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EXAMENTIPS 

• Antwoord bonding op de vraag, niet een hele uitleg geven. Laat zien dat je het begrepen hebt 

• Verantwoord uw antwoorden op een wetenschappelijke manier 

• Ppt en notities zijn het belangrijkste, de cursus is een goede aanvulling 

• Cijfers moet je kunnen interpreteren: je moet niet de ‘normale’ waardes geven, maar wel weten wat 

het inhoud (bv. een man produceert 1 miljoen zaadcellen, dit is minder dan bij een normale man dus …) 

• Medicatie is te kennen, niet de juiste dosering maar wel wat de neveneffecten zijn, de juiste 

toedieningswijze, …  

• Op het examen zullen er 4 casussen zijn 5 subvragen 
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LES 1: SEKSUELE GESLACHTSBEPALING 

1.  NORMALE GENITALE ONTWIKKELING 

1.1.  INLEIDING 

De ontwikkeling van de sekse bij de foetus is afhankelijk van twee belangrijke factoren: het genetisch 

chromosoom die zorgt voor de ontwikkeling van de gonaden en het hormonaal actief orgaan, dat er voor zorgt 

dat de mannelijke of vrouwelijke hormonen actief worden in het lichaam. We spreken van een normale 

mannelijke ontwikkeling wanneer deze genetisch en hormonaal goed is ingesteld.  

1.2.  NORMALE ONTWIKKELING VAN DE FOETALE TESTIS  

Bij de bevruchting is de genetische sekse bepaald: 46XY of 46XX. Het verschil in genetische sekse wordt bepaald 

door het Y-chromosoom. Hierop staat de informatie die noodzakelijk is om de gonaden te vormen.  

SRY-gen zorgt ervoor dat je in plaats van een vrouw verder ontwikkeld naar de testes. Die teelbal doet iets extra's 

de ovaria is compleet stil tot de puberteit, maakt ook geen hormonen aan. De testes zijn hormonaal actief vanaf 

de geboorte.  

• Anti-müllerium hormoon 

• Testosteron  

Als je geen Y-chromosoom, dan word je een vrouw. Het geslacht is eigenlijk vrouw en je kunt alleen man worden 

als je genetisch en hormonaal ook oké bent. 

Het topje van dit chromosoom is belangrijk voor het bepalen van het geslacht. Dit 

noemen we SRY, ofwel seks determing regio of gen. Dit is belangrijk om te weten, 

omdat er ook mensen zijn die geboren worden met XX-chromosomen waarbij er 

echter een klein stukje SRY is achtergebleven. Deze personen zullen zich daardoor 

wel ontwikkelen in mannelijke richting. We noemen dit een XX-man. 

Aan de onderkant van het Y-chromosoom (Yq) vind je de genen die belangrijk zijn 

voor de zaadvorming. Als hierop genen ontbreken, dit noemen we microscopische 

laesies, dan krijg je problemen met de zaadvorming. Aan het uiterlijk van deze 

mannen zie je in dit geval geen afwijkingen. De afwijking vindt je enkel bij de 

zaadvorming. Als een man met deze genen een zoon krijgt, dan zal zijn zoon hier 

ook ‘last’ van hebben.  

Door het Y-chromosoom wordt de teelbal gevormd, maar deze moet ook nog 

hormonaal actief worden.  De teelbal maakt twee hormonen aan: testosteron en 

AMH. AMH is een anti-hormoon dat de ontwikkeling in vrouwelijke richting tegenwerkt.  Als er geen teelbal 

ontstaat en de mannelijke hormonen (testosteron en AMH) niet actief worden, dan ontwikkeld de foetus zich in 

vrouwelijke richting.  

Ter illustratie: de man ontstaat dus als het ware uit de vrouw in tegenstelling tot het verhaal over Adam en Eva, 

waarin de vrouw uit de man ontstaat. Om een mannelijke ontwikkeling te krijgen zijn er extra acties die in werking 

worden gesteld. Als er niets gebeurt ontwikkelt de foetus vrouwelijk.  
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Op deze illustratie zie je de schematische weergave van de ontwikkeling van het mannelijk genitale stelsel. Bij 

de man zijn FSH en LH al actief vóór de geboorte, bij de vrouw worden deze pas actief na de geboorte. 

Testosteron en AMH worden namelijk aangemaakt onder invloed van LH en FSH. Testosteron ontstaat door de 

deling van leydig cellen en AMH ontstaat door de deling van sertoli cellen. AMH is een anti-hormoon, dit betekent 

dat het iets tegen gaat. Wanneer AMH aangemaakt wordt zorgt het er voor dat de vrouwelijke genitaliën niet 

gevormd worden. AMH verwijderd in dat geval de buis van Müller. Testosteron bouwt daarentegen iets op. 

Testosteron zet namelijk aan tot het vormen van de testes en de ontwikkeling van de buis van Wolf.  

 

 

 

Op de volgende illustratie zien we de ontwikkeling van de genitalia interna van de man en de vrouw. Ovaria en 

testes ontwikkelen zich eigenlijk vrijwel hetzelfde, de teelballen dalen echter later wel in. Bovenaan en links 

onderaan is te zien wat voor genitaliën er ontstaat als er niets gebeurt in het lichaam. Oftewel wanneer er geen 

Y-chromosoom en/of testosteron aanwezig is bij de foetus. De buis van wolf (mannelijk) verdwijnt en de buis van 

Müller (vrouwelijk) gaat zich verder ontwikkelen. Rechts zien we wat er gebeurd wanneer juist de buis van Wolf 

verder ontwikkeld en de buis van Müller verdwijnt. De zaadleiders, de zaadblazen en de prostaat worden 

hierdoor gevormd. Testosteron is hierin een belangrijk hormoon. Het zorgt reeds voor de geboorte al voor de 

ontwikkeling naar man.  

1.3.  NORMALE ONTWIKKELING UITWENDIGE GENITALIËN  

De ontwikkeling van de genitaliën begint dus vrijwel hetzelfde, maar ontwikkelen zich later wel tot verschillende 

externe genitalia. Omdat dit proces zoveel op elkaar lijkt is het heel goed mogelijk dat de ontwikkeling verstoord 

kan  worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de twee buizen samen ontwikkelen, of juist niet ontwikkelen, 

waardoor er een situatie ontstaat die er tussen in blijft zitten. Bij de geboorte kan het dan moeilijk zijn om te zien 

of het over een vergrote clitoris of een kleine penis gaat.  
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Op deze illustratie zie je de ‘male reproductive tract’. Dit is een voorbeeld van de volwassen situatie. Je ziet de 

zaadblazen die uitmonden in de urethra of de plasbuis. Belangrijk hierbij is dat de teelbal dus een hele reis maakt 

vanuit de nieren, doorheen het lieskanaal om in de balzak te eindigen.  

2.  STOORNISSEN VAN DE GENITALE ONTWIKKELING  

De ontwikkeling kan op verschillende plaatsen mislopen: chromosomen, hormonen, signalen die verstoord 

worden door externe invloeden of aangeboren zaken. Een van deze storingen in de ontwikkeling kan bijvoorbeeld 

plaatsvinden tijdens de meiose. De meiose is de verdeling van de 46 chromosomen naar 23 chromosomen. Er 

vindt tijdens deze verdeling een paring plaats, waarbij het materiaal van de verschillende chromosomen van de 

vader en de moeder verwisseld worden. Als hierin iets mis gaat dan spreken we van een non-disjunction. We 

spreken van een non-disjunction wanneer er te veel of te weinig chromosomen aanwezig zijn. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij een trisomie en het syndroom van Down. Een andere storing in de ontwikkeling kan ontstaan 

doordat het deel SRY, wat hoort bij een Y-chromosoom, overblijft terwijl de Y-chromosoom verder niet aanwezig 

is. We spreken dan van XX-man. Al deze storingen kunnen van invloed zijn op de geslachtsdeterminatie.  

 

Abnormaliteiten kunnen op verschillende plaatsen ontstaan, hieronder beschrijven we een aantal voorbeelden: 

• Normale XX-chromosomen, maar te veel mannelijke hormonen.  

• Normale XY-chromosomen, maar te weinig mannelijke hormonen. Of slechte receptoren. 

• Alleen één X-chromosoom (Syndroom van Turner) of een mozaïek (deels X, deels XY).  

• XXY-chromosoom (syndroom van Klinefelter).  

