik er niet veel last van gehad heb, zal het 
ook niet veel mis gedaan hebben denk ik’ ... Het is ook maar één keer 
geweest [chemotherapie], dus ik denk op dat vlak… heb ik wel het 
gedacht van ‘het zal niet meer zijn wat het geweest is, maar het zal 
misschien toch nog lukken’, alle ja.” [man, 28 jaar, teelbalkanker] 
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(2) Hoop 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 

- Hoop is continu aanwezig, maar kan veranderen door lichamelijke   
gewaarwordingen, nieuwe informatie of gebeurtenissen 

- Voorbeeld: Perceptie menstruatie:  

Menstrueren = vruchtbaar zijn/blijven = stijging hoop 
Niet menstrueren = onvruchtbaarheid (en dus geen anticonceptie)= daling 
hoop 
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(3) Zichzelf en elkaar sparen 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 
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(3) Zichzelf en elkaar sparen 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 

“Het uit de weg gaan van een emotioneel belastend thema door 
erover te zwijgen of het eenzijdig positief te benaderen met als 
doel zichzelf of anderen te beschermen tegen (extra) leed.” 

 

- De patiënt spaart zichzelf en de omgeving 

- De omgeving spaart de patiënt en zichzelf 
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4.1 Rode draadconcepten 

(3) Zichzelf en elkaar sparen – de patiënt 
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4.1 Rode draadconcepten 

“Ik ga niet huilen bij mijn mama of zo en zeggen van ‘oh mama, ik ga 
later geen kinderen krijgen’, want ik weet dat dat mijn mama pijn gaat 
doen. Dus ik denk eigenlijk meer aan de emoties van mijn mama en 
papa en van mijn broers. En zeggen van: ‘oh nee, ik ga later geen 
kinderen krijgen’, dat gaat alleen maar uw ouders en uw broers 
ongelukkig maken.” [vrouw, 19 jaar, nierkanker] 

(3) Zichzelf en elkaar sparen – de patiënt 
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(3) Zichzelf en elkaar sparen – de omgeving 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 
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(4) Eenzaamheid 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 
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TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN 
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(4) Eenzaamheid 

 

 
 

 

4.1 Rode draadconcepten 

- Moeilijk bespreekbaar thema       stilte  

- Gevolg gebrek aan openheid: EENZAAMHEID 

- Eenzaamheid is vaak aanwezig, onafhankelijk van demografische 
gegevens en algemene steun 

- Moeilijk bespreekbaar tussen patiënt en sociale omgeving & 
tussen patiënt en hulpverleners: combinatie van verschillende 
factoren 
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TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN 
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Vruchtbaarheid= 
moeilijk 

bespreekbaar & 
gevoelig thema 

Intiem 
thema 

Combinatie 
met 

gevoelige 
thema 
‘kanker’ 

Sociale 
norm & 
sociale 
druk 

Anders-zijn 

Elkaar en 
zichzelf  
‘Sparen’ 

Omgeving 
kan het niet 
begrijpen 

Weinig 
gekende 

bijwerking 

Onbegrip in 
omgeving 

Moeilijk bespreekbaar tussen patiënt & sociale omgeving:  
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4.2 Informatievoorziening 
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(1) Op welke manier willen patiënten informatie krijgen? 

(2) Welke informatie willen patiënten en wanneer? 

(3) Informatievoorziening in de praktijk… 
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(1) Op welke manier willen patiënten informatie krijgen? 

- Individuele consultatie met hulpverlener 

- Spontane initiatie door hulpverlener 

- Schriftelijke informatie: aanvulling 

 

4.2 Informatievoorziening 



DEZE VOETTEKST KAN OVERAL AANGEPAST WORDEN. 30 

(2) Welke informatie willen patiënten en wanneer? 

- Gonadotoxiciteit. Info over risico op sub- of infertiliteit:  
info aan alle patiënten, zelfs bij laag risico. 

- Fertiliteitspreservatie. Info over de verschillende opties, welke 
voor hen geschikt zijn, voor- en nadelen & verloop procedure en 
invriezen: 
info aan patiënten met mogelijke kinderwens 

 

 

4.2 Informatievoorziening 
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(2) Welke informatie willen patiënten en wanneer? 

- Vervroegde menopauze. Info over het risico,  mogelijke 
klachten en hoe mee om te gaan, de duur en de impact op 
vruchtbaarheid: 
Info aan alle vrouwelijke patiënten. 

- Anticonceptie. Info over belang en opties: 
Info aan alle patiënten. 

- Toekomstige zwangerschap: Info over impact op 
vruchtbaarheid  & risico’s voor eigen gezondheid en nageslacht: 
Info aan patiënten met mogelijke kinderwens. 

