
Ex-kankerpatiënte krijgt na invriezen 

eierstokweefsel gezond kind  

Nederlandse primeur voor genezen kankerpatiënte 

Voor het eerst heeft een Nederlandse vrouw een kind gekregen nadat bij haar eerder 

ingevroren eierstokweefsel was teruggeplaatst. De vrouw had stukjes eierstok laten 

invriezen omdat ze kanker had en door de behandeling onvruchtbaar dreigde te 

worden. Wereldwijd zijn met behulp van de nieuwe techniek nu ruim veertig kinderen 

geboren. 

Door: Ellen de Visser, Volkskrant, 20 januari 2016  

De jonge vrouw liet drie jaar geleden voorafgaand aan de chemotherapie in het Leidse LUMC 

een van haar eierstokken weghalen. Artsen sneden van de schors flinterdunne plakjes af, vol 

onrijpe eicellen, die in het ivf-laboratorium werden ingevoren. Nadat de vrouw genezen was, 

bleek ze in de overgang te zijn gekomen. Toen ze zwanger wilde worden, werd het 

eierstokweefsel ontdooid. Gynaecoloog Leonie Louwe plaatste met een kijkbuisoperatie een 

aantal plakjes terug: twee in de overgebleven eierstok en een aantal net onder het buikvlies, 

tussen baarmoeder en blaas, een plek die sterk doorbloed is. 

 

Na een paar maanden begon het eierstokweefsel weer te functioneren, vertelt Louwe. Tijdens 

een echo ontdekten de artsen in het stukje weefsel onder het buikvlies een één rijpe follikel, 

een blaasje met een eicel. Die werd weggehaald, in het lab bevrucht en teruggeplaatst. Twee 

maanden geleden beviel de vrouw van een gezond kind. 

 

Dat we al zo snel resultaat hebben, maakt duidelijk dat we het goed 

aanpakken 

Gynaecoloog Leonie Louwe 

 

Hormoonbehandeling 
De laatste decennia wordt op tal van manieren geprobeerd om bij jonge kankerpatiënten de 

vruchtbaarheid te behouden. Aanvankelijk konden alleen sperma en embryo's worden 

ingevroren, de afgelopen jaren is gebleken dat ook testikelweefsel en rijpe eicellen tegen de 

vrieskou kunnen. Maar om eicellen te kunnen oogsten is een hormoonbehandeling nodig, en 

soms ontbreekt daarvoor de tijd, zegt Lucette van der Westerlaken, hoofd van het ivf-lab in 

het LUMC. Voor die groep vrouwen blijkt het invriezen van eierstokweefsel, met daarin 

onrijpe eicellen, een goed alternatief. 

 

In Nederland hebben ruim honderd vrouwen de afgelopen jaren eierstokweefsel laten 

invriezen, in vier academische ziekenhuizen. Drie jaar geleden werd in Leiden voor het eerst 

weefsel teruggeplaatst; daarna is dat bij nog vier vrouwen gebeurd. Louwe: 'Het is 

hoogtechnologische zorg. Dat we al zo snel resultaat hebben, maakt duidelijk dat we het goed 

aanpakken.' 



Kans op uitzaaiingen 
Niet alle kankerpatiënten komen voor de behandeling in aanmerking, zegt Van der 

Westerlaken. Vooraf wordt de kans op uitzaaiingen naar de eierstokken ingeschat. Bij 

vrouwen met leukemie bijvoorbeeld is die kans te groot en wordt geen weefsel ingevroren. 

Voorkomen moet worden dat in de stukjes eierstokweefsel nog kankercellen zitten en dat door 

de terugplaatsing het risico ontstaat op terugkeer van de ziekte. Voor de zekerheid wordt voor 

de terugplaatsing een aantal plakjes gecontroleerd op de aanwezigheid van kwaadaardige 

cellen. 

 

Het LUMC onderzoekt momenteel of het mogelijk is om in het laboratorium eierstokweefsel 

te kweken zodat eicellen buiten het lichaam kunnen groeien en rijpen, zo vertelt Lucette van 

der Westerlaken. 'Eicellen zouden dan na bevruchting teruggeplaatst kunnen worden zonder 

risico op terugkeer van kankercellen. Met die methode zou een veel grotere groep vrouwen 

voor deze techniek in aanmerking komen.' 

 