2.1.  STOORNISSEN IN DE GESLACHTSDETERMINATIE  

2.1.1.  SYNDROOM VAN KLINEFELTER 

Het syndroom van Klinefelter is een man met XXY-chromosomen. Deze vorm komt redelijk vaak voor. Er wordt 

echter maar 25% daadwerkelijk gedetecteerd. Het hebben van XXY-chromosomen geeft verschillende 

afwijkingen en kan daardoor erg variabel zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat dit syndroom aan het uiterlijk is af 

te zien. Een XXY-man heeft naast fysieke, vaak ook mentale problemen. 
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De illustratie rechts is een tekstboek gegeven, wat betekent dat dit het meest stereotype beeld is. De lichtste 

gevallen worden dus niet getoond. Patiënten met het syndroom van 

Klinefelter zijn man, aangezien ze een Y-chromosoom hebben. Vanwege het Y-

chromosoom hebben deze patiënten ook alle kenmerken van een man 

(testosteron wordt aangemaakt). Een extra X-chromosoom zorgt er echter wel 

voor dat er afwijkingen ontstaan. Bijvoorbeeld de teelbal ontwikkeling wordt 

door de extra X beïnvloed. In de les wordt dit getoond aan de hand van een 

ketting met kralen die de groottes van de teelballen doorheen de tijd 

weergeven.  

Met een extra X-chromosoom worden de teelballen niet groter dan de 

‘normale’ teelbal die ontstaat in de puberteit. Terwijl in de ‘normale’ gevallen 

de volwassen teelbal groter is. Daarnaast ligt de zaadvorming van de teelballen 

van Klinefelter patiënten stil. Ze zijn wel hormonaal actief, maar er kan een 

tekort aan mannelijk hormoon ontstaan, oftewel een te kort aan testosteron 

productie. Dit verschilt echter wel per patiënt.  

Een tekort aan testosteron zorgt voor de fysieke afwijkingen. Het uit zich in borstontwikkeling (gynaecomastie), 

geen baardgroei, vrouwelijke vormen (buik/heupen), lange armen, slungelig en kaalheid. Andere afwijkingen 

afkomstig van het testosteron tekort zijn: niet ingedaalde teelballen en onderontwikkelde penis. Als de 

hormoonproductie wel voldoende is dan ontstaan de fysieke afwijkingen niet. Het syndroom is dan alleen te 

detecteren door de te kleine teelballen!  

2.1.2.  SYNDROOM VAN TURNER 

Bij het syndroom van Turner heeft de patiënt enkel één X-chromosoom. 

Deze patiënten zijn vrouw, ze hebben geen Y-chromosoom en missen één 

X-chromosoom. 

Er zijn afwijkingen op het vlak van seksualiteit en vruchtbaarheid. Deze 

patiënten zijn niet vruchtbaar, aangezien de eierstokken 

onderontwikkeld zijn. De lichaamsstructuur is zeer typisch, er zijn 

onderlinge gelijkenissen in de uiterlijke afwijkingen. Ze zijn bijvoorbeeld 

te herkennen aan groeistoornissen en slechte borstontwikkeling. Als 

laatste is er vaak sprake van een hele kleine baarmoeder, de groei hiervan 

is ernstig verstoord.  

2.1.3.  WARE HERMAFRODIET 

Hierbij is sprake van ambigue genitalia. Deze diagnose kan alleen gesteld worden als er zowel ovarium als 

testiculair weefsel gevonden wordt. In de helft van de gevallen zitten zowel het testiculair als het ovarium weefsel 

aan beide kanten.  

• Een derde van de patiënten heeft een ovarium aan de ene en testis aan de andere zijde. 

• Een vijfde van de patiënten heeft ovarium- en testisweefsel in beide gonaden.  

De meeste patiënten hebben daarnaast hypospadie. De uiterlijke kenmerken van beide geslachten zijn mogelijk, 

al overheerst meestal de vrouwelijke. Twee derde van de patiënten menstrueert normaal en heeft een normale 

borstontwikkeling. Karyotype kan zijn: 46XX, 46XY. 46XX/46XY. 
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2.1.4.  47,XYY SYNDROOM 

Bij dit syndroom zijn er mannelijke genitalia, gezien ze Y-chromosomen hebben. De testes zijn echter klein en 

vaak niet ingedaald. Ook hier kan hypospadie voorkomen. Er is sprake van een forse lichaamsbouw. Vaak bestaat 

er echter een normale vruchtbaarheid. Sommige patiënten zijn daarnaast sociaal minder aangepast. Ongeveer 1 

op de 1000 pasgeboren jongens heeft 47, XYY.  

Side note: Een extra Y-chromosoom heeft een veel minder duidelijke impact dan een extra X-chromosoom. X-

chromosomen zorgen vaan voor ernstigere afwijkingen, deze patiënten worden zwaarder getroffen in de 

aantasting.  

2.2.  STOORNISSEN IN DE GESLACHTSDIFFERENTIA TIE 

2.2.1.  ANDROGEEN IN SENSITIVITEIT SYNDROOM  

Er kunnen ook zaken mislopen wanneer de chromosomen wel normaal zijn. Dus bijvoorbeeld een patiënt met 

XY-chromosomen, maar die er vrouwelijk uit ziet. Dit is het geval bij het androgeen in sensitiviteit syndroom. Er 

is in deze gevallen sprake van een testosteron receptor die niet optimaal werkt. De uiterlijke afwijkingen zijn 

afhankelijk van de grootte van de afwijking van de receptor. Hoe minder goed de testosteronreceptor werkt, hoe 

groter de uiterlijke afwijkingen. Er zijn dus géén ovaria bij deze vrouw. Er is een blind eindigende vagina en er zijn 

teelballen aanwezig, deze dalen ook in in de puberteit. Deze worden meestal verwijderd vanaf het moment dat 

ze ingedaald zijn. Deze vrouwen ontwikkelen wel borsten, maar hebben geen pubis beharing (schaamhaar). Dit 

komt doordat zowel bij mannen als bij vrouwen het mannelijk hormoon belangrijk is voor de beharing.  

2.2.2.  OVERPRODUCTIE TESTOSTERON  

Er kan ook sprake zijn van een overproductie van testosteron bij een XX-persoon. Dit is een vrouw waarbij er 

overbeharing ontstaat, maar ook beginnende kaalheid. Hormonen kunnen dus ook van een vrouw een man 

‘maken’.  

3.  DE MAN EN ZIJN HORMONEN 

Testosteron en oestrogenen zijn steroïde hormonen. Steroïde hormonen ontstaan vanuit cholesterol. De 

teelballen maken testosteron aan, de eierstokken maken oestradiol aan. In de bijnieren worden androgenen, 

cortisol en aldosteron geproduceerd. Deze structuren lijken veel op elkaar. Als er een deficiëntie is in een bepaald 

enzym, dan ontstaat er te veel van het vrouwelijk hormoon en te weinig van het mannelijk hormoon. Dit komt 

doordat er een defect is in de omzetting van cholesterol. Cholesterol is de voorloper van aldosteron, cortisol en 

oestradiol.  

CONGENITALE BIJNIERSCHORHYPERPLASIE 

Dit is een erfelijke afwijking van de bijnieren. Bij deze patiënten is de productie van cortisol en aldosteron 

verstoord en maken de bijnieren juist te veel aan mannelijke hormonen aan. De ernst van de ziekte wordt 

bepaald door de ernst van het tekort. Als meisje kun je in dit geval richting man gaan. Als je als jongen deze ziekte 

hebt dan ga je vroegtijdig in de puberteit en stopt deze ook vroeger. De groeispurt komt vroeger en stopt dan 

plots.  

21-HYDROXGLASE DEFICIËNTIE 

Bij deze ziekte is er sprake van te kort aan het enzym 21-OH door een genafwijking op chromosoom 6. Dit zorgt 

voor een hyperfunctie van de androgenen en een hypofunctie van aldosteron en cortisol, wat zorgt voor zout-

tekort. Bij een meisje kan zich dit uiten in pseudohermafroditisme en hirsutisme (= overmatige haargroei). Bij 

een jongen kan deze ziekte zich uiten in pubertas praecox zonder testisvergroting. Hoe de geslachtsdelen zich 

ontwikkelen hangt af van de restactiviteit van het enzym 21-OH.  
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3.1.  TESTOSTERON 

Testosteron is al aanwezig bij het ongeboren kind, bij de foetus. 