 

 

4.2 Informatievoorziening 
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4.2 Informatievoorziening 

(2) Welke informatie willen patiënten en wanneer? 

 

 

!! De nood en belang van informatie kan hoger zijn bij patiënten die 
(1) jong zijn, (2) kinderloos zijn en (3) een kinderwens hebben !!  
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(2) Welke informatie willen patiënten en wanneer? 

Wat als patiënten geen informatie wensen? 

- Vooral jonge mensen met twijfelachtige kinderwens 

- Kort informeren in de diagnostische fase: gonadotoxiciteit en 
mogelijkheid tot fertiliteitspreservatie 

- Volgend gesprek: opnieuw aankaarten 

 

 

4.2 Informatievoorziening 
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“… 23 jaar zijn. Je bent daar [vruchtbaarheid] niet mee bezig. Dan heb ik 
dat [eicelcryopreservatie] ook niet laten doen en dat was eigenlijk het 
laatste dat ze er over gevraagd hebben of over gezegd hebben. (…) Mijn 
probleem is dat ik daar niet voldoende bij stilgestaan heb. Misschien dat ze 
uit zichzelf konden zeggen van: ‘Die persoon heeft nu zodanig veel te 
verwerken. Ik ga haar zelf zeggen van: Dat en dat zijn de gevolgen en ge 
moet er nog niet op antwoorden, denk er eerst nog een keer over na… ’.”  
[vrouw, 27 jaar, borstkanker] 

4.2 Informatievoorziening 

(2) Welke informatie willen patiënten en wanneer? 

 



DEZE VOETTEKST KAN OVERAL AANGEPAST WORDEN. 

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN 
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- Noden versus praktijk.  

Bijvoorbeeld: 66% tot 100% v.d. ptn wenst info over gonadotoxiciteit   
<->        slechts 0% - 85% krijgt deze informatie* 

 

- Hulpverleners ervaren moeilijkheden in 
informatievoorziening 

4.2 Informatievoorziening 

(3) Informatievoorziening in de praktijk… 

 

*Goossens et al. (2014). Cancer Patients’ and Professional Caregivers’ Needs, Preferences and 
Factors Associated with Receiving and Providing Fertility-Related Information: a Mixed-Methods 
Systematic Review. International Journal of Nursing Studies, 51(2):300-319 
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TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN 

(3) Informatievoorziening in de praktijk… 
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- Eenzijdige focus op overleven: hulpverlener en (?) patiënt 

- ‘Sparen’ en positief denken 

 

 

 

 

- Gebrek aan ervaring en/of kennis 

 

“Ze gingen daar nooit heel diep op in vond ik, maar dat was 

altijd van ‘Zorg nu eerst voor uzelf, pieker daar nu niet 

over. Gebruik al je energie om te genezen en we zien dan 

achteraf wel als het tweede luik kinderen komt’”. [vrouw, 

44 jaar, borstkanker]  

4.2 Informatievoorziening 
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TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN 
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Gevolgen inadequate informatie? 

- Wantrouwen 

- Patiëntentevredenheid: gevoel van bedrog, veel vragen zonder 
antwoorden, neatieve emoties, twijfels over de kwaliteit 
zorgverlening en genomen beslissingen, gevoel van ontnemen 
kansen  

- Patiënt – hulpverlenerrelatie: zoektocht naar antwoorden 
(Internet/andere hulpverlener) -> tegenstrijdige info = meer 
wantrouwen 

 

  

4.2 Informatievoorziening 

(3) Informatievoorziening in de praktijk… 
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5. AANBEVELINGEN 
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- 28 ‘Vergeet-me-niet’ – aanbevelingen 

-  Verdeeld over 5 kernaanbevelingen 

 Sta als hulpverlener open voor het thema  

 Informeer de patiënte over ‘vruchtbaarheid 
en kanker’ 

 Begeleid de patiënte  

 Streef naar overkoepelende zorg 

 Geef extra zorg aan aandachtsgroepen 
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- Het verlies aan vruchtbaarheid kan een grote impact 

hebben op de patiënt en omgeving 

- 4 centrale thema’s: 

(1) Onzekerheid, (2) Hoop, (3) Elkaar en zichzelf sparen en  

(4) Eenzaamheid 

- Informatievoorziening:  correcte, volledige en eerlijke 

informatie voor ALLE patiënten, aangepast aan hun 

situatie. 

- Vruchtbaarheid: vergeet-me-niet 

 

 

 

6. BESLUIT 
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‘Vruchtbaarheid en kanker: vergeet-me-niet’ 

Contactgegevens: Joline Goossens 
Telefoon: 09/332.05.89  
E-mail: Jolgooss.Goossens@UGent.be  