Testosteron is in die tijd namelijk al belangrijk voor de ontwikkeling van 

de buis van wolf, het in dalen van de teelballen en de ontwikkeling van 

de prostaat, penis en balzak. Testosteron doet dit in samenwerking met 

DHT. DHT heeft lokale effecten, wanneer dit niet wordt aangemaakt 

ontstaat de interseks conditie. Beide hormonen hebben een belangrijke 

invloed op de hersenen. De hersen worden hierdoor ‘geprimed’ voor 

geslachtsdifferentiatie. Testosteron kan dan ook worden omgezet naar 

vrouwelijke hormonen.  

Na de geboorte ontstaat er opnieuw een testosteron piek, deze piek is 

belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de penis en de teelballen. Deze piek eindigt voor het eerste 

levensjaar, waarna het testosteron-gehalte tijdelijk laag blijft. Tussen de 11 en 12 jaar stijgt deze weer, waarna 

testosteron de rest van het leven van de man actief blijft. Het is daardoor technisch gezien mogelijk dat er 

bijvoorbeeld mannen zijn die op bejaarde leeftijd nog vader worden.  

Testosteron heeft effect op verschillende onderdelen van het lichaam: 

• Huid: 

o Haargroei op het gezicht en lichaam.  

o Kaalheid 

• Hersenen: 

o Libido 

o Agressie 

• Geslachtsorganen: 

o Spermaproductie 

o Groei van prostaat  

• Spier:  

o Spiermassa en sterkte 

• Beenmerg: 

o Aanmaak rode bloedcellen 

• Bot: 

o Opbouw en onderhoud  

Sommige van deze effecten ontstaan door de lokale omzetting van testosteron in DHT of E. Bij de zaadvorming 

is zowel testosteron als FSH nodig.  

3.1.1.  DE ROL VAN ANDROGENEN 

De androgenen hebben verschillende rollen. Testiculaire androgenen spelen een rol bij de differentiatie en 

ontwikkeling van het mannelijk urogenitaal systeem (nieren, nierbekken, urineleiders, urineblaas en urethra), 

geslachtsorganen en de externe genitaliën. Veel weefsels reageren direct op testosteron, maar om de acties van 

testosteron te bemiddelen moet dit wel worden omgezet naar DHT of E2. Na de eerste acties van testosteron in 

de vroege foetale ontwikkeling blijven de gonaden rustig tot de puberteit. In de puberteit nemen de 

gonadotropine toe om de spermatogenese en de secundaire geslachtskenmerken te kunnen vormen.  

3.1.2.  SPERMATOGENESE 

FSH en testosteron zijn vereist voor het begin van de spermatogenese, beide op hun eigen manier. Dit is getest 

door hypoxie ratten op onvolwassen en volwassen leeftijd FSH toe te dienen. Met hypoxie wordt bedoeld dat de 

weefsels van deze ratten tijdelijk niet genoeg zuurstof in bepaalde weefsels hebben gehad. Toedienen van FSH 
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zorgde voor een vergroting van de testes, maar veranderde niets aan het uiterlijk van het volwassen sperma en 

verhoogde ook niet de secretoire activiteit van de Leydig cellen. Hiervoor is dus testosteron nodig.  

De spermatogenese kan bij hypoxie ratten worden gehandhaafd als testosteron is toegediend, maar voor de 

start van de spermatogenese in de puberteit blijkt FSH nodig te zijn. De hervatting van spermatogenese na 

hypoxie vereist óók FSH.  

3.1.3.  SECUNDAIRE GESLACHTSKENMERKEN  

De puberteit is de laatste fase van de seksuele rijping, een proces waarin een individu de reproductieve 

competentie verwerft. Secundaire geslachtskenmerken omvatten veranderingen in de huid/het omhulsel: 

huidskleur, haarkleur, distributie, stevigheid, ontwikkeling van hoorns, geweien en klauwen. Daarnaast 

beïnvloeden de androgenen het verkeringsgedrag, zoals agressie en vocalisatie.  

In de huid wordt de talgklieractiviteit  gestimuleerd door androgenen die afgeleid zijn van testosteron. De 

stevigheid van het haar en het haargroeipatroon worden versterkt door androgenen. Androgenen stimuleren de 

haargroei in de oksel, de schaamstreek en op de kin. Ze kunnen daarnaast kaalheid veroorzaken bij personen 

met een genetische aanleg.  

Een belangrijke extra genitale plaats van androgeenactie is de skeletspier. De skeletspier kan testosteron niet 

omzetten in DHT, dus is het waarschijnlijk dat testosteron hier een direct anabool effect heeft op spieren. 

Hiervoor is een hoge dosis testosteron nodig. Myotrope acties van androgenen zijn het gevolg van hun vermogen 

om het behoud van N2 via de voeding te verhogen door middel van eiwitsynthese.  

Let op: we praten steeds over vrouwelijk en mannelijke hormonen, maar dit betekent niet dat deze enkel bij de 

man of de vrouw voorkomen. Mannen hebben ook het vrouwelijk hormoon E2 en vrouwen hebben ook 

mannelijke hormonen. Mannen die geen vrouwelijke hormonen produceren hebben veel 

problemen/afwijkingen. Hormonen zijn niet gescheiden, ze worden in elkaar omgezet. Mannelijke en vrouwelijke 

hormonen hebben elkaar dus nodig. Er is maar één stap nodig om van testosteron naar DHT en E2 (= oestradiol) 

te gaan.  

3.2.  TESTOSTERON METABOLISME  

Testosteron is afhankelijk van: 

• Rechtstreekse stimulatie van androgeenreceptor 

• Aromatisatie in oestrogenen 

• Stimulatie van oestrogeen receptoren.  

• Bepaalde weefsels (huid en prostaat) zet testosteron om in niet-

aromatiseerbare dihydrotestosteron met een hogere affiniteit voor 

androgeenreceptor (DHT). 

Testosterone werking afhankelijk van weefsel tot weefsel verklaart: zowel door 

rechtstreekse stimulatie van de androgeenreceptor (zoals in spier), door 

omzetting DHT én door binding aan androgeenreceptor (zoals in de prostaat 

én huid). Als door omzetting in E2 en binding aan één of beide oestrogeenreceptoren (zoals in bot). 

Er is maar 1 stap nodig om van testosteron, oestradiol te maken. DHT is hetzelfde als testosteron maar veel 

krachtiger. In de prostaat krijg je voornamelijk die omzetting. De botten en beenweefsels zetten voor een deel 

testosteron om in oestrogenen.  

Voorbeeld: Borstkanker  Hierbij wil men de oestrogenen remmen om de kanker te stoppen. Dus krijgt men 

aromatase remmers om testosteron niet meer om te kunnen zetten naar oestradiol. 

Ieder mens heeft zijn eigen setpoint met hormonen. De ene persoon heeft een testosteron concentratie van 8 

en de ander van 7. Maar heeft de ene dan te veel of de ander dan te weinig? Nee het gaat niet om de aantallen, 
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maar om de combinatie met je gevoeligheid van je receptoren. De androgenen controleren zichzelf of ze te veel 

of te weinig aanmaken. In de hypothalamus bevindt zich een controlecentrum. Als men extra testosteron bij zich 

heeft, dan zegt de hypothalamus dat er te veel wordt aangemaakt waardoor men weer minder aan gaat maken. 

Zo blijft dit in balans.  

Totaal testosteron zoals gemeten in serum bestaat uit: 

• Beperkte hoeveelheid testosteron circuleert vrije ongebonden dat biologisch beschikbaar is, ongeveer 

2 % 

o Wordt gebruikt voor metabolisatie en binding aan receptor 

• Testosteron gebonden aan sekshormoonbindend globuline 

• Zwak gebonden aan albumine 

3.3.  CONTROLE VAN SPERMATOGENESE EN TESTOSTERONPRODUCTIE  

3.3.1.  ENDOCRIENE CONTROLE  

Testiculaire androgenen oefenen negatieve feedback uit op het niveau van de AP en de hypothalamus. De 

hypofyse-gonadotropinesecretie bij het mannetje staat onder een tonisch regulerende controle. Het vrijlaten 

van GnRH gebeurt gecodeerd. Dit is mogelijk nodig om tegen te gaan dat 

de hypofyse gonadotrofine ongevoelig worden voor GnRH. In de 

volwassen man is er sprake van een pulserende afgifte van LH ongeveer 

elke 90 minuten. Dit patroon varieert van dag tot dag. Iedere mens heeft 

dus als het ware een eigen setpoint/feedbacksysteem en dus andere 

waardes. Androgenen controleren zo zelf hoe veel ze aanmaken in de 

hypofyse en hypothalamus.  

De teelbal staat dan ook niet los van het lichaam. De hypothalamus is een 

belangrijk systeem voor de controle van de spermatogenese en de 

testosteronproductie. Het werkt samen met de hypofyse, dit moet gezien 

worden als een soort boordcomputer waar de afscheiding van 

verschillende hormonen gebeurd. Het stuurt zowel rechtstreeks als 

onrechtstreeks anderen aan.  

3.4.  HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE GONADEN AS NA DE GEBOORTE  

Vanuit de hypothalamus stimuleert GnRH de secretie van LH en FSH in de hypofys (anterior).  Op het moment 

dat GnRH pulse generator stopt, valt ook de zaadvorming volledig stil. 

• LH stimuleert in de teelbal de leydigcellen → testosteronproductie → zaadvorming 
o Testosteron concentratie is 100 keer hoger dan in het bloedserum 
o Spermatozoa productie is afhankelijk van de lokale testosteron productie.  uitval 

hypothalamus of hypofyse defect spermatozoa volledig en direct. Heropstartten van 
pulsgenerator of toedienen van gonadotrofines duurt dan ook 6 maanden (= duur van 
spermatogenetische cyclus) voordat spermatogenese weer optreed.  

o Een deel van het testosteron komt in een circulatie terecht wat bijvoorbeeld zorgt voor de 
virilisatie (beharing, botten, spieren etc.) Ook gaat testosteron input hebben op zijn eigen 
productie en stimuleert het de GnRH.  

• FSH bindt aan receptoren in sertolicellen.  
o Het aantal sertolicellen verschilt per man. De capaciteit om zaadcellen te maken ligt dus al heel 

vroeg vast, door die sertoli cellen. Die sertoli cellen maken ook een hormoon aan, namelijk de 
inhibine B. Inhibine B is een glucoproteïne.  Een belangrijke functie hiervan is om negatieve 
feedback te geven op de FSH.  
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Hypothalamus-hypofyse-gonadenas: 

• Testosteron en vooral oestradiol dat gevormd wordt uit testosteron controleert de secretie van LH op 

hypothalamus en hypofyse niveau.  

• Inhibine B uitgescheiden door de Sertollicellen, controleert de FSH secretie door in te werken op de 

hypofyse.  

 

De testes is een ook een interessant orgaan voor onderzoek, aangezien het buiten het lichaam ligt. De teelbal 

kan daardoor onderzocht worden door middel van kijken en voelen. Met de eierstokken kun je dit bijvoorbeeld 

niet. Er zijn een aantal eigenschappen van de teelbal die belangrijke indicatoren zijn van de gezondheid van een 

man op het gebied van vruchtbaarheid en seksualiteit. Het testisvolume, welke toeneemt tijdens de puberteit, 

is een duidelijke indicator voor afwijkingen. Al de testes klein blijven, dan weet de onderzoeker dat dit invloed 

heeft op de zaadvorming. Ook de positie van de testes is belangrijk. De testes horen in de balzak te liggen en 

bijvoorbeeld niet in de lies. Daarnaast kan er gevoeld worden of er spataders of eventuele cystes aanwezig zijn 

op de teelbal, die wellicht de zaadvorming tegen gaan.  

Let op: er zijn genoeg mannen die helemaal gezond zijn, maar toch een afwijking hebben aan de teelballen!  

4.  ONDERZOEK VAN DE TESTIS  

Klinisch onderzoek: 

• Testis volume → bilateraal > 15 ml 
o Volume wordt bepaald door vergelijking met caliper (orchidometer van Prader) testes kralen.  

→ De testisvolume heeft te maken met een goede ontwikkeling van het 
voortplantingsorgaan.  

• Ook waar de teelbal is gepositioneerd in het lichaam, kan een indicator zijn van een 
ontwikkelingsprobleem.  

• Scrotale inhoud 
o Epididymis 
o Vena spermatica → bloedvaten van de genitaliën  
o Vas deferens → zaadleider 

• Indicatie zaadblaasjes en prostaat onderzoek 

• Suggestieve klinische tekens voor hypovirilisatie → verminderde beharing en borstvorming. Zijn vaag 
en niet altijd prominent aanwezig bij pre-testiculair falen op volwassen leeftijd.  

Bloedonderzoek:  

Afnemen als klinische tekens niet uitsluitend zijn voor hypogonadisme of bij azoöspermie (= helemaal geen 
spermacellen) of oligozoöspermie (= verminder aantal spermacellen < 5 miljoen spermatozoa/ml).  
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Bloedafname omvat: 

• Genetische screening DNA → Y chromosoom microdeleties, mutaties en karyotypering 

• Hormonale evaluatie:  
o GnRH NIET kunnen meten in serum 
o Gonadotrofine FSH 

▪ Meeste informatie over subfertiliteit 
▪ SFH-stijging kan aanwijzing zijn voor stoornis spermatogenese en dus afwezigheid 

stoornis spermatransport bij azoöspermie.  

• Bij azoöspermie FSH niet altijd betrouwbare indicator, bij terugvinden 
zaadcellen bij testisbiopsie. → beter inhibine B.  

o Gonadotrofine LH 
▪ Samen met testosteron belangrijkste bij hypogonadisme 

o Prolactine afgescheiden door hypofysevoorkwab 
▪ Alleen bij vermoeden secundair hypogonadisme. Prolactinestijging kan aanleiding 

geven tot daling GnRH secretie.  
▪ Vaak vals verhoogd bij stress, inname van psychotrope medicatie, hypothyroïdie, 

tumorale hypofysesteel-compressie, nier-lijden.  
▪ Secundair hypogonadisme 

• Pre-testiculair falen = zeldzaam  

• Diagnose en causale behandeling onderliggende aandoening 

• Kan ook optreden ten gevolgen van het toedienen van: 
deze hormomen ook onderzoeken als bijkomend verband 

o Androgeen 
o Oestrogeen 
o Cortisol toegang 

• Diagnose belangrijk, omdat subfertiliteit vaak goed beantwoorden aan 
behandeling gonadotrofines  

• Testosteron bijgeven bij secundair hypogodanisme en 
vruchtbaarheidswensen 

o Steroïde hormoon testosteron  
▪ Samen met LH belangrijkste bij vermoede hypogonadisme 
▪ In serum best voor 10 uur smorgens!! → T in namiddag 25% lager 
▪ Meten van totale T = sterk geboden met sekshormoonbindend globuline.  
▪ Stijging van eiwit bij hyperthyroïdie en oestrogeenblootstelling → T stijgen 
▪ Daling eiwit bij obesitas → T dalen.  

o eventueel glucoproteïne inhibine B → testis specifiek en daardoor handig om te meten 
wanneer testes klinisch afwezig zijn ter uitsluiting van aanwezigheid abdominale of 
erectopische testis (= niet ingedaalde testis).  
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LES 2: MANNELIJKE (SUB)FERTILITEIT 

1.  DEFINITIE EN PREVALENTIE 

1.1.  DEFINITIE  

Subfertiliteit wordt gedefinieerd als de afwezigheid van conceptie na minimum 1 jaar onbeschermde 

betrekkingen. Er wordt een onderscheid gemaakt bij een echtpaar tussen primaire subfertiliteit en secundaire 

subfertiliteit. 

• Primaire subfertiliteit: nog geen zwangerschap 

• Secundaire subfertiliteit: al een zwangerschap ongeacht de uitkomst.  

De periode van een jaar is louter arbitrair gekozen. Binnen een periode van respectievelijk 3, 6 en 12 maanden 

na stop contraceptie is gemiddeld 50%, 75 en 85% van de vrouwen zwanger. 

Subfertiliteit is niet gelijk aan steriliteit. De meeste mannen of echtparen die een kinderwens hebben, zijn niet 

helemaal onvruchtbaar. Maar ze hebben een verminderde kans op vruchtbaarheid. De kans dat je spontaan 

zwanger wordt zonder de hulp van artsen (in vivo) is afhankelijk van: 

• De leeftijd van de vrouw 

Door het feit dat dames dikwijls de kinderwens uitstellen, zijn er duidelijk meer vruchtbaarheidsproblemen (25-

30 jaar zijn beste) 

• De duur van de kinderwens 

Hoe lang ben je al aan het proberen (eerste vraag), hoe langer dat je probeert, dan zijn de kansen op successen 

lager. Welke mensen ga je eerst behandelen? Rekening houden met deze factor 

• De man 

Als er een probleem is met het sperma, dan is de kans op succes spontaan veel lager. Als de vrouw wat problemen 

heeft met de eisprong (die je kan optimaliseren met een pilletje) dan gaat het beter. De sperma verbeteren is 

vrij moeilijk. Het is belangrijk dat je de man vrij snel in het onderzoek betrekt! 

• Type fertiliteit  

Primaire fertiliteit heeft minder kans dan secundaire fertiliteit. 

1.2.  PREVALENTIE VAN MANNELIJKE SUBFERTILITEIT  

Mannelijke subfertiliteit is een frequent probleem. Ongeveer 15% van alle mannen en vrouwen hebben 

subfertiliteit. Dit betekent niet dat je infertiel bent want sommige geraken zwanger maar hebben het geduld 

niet. Een 27% zijn oorzaak in een combinatie van een mannelijke en vrouwelijke factor.1/3 van de redenen 

waardoor vrouwen niet zwanger geraken is door de man. Ongeveer 5% van de mannelijke bevolking is duidelijk 

subfertiel.  

2.  ANATOMIE VAN DE TESTES  

2.1.  SPERMATOGENESE 

De spermatogenese, of zaadvorming, bestaat uit verschillende onderdelen die kwetsbaar zijn. Het berust op een 

continue deling door middel van mitose.  

• De zaadcellen moeten continu vernieuwd worden, er zijn kiemcellen die continu moeten delen 

• De gameten zijn specialistisch, die het erfelijk materiaal van de man naar de vrouw moeten brengen (= 

zijn kleine postbusjes)  

• Grote weg afleggen tussen teelbal en eicel.  
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Een ander onderdeel van de zaadvorming is de miosis, dit is de verdeling in haploïde gameten. Deze 

gameten moeten getransformeerd worden in zaadcellen, zodat het erfelijk materiaal van de man 

overgebracht kan worden naar de eicel. 

Medicatiegeven (chemo) waarbij je snel delende cellen gaat vernietigen, gaat ook de aanmaak van 

zaadcellen tegengehouden worden.  

• Als er iets scheelt met het meiose-procedure, dan gaat het problemen geven 

• Als er een blokkade is op het traject, gaan er problemen komen 

• Wanneer seksueel contact misloopt gaat het ook niet lukken 

Het proces van het produceren van zaadcellen duurt 72 dagen. 

2.2.  STRUCTUREN VAN DE TESTES  

Deze foto is een dwarse doorsnede van de teelbal, bijbal en de zaadstreng.  

De teelbal bestaat uit allemaal kleine buisjes waarin de zaadcellen 

gevormd worden. Deze buisjes komen samen in een afvoersysteem in 

de bijbal. 

De bijbal heeft zeer nauwe spaghetti-achtige structuren. Dit 

Buizennetwerk gevouwen tegen het achter oppervlak van de 

teelballen. De spermacellen spenderen enkele weken langzaam door 

de epididymis 

De buisachtige structuur wordt breder aan het afvoersysteem. De 

zaadstreng gaat verder via de lies naar de prostaat en de zaadblaasjes 

en zo naar de buitenwereld.  

Er kan iets misgaan met de productie in de teelbal 

(aangeboren/verworven) of met de transport op dit niveau 

• Door een stamp in de ballen, met een zwelling als resultaat kan de spaghetti-achtige structuur 

beschadigen 

• SOA’s kunnen zeer zware schade veroorzaken. Er kunnen ontstekingen ontstaan (Gonorroe) 

Zowel de teel- als bijbal zijn zeer kwetsbare structuren 

2.3.  DE SPERMATEST 

Om te achterhalen of een man zaadcellen heeft en de kwaliteit van de zaadcellen moet er gebruik gemaakt 

worden van een spermatest of sperma-analyse gedaan worden. Het probleem is dat sperma niet gemakkelijk te 

analyseren is.  

Een slecht resultaat op deze test geeft een slechte prognose voor vruchtbaarheid en vraagt een meer agressieve 

behandeling. Op deze manier weet je dat de vrouw niet onderzocht hoeft te worden, als de man een hele slechte 

uitslag heeft op de spermatest dan weet je namelijk genoeg… 

Deze test heeft ook beperkingen: 

• Het is een slechte voorspeller van de kans om vruchtbaar te worden in het algemeen 

• Het gaat ook niet om ‘normale’ waarden, maar om referentie waarden 
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• Er sprake van variatie tussen de verschillende laboratoria 

Het aantal zaadcellen die een man uitstoot kan sterk variëren 

• Dit heeft te maken met hoe dikwijls je ejaculeert (als kort na 

elkaar ejaculeert zijn zal het de 3de keer lager zijn) 

• Hoeveelheid zaadcellen die gevormd worden, dit is 

verschillend van man tot man (elke man krijgen een aantal 

sertolicellen, hoe meer sertolicellen hoe meer capaciteit de 

man heeft om zaadcellen te maken)  

• Iemand die prematuur is, kan hier schaden krijgen waardoor 

men  

• Ook erfelijke factoren: de ene produceert meer dan de 

andere 

• De temperatuur: als je de teelbal opwarmt door koorts of 

strakke broeken en veel naar de sauna gaat de productie 

verminderen 

• Ziekte/medicatie/chemische factoren die lokale productie 

interfereren hebben invloed op aantal zaadcellen die een 

man uitstoot 

Het is niet constant 

3.  MANNELIJKE SUBFERTILITEIT  

De normale spermaconcentratie is in 2010 door de WHO vastgesteld. Let op: Referenties van de WHO hangen 

af van koppels die binnen één jaar zwanger zijn geworden. Dit wordt gezien als de ‘normale’ situatie. Hieronder 

zie je de cijfers van het WHO, gebaseerd op het sperma van vaders: 

• Normale sperma concentratie > 15 mil/mL 

• Volume > 1,5 mL 

• Totale nummer > 39 mil/mL 

• Oligozoöspermia < 15 mil/mL of lager totale nummer 

We spreken van oligozoöspermie wanneer een man minder zaadcellen dan de referentie van de WHO 

produceert. Dit betekent echter niet dat de man onvruchtbaar is. De vruchtbaarheid is lastig in te schatten, 

omdat het door meerdere factoren beïnvloed wordt.  

• Azoöspermia = 0 

We spreken van azoöspermie wanneer er geen zaadcellen in het ejaculaat aanwezig zijn. 

5% van de mannen zit onder dit cijfer. Onder de 15 mil/mL wilt niet direct zeggen dat een man onvruchtbaar is, 

maar dan behoort de man tot de 5% die onder ‘het normaal’ zit.  

Ook de beweeglijkheid, oftewel de motiliteit, van het sperma is belangrijk voor bevruchting. Zaadcellen hebben 

een doel, de eicel bevruchten, en moeten dit doel ook zien te bereiken. Als de zaadcellen een te lage motiliteit 

hebben wordt het lastig om de eicel te kunnen bevruchten. Normaal gezien moet meer dan 32% van de 

zaadcellen in het ejaculaat een progressieve motiliteit bezitten 

Bij asthenozoöspermie is er sprake van onvoldoende beweeglijkheid/motiliteit, de zaadcellen zijn dan non-

progressief en liggen stil. Er kunnen voldoende zaadcellen aanwezig zijn, maar wanneer deze niet kunnen 

bewegen is bevruchting ook niet mogelijk. 

Ook de vorm, de morfologie, van de zaadcel is belangrijk voor de bevruchting. De perfecte vorm van een zaadcel 

ziet er als volgt uit: 
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• Het hoofd is ovaal en glad.  

• Het nekstuk is recht en iets breder dan de staart.  

• De staart heeft geen defecten of krullen.  

Wanneer er sprake is van teratozoöspermie dan heeft minder dan 4% van de 

zaadcellen een ‘normale’ vorm. Op de illustratie zie je de verschillende afwijkingen 

die een zaadcel kan hebben. 

In het acrosoom zitten enzymen om binnen in de eicel te geraken. Zonder die “helm”, 

geraken ze niet binnen de eicel en kunnen ze de vrouw niet bevruchten. De meeste 

mannen hebben een combinatie van afwijkingen 

3.1.  OORZAKEN VAN MANNELIJKE SUBFERTILITEIT  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen pretesticulaire, testiculaire en post testiculaire oorzaken.  

PRETESTICULAIRE OORZAKEN 

Deze oorzaken zijn zeer zeldzaam (1-2%). Pretesticulaire oorzaken is een stoornis van de GnRH secretie en/of 

gonadotrofines met onvoldoende stimulatie van de testes tot gevolg. Het zorgt voor een enorme daling van FSH, 

LH, testosteron.  

Hierdoor krijg je hypogonadisme en een ernstige stoornis van de spermatogenese. Om zaadcellen te maken heb 

je hormonen nodig. Als de hypofyse niet werkt (geheel of selectief) kan je een probleem hebben. Er is een tekort 

aan sturing vanuit de hypofyse.  

Congenitaal idiopatische hypogonadotroop hypogonadisme is een aandoening die zicht meestal manifesteert 

tijdens of kort na de te verwachten puberteit door het niet optreden van secundaire geslachtskenmerken. Het 

stellen van  diagnose vormt meestal geen grote problemen.  

Persticulair falen kan worden geïnduceerd door  

• HYPERPROLACTINEMIE: 

Stoornis waarbij er te veel prolactine in het lichaam wordt aangemaakt en afgegeven. Prolactine is een 

hormoon dat wordt geproduceerd in de voorste kwab van de hypofyse. Bij mannen bevordert dit hormoon de 

ontwikkeling van de prostaat en het zaadblaasje. In te grote concentraties zorgt het echter voor 

onvruchtbaarheid.  

• ANDROGENEN EN OESTROGENEN TOEDIENEN (ANABOLE): 

Deze onderdrukken GnRH en gonadotrofines. Het kan maanden GnRH onderdrukken ook al is het gebruik gestopt 

• SECUNDAIR TESTIS TUMOREN, 

Geeft voornamelijk tumoren in de Leydigcellen 

• LEVENSTIJL 

Obesitas, ondervoeding, opiaten, kunnen infereren met GnRH secretie wat leidt tot subfertiliteit en 

hypogonadisme.  

Presticulair falen kan goed behandeld worden.  

TESTICULAIRE OORZAKEN 

Deze oorzaken zijn het meest frequent (30-40%). Het geeft een lichte verhoging van FSH en LH en een lichte 

verlaging in het inhibine B, testosteron. Testiculair falen heeft enkel betrekking op de spermatogenese.  
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Het varieert naargelang de ernst.  

• VERMINDERDE SPERMATOGENESE: zorgen voor verminderde zaadproductie per tubulus 

• VOLLEDIGE AFWEZIGHEID OF MATURATIESTOORNIS: ook wel Sertoli-cell-only syndroom. Een 

marturatiestoornis wilt zeggen dat het stopt tijdens de meiotische deling.  

Het spermabeeld geeft wisselende graden aan van olig- en astheno- en teratozoöspermie tot zelfs azoöspermie. 

Bij ernstig testiculair falen is er ook sprake van Leydigcel-dysfunctie en daarom primair hypogonadisme. Het geeft 

alleen bij ernstige vormen klachten. Anders zijn de klachten beperkt tot gedaald testisvolume én/of consistentie. 

Aangeboren testiculaire problemen geven fertiliteitsproblemen: niet ingedaalde tests is geassocieerd met 

spermatogenesestoornis waardoor er een verminderde vruchtbaarheid is. Het kan chirurgisch hersteld worden 

maar het verhoogt de kans op testistumor. Er zijn twee types: 

• Niet ingedaalde testes 

• Retractiele testis (= occasioneel op kinderleeftijd niet in scrotum bevinden): dit is niet geassocieerd met 

kanker en infertiliteit.  

Testiculaire problemen kunnen ook verworven zijn. Dit kan door testiculaire beschadiging via trauma en bof. 

Deze oorzaken zijn eerder zeldzaam. Het verwerven van testiculaire problemen door chirurgie of door chemo – 

of radiotherapie is frequenter. Het is belangrijk om zaadcellen in te vriezen zodat de kinderwens vervuld kan 

worden.  

Testiculaire problemen kunnen veroorzaakt worden door genetische of chromosomale afwijkingen. Worden 

wegens verhoogde prevalentie vaak gediagnosticeerd bij 

• Sperma-afwijkingen zoals azoöspermie of ernstige oliogozoöspermie 

• Syndroom van Klinefelter 

o Primaire hypogonadisme komt frequent voor, vaak mild en pas gediagnosticeerd bij 

azoöspermie in kader van fertiliteitsexploratie 

• Bepaalde translocaties van autosomale chromosomen 

• Microdeleties op het Y-chromosoom: oorzaak van azoöspermie of extreme oligozoöspermie en 

bekendste oorzaak van falende spermatogenese 

Immunologische subfertiliteit is ook en controversiële oorzaak. Er is een aanwezigheid van antistoffen/witte 

bloedcellen in het ejaculaat die zorgen voor een verminderde penetratie van een zaadcel door het cervixslijm.  

POST-TESTICULAIRE OBSTRUCTIES 

Post-testiculaire obstructies van zaadafvoerwegen verklaren 10 tot 20% van subfertiliteit. Deze worden 

opgemerkt na vaststelling van azoöspermie. Obstructies kunnen voorkomen op het ganse traject of t.h.v. de 

epididymis, zaadleider, ductus ejaculotorius of in combinatie.  

Een genetische vorm is congenitale bilaterale afwezigheid van vas deferens (CBAVD). Dit is geassocieerd met een 

mutatie in mucoviscidose gen of met een nierafwijking.  

• Mutatie in muco-gen kan doorgegeven worden aan kinderen. Daarom gebeurt er een screening van 

CBAVD-patiënten voor fertiliteitsbehandeling 

Er zijn ook verworven vormen van post-testiculaire obstructies zoals na een infectie (gonorroe) of na chirurgie 

van een liesbreuk of vasectomie.  

De afwezigheid van coïtus ejaculatie, erectiele dysfuncties, premature ejaculatie  verminderen de kans op 

vruchtbaarheid.  

MILIEUFACTOREN 

Er zijn verschillende milieufactoren die invloed hebben op de vruchtbaarheid 
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• Toxische invloeden: verfprocuten, roken, alcohol, drugs, medicatie/anabolica 

• Ziekte of koorst kan gedurende maanden spermakwaliteit verstoren 

o Spermatogenetische cyclus en transport is meer dan 80 dagen.  

• De vetmassa in de buik heeft een zeer belangrijke invloed, metabool actief, heeft invloed op de hypofyse 

klier en op de werking van de teelbal.  

o Vetweefsel gaat de testosteronproductie in de hypofyse verlagen, de sturing wordt verminderd 

3.2.  ONDERZOEK VAN DE TESTIS  

Het volume van de testis wordt bepaald door een vergelijking met en caliper. Mannen met kleine teelballen gaan 

minder/weinig zaadcellen aanmaken.  

3.3.  ASSOCIATIE MET ZIEKTES  

Men kan afwijkingen voelen t.h.v. de bijbal of zaadstreng of het kan in de lies gevoeld worden. De prostaat en 

zaadblaasjes die infecties kunnen krijgen door de bacterie in de 

blaas of door SOA’s.  

De prostaatklier ligt dicht bij de zaadstreng en de zaadblaasjes. De 

prostaat is daardoor een bron van veel kwaad voor het 

reproductief stelsel. De prostaatklier is vatbaar voor infecties en 

deze infecties kunnen ook doordringen tot het reproductief stelsel 

en heeft dus indirect invloed op de reproductie. 

In de teelbal gaat het transport van bloed heen en weer. Er komt 

warm bloed vanuit het hart naar de teelbal dat vooraf wordt 

verkoeld en er gaat koud bloed naar terug naar het hart wat vooraf 

wordt verwarmd. Er is dus transport mogelijk, tegen de 

zwaartekracht in, door verschillende klepjes. Als er een klep lekt 

dan krijg je bloed dat terug stroomt en ontstaat er een verdikking 

en ook verwarming van de teelbal. Hierdoor kan de teelbal 

beschadigen en zal de zaadvorming verminderen.  

 

Kortom het is heel belangrijk om te bekijken op welk gebied de oorzaak van de verminderde spermatogenese 

zich bevindt en of deze kan worden verholpen.  

3.3.1.  XXY 

Deze mensen gaan als normale mannen door het leven, dan vaststellen dat er een chromosomale afwijking (geen 

vruchtbaarheid maar ook de onderliggende chromosomale afwijking) 

3.3.2.  TESTICULAIR DYSGENISIS SYNDROME  

Testicular dysgenesis syndrome, of TDS, is een mannelijk reproductie gerelateerde aandoening die wordt 

gekenmerkt door de aanwezigheid van symptomen en stoornissen zoals hypospadie, cryptorchidie (= niet 

ingedaalde testis), slechte spermakwaliteit en zaadbalkanker.  

Mannelijke vruchtbaarheid is frequent: 5% hebben min of meer problemen 

• Problemen hebben te maken met ontwikkelingsstoornis en slecht functioneren van teelbal in 

embryonaal stadium 

• Mannen die niet ingedaalde teelbal hebben, later ook geplaagd worden door een verminderde 

zaadvorming en zaadkwaliteit 

• Het feit dat teelbalkanker een van de belangrijkste kanker is op de jonge leeftijd dat zijn basis vindt voor 

de geboorte.  Komen vaak voor bij niet-ingedaalde teelballen  



18 
 

3.4.  DE INVLOED VAN HORMONEN 

De hormonen zijn belangrijk op verschillende niveaus en 

• LH (productie T en fertilisatie) stimuleert buiten de zaadbuisjes de Leydigcellen. T is ook zeer belangrijk 

in de teelbal omdat het rechtstreeks op S-cellen gaat inwerken en daardoor de zaadvorming stimuleren 

• FSH gaat rechtstreeks de S invloed.  

De invloed van S-cellen kan je meten. Door meten van deze hormonen kan je onrechtstreeks een onderscheid 

maken wat er aan de hand is 

• Ernstige sperma-afwijking: deze hormonen meten 

3.4.1.  SPERMAPRODUCTIE 

 

 

Op de volgende illustratie zie je voorbeelden van de normale omstandigheid versus probleemsituaties. Door te 

kijken naar bijvoorbeeld LH en FSH kun je zien waar het probleem zich ergens bevindt.  

a) NORMALE SITUATIE 

De spermatogenese loopt in dit geval goed.  

b) PRIMAIR HYPOGONADISME 

Bij deze afbeelding zit het probleem bij de teelballen. Door dit probleem zal als eerste de zaadcelproductie dalen, 

waarna ook de testosteron afneemt. Door de afname van testosteron valt de negatieve feedback van LH en FSH 

óók weg. LH en FSH zullen hierdoor stijgen.  

c) SECUNDAIR HYPOGONADISME 

Bij deze afbeelding ligt het probleem in de aansturing van de hersenen. De hypothalamus en de hypofyse in de 

hersenen, die de geslachtsklieren aansturen, werken dan niet goed. Bijvoorbeeld in het geval van een tumor. LH 

en FSH vallen daardoor weg. Aangezien LH en FSH wegvallen, zal testosteron niet worden aangemaakt en zal de 

spermaproductie ook dalen. LH en FSH zijn in deze situatie heel laag. 

LH en FSH hebben bij A. een normale concentratie, bij B. een te hoge concentratie en bij C. juist een te lage 

concentratie. Door terug te leiden wat de LH en FSH concentraties zijn kun je dus kijken of het probleem zich in 

de testis, of in de hypothalamus bevindt. Kortom aan de hand van een hormonale evaluatie kun je zien of de 

oorzaak pre-testiculair, testiculair of post-testiculair is: 

• Pre-testiculair: FSH, LH en testosteron dalen, waardoor de prolactine concentratie verhoogd is.  

• Testiculair: FSH, LH blijven normaal of stijgen, terwijl Inhibine B daalt. Hierdoor zal testosteron dalen.  
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• Post-testiculair: In het geval van een post-testiculaire oorzaak, blijven de hormonen in principe normaal! 

Er vindt hierin geen verandering plaats. 

4. BEHANDELING MANNELIJKE SUBFERTILITEIT  

Er zijn veel verschillende soorten behandelingen voor een verminderde zaadvorming.  

• CURATIEVE BEHANDELINGEN 

Curatieve behandelingen zijn gericht op de genezing van de ziekte. Indien mogelijk wordt dit altijd als eerste 

gedaan. Bijvoorbeeld de zaadvorming weer optimaal maken, dit is mogelijk in het geval van infecties of 

obstructies die opgelost kunnen worden. 

• MEDISCHE BEHANDELINGEN 

Er is nog geen bewijs dat dit werkt, maar dit wilt niet zeggen dat het niet werkt. 

• VARIOCALE BEHANDELING 

Een variocale behandeling richt zich op het behandelen van spataders, die een obstructie voor de zaadvorming 

kunnen zijn. Door de spatader warmt het bloed in de testis op, wat niet bevorderlijk is voor de zaadvorming. Dit 

kan opgelost worden door sclerotherapie (= variocale behandeling). Via een simpele katheter wordt de verbrede 

ader dichtgespoten. In een vergevorderde stadia heeft dit niet veel zin.  

• OPTIMALISEREN VAN DE VROUWELIJKE FACTOR 

Ook kan er naar de vrouwelijke factor gekeken worden. Wanneer een man een verminderde zaadvorming heeft, 

maar een jonge vrouw met goede eicelkwaliteit, dan wordt de kans op slagen voor de man ook groter.   

• COUNSELING 

Bij counseling wordt er ingezet op de relatie: de vrouw optimaliseren, naar seksuele problemen peilen, moet op 

commando gebeuren (stress), …  

• SYMPTOOMBEHANDELING 

De symptomatische behandelingen zijn gericht op het behandelen van de symptomen. Bijvoorbeeld het 

verzachten van bepaalde klachten, maar er is geen sprake van genezing. 

Om een eicel te bevruchten zijn er zo’n 150.000 zaadcellen nodig, waarvan er uiteindelijk maar één de eicel kan 

binnendringen. Zodra één van deze zaadcellen binnen is gedrongen sluit de eicel zich af. Er is dan sprake van een 

verdedigingsmechanisme. Dit maakt duidelijk dat het om een zeer ingewikkeld proces gaat, waar er veel in mis 

kan gaan. Men kan de zaadcel dichter bij de eicel brengen door 

o IUI: Intra-uteriene inseminatie 

Zaadcellen gaat wassen en uit zaadvocht trekken en inspuiten in de baarmoeder. Bij het wassen hou je maar 

5milj zaadcellen nodig. Wassen is nodig; normaal sperma moet je zuiveren van toxische stoffen. In de vagina kan 

je het wel brengen, maar voorbij BMH zit er een verdedigingsmechanisme. 

o IVF: In vitro fertilisatie 

Zaadcellen in een buis dichter bij de eicel brengen buiten het lichaam. Er worden hiervoor meerdere eicellen 

gebruikt, waardoor de kans op bevruchting wordt vergroot. Er zijn dan echter wel nog steeds meer dan één 

miljoen zaadcellen nodig. Om die reden wordt deze behandeling vooral gebruikt bij vruchtbaarheidsproblemen 

van de vrouw. Wanneer de man ook vruchtbaarheidsproblemen heeft werkt deze methode niet goed genoeg. 

Bij OAT werkt dit ook niet echt goed 

o ICSI: Intractoplasmatic sperm injection  

Dit  is een uitvinding van Belgische bodem. De zaadcel wordt doormiddel van deze methode rechtstreeks in een 

eicel ingespoten. Deze methode is 150.000x gevoeliger dan de normale bevruchting en voorgaande methodes. 
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Wanneer een man beweeglijke zaadcellen heeft is deze methode zeer efficiënt. In België wordt deze methode 

daarom vaker gebruikt dan IVF, vooral als de man zaadvorming problemen heeft.  

o TESE/TESA: Testuculaire sperma extractie (chirurgische ingreep) of aspiratie (opzuigen) 

Bij deze behandeling worden de onrijpe zaadcellen die nog in de teelbal zitten gebruikt.  Deze zaadcellen 

bewegen namelijk wel, maar op een heel andere manier dan de rijpe zaadcel. Ze hebben een ander 

bewegingspatroon, maar zolang er sprake is van beweging is het goed! De bevruchting van de eicel gebeurt bij 

beide technieken door middel van ICSI, omdat zowel het aantal als de kwaliteit van de zaadcellen onvoldoende 

is voor IVF. TESA of TESE-materiaal kan ook ingevroren worden en opnieuw gebruikt worden in een volgende 

cyclus. Zelfs wanneer er sprake is van azoöspermie kan deze methode gebruikt worden! 

5. AZOÖSPERMIE 

Azoöspermie is de meest ernstige vorm van een verminderde zaadcelproductie. Het betekent dat er geen 

zaadcellen in het ejaculaat te vinden zijn. Dit betekent  echter niet dat deze man geen zaadcellen heeft.  

Door middel van TESE, Testiculaire sperma extractie, kunnen de onrijpe zaadcellen uit de teelbal verwijderd 

worden. Máár ook centrifugatie is een mogelijkheid, er hoeft dan geen chirurgische extractie aan te pas te 

komen. Zo’n 20 tot 25% van de mannen hadden voldoende zaadcellen na centrifugatie zonder de noodzaak van 

chirurgische spermaextractie. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen obstructieve en niet obstructieve azoöspermie. De niet obstructieve 

vorm komt het vaakst voor. Er zijn daarnaast verschillende vormen van de obstructieve azoöspermie: congenitale 

vormen en verworven vormen. 

5.1.  OBSTRUCTIEVE AZOÖSPERMIE  

5.1.1.  CONGENITALE VORMEN 

• CONGENITALE BILATERALE AFWEZIGHEID VAS DEFERENS (CBAVD) 

Dit zijn mannen die geboren worden met de afwezigheid van een zaadleider. Zij zijn verder perfect gezond, maar 

hebben een aangeboren obstructie. Deze problematiek komt vrij frequent voor. Dit is daarnaast interessant, 

omdat het frequent is aan een lichte vorm van taaislijmziekte. Alle patiënten met deze taaislijmziekte hebben 

een afwezigheid van de zaadleider. De afwezigheid van de zaadleider kan echter ook voorkomen zonder 

problemen aan de luchtwegen. Eén op de 25 is drager van het gen. Als deze persoon een kind krijgt het hetzelfde 

gen dan krijg je een kind met taaislijmziekte.  

Het is daarom belangrijk om de vrouw ook te controleren voordat er een vruchtbaarheidsproces in gang wordt 

gezet. Om deze reden is er ook gekeken naar het proces van ICSI en de kinderen die via deze weg geboren zijn. 

Aangezien deze kinderen op een andere manier verwekt zijn, zou het kunnen zorgen voor 

vruchtbaarheidsproblemen bij deze kinderen. 

• EPIDIDYMAAL BLOCKAGE / YOUNG ’S SYNDROOM 

Deze ziekte is zeldzaam 

• EJACULATOIRE DUCTUS OBSTRUCTIE / MULLERIAANSE CYSTEN 

Deze ziekte is zeldzaam 

5.1.2.  VERWORVEN VORMEN 

• Post-vasectomie 

• Post-infectieus (Bijvoorbeeld na een geslachtsziekte.) 

• Post-chirurgie (hydrocele – vooral liesbreukchirurgie)  

o Bedschadiging van de zaadstreng moet aan beide kanten gebeuren 
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5.1.3.  ANAMNESE 

Tijdens de anamnese van obstructieve azoöspermie worden verschillende zaken uitgelicht, de voorgeschiedenis 

wordt bekeken: 

• Vasectomie met of zonder mislukte vasovastomie 

• Genitale infecties of respiratioire infecties (CBAVD) 

5.1.4.  KLINISCH ONDERZOEK 

Bij deze vorm van azoöspermie ziet het testisvolume er normaal uit en over het algemeen de rest van het klinisch 

onderzoek ook. Wanneer de zaadstreng afwezig is, is het echter vrij snel duidelijk dat het om CBAVD gaat. 

5.1.5.  SPERMA-ANALYSE 

Er wordt ook een sperma analyse gedaan, wanneer hierbij het volume, de PH en de fructose laag is dan is er 

sprake van volledige CBAVD.  

5.1.6.  HORMONAAL 

Hormonaal zijn alle waardes normaal. Er is geen sprake van hypogonadisme. Bij de mannen met CBAVD valt het 

daarnaast op dat zij een halve cc minder prostaatvocht produceren dan de ‘normale’ man. Dit is een groot 

verschil, maar deze mannen zijn zich hier zelf meestal niet van bewust. 

5.2.  NIET-OBSTRUCTIEVE AZOÖSPERMIE  

5.2.1.  ANAMNESE 

De zaadcellen worden wel gevormd, maar sterven vroegtijdig af of geraken niet uit de teelbal. Er is een zekere 

drempel nodig om de zaadcellen te laten verschijnen in het zaadvocht. Er wordt daarom uitgezocht of er sprake 

is van testiculair falen of cryptorchisme (niet ingedaalde teelbal). 

5.2.2.  KLINISCH ONDERZOEK 

Het testisvolume is hierbij vaak, maar niet altijd gedaald. Er is dus soms, maar niet altijd, een aantasting van de 

testis (kleiner, minder goed gelokaliseerd of niet volledig ingedaald). 

5.2.3.  SPERMA-ANALYSE 

Er is dus soms, maar niet altijd, een aantasting van de testis (kleiner, minder goed gelokaliseerd of niet volledig 

ingedaald). Bij deze vorm is de sperma analyse (volume, PH en fructose) normaal 

5.2.4.  HORMONAAL 

Hormonaal valt op dat FSH vaak (maar niet altijd) gestegen is. Dit komt door het falen van sertolicellen. 

Hypogonadisme is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Wanneer er sprake is van laag FSH én hypogonadisme 

(= te weinig testosteron) dan ligt het probleem bij de hypofyse en de hypothalamus. 

5.3.  ONDERZOEK AZOÖSPERMIE 

5.3.1.  GENETISCH ONDERZOEK 

Onderzoek naar de geslachtshormonen is in het geval van azoöspermie ook belangrijk, om afwijkingen zoals 

Klinefelter uit te sluiten. Andere chromosomen, zoals autosomale chromosoomafwijkingen, kunnen ook van 

invloed zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor miskramen. Óók het DNA kan een oorzaak hebben voor 

azoöspermie. Als er stukjes van het Y chromosoom ontbreken dan kan de zaadvorming voor een flink stuk 

geblokkeerd worden of afwezig worden gemaakt. Er is dan sprake van microdeleties op het Y-chromosoom.  
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Het is ook belangrijk om door middel van genetisch onderzoek primordiaal mucomutaties uit te sluiten. Dit is 

vooral voor mensen met obstructie azoöspermie van belang. Indien er bij de man sprake is van mucomutaties 

dan wordt ook altijd de partner gescreend en wordt er op preparatie diagnostiek overgegaan. Dit is bijvoorbeeld 

van belang bij de kans op Cystic fibrosis, oftewel CF. 

5.3.2.  ECHOGRAFISCH ONDERZOEK 

Er kan ook een echografisch onderzoek van de teelbal gedaan worden om te controleren op (een voorstadium 

van) teelbalkanker. Een voorstadium van kanker die nog gemakkelijk te behandelen is noemen we cave 

carcinoma in situ. Wanneer er geen mucomutaties én geen argumenten voor CBVAD zijn wordt er ook gebruik 

gemaakt van een echografie. Dit om renale anomalieën uit te sluiten. Er wordt dan gekeken naar de 

zaadafvoerwegen (transrectaal) én nieren. Het niet ontwikkelen van zaadleiders kan namelijk ook te maken 

hebben met het ontwikkelen van de nieren. In deze gevallen heeft deze man bijvoorbeeld maar één nier.  

Hieronder zie je twee afbeeldingen. De linker laat een normaal spermastaal zien, de rechter is wanneer de 

zaadcellen afwezig zijn. Je ziet lege hulsen, waarin zich wel nog wat Leydigcellen en enkele sertolicellen bevinden. 

 

5.4.  BEHANDELING 

Bij obstructieve azoöspermie zien we dat er 100% zaadcellen aanwezig zijn wanneer TESE verricht wordt. Bij een 

niet-obstructieve azoöspermie toont TESE 40 tot 50% zaadcellen aan, de kans op het krijgen van een baby is 

daarmee 1 op 7. Anamnese, klinisch onderzoek, hormonologie, genetisch onderzoek en biopsie zijn hiervoor niet 

predictief.  

De mannelijke vruchtbaarheid is hiermee dus niet opgelost. We kunnen veel, maar er  is nog steeds geen 100% 

succes-rate. 

5.5.  CONCLUSIE  

• Behandel de mannen en niet alleen de gameten 

• Counseling van de mannen: de rol wordt vaak onderschat 
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LES 3: MANNELIJK HYPGONADISME 

1. INLEIDING 

1.1.  HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE GONADEN AS  

Om een normale testosteron en spermaproductie te hebben in de teelbal, is er GnRH nodig afkomstig van de 

voorkwab van de hypofyse. GnRH stuurt de aanmaak van gonadotrofines aan. Deze produceren LH en FSH. Beide 

gaan de teelbal stimuleren. De teelbal heeft 3 functies: 

• Testosteronproductie ( 

Testosteron voer zowel functies uit in de testes zoals de 

spermaproductie, maar heeft ook functies buiten de testes zoals 

haargroei en huidskleur, het stimuleren van de prostaat, ontwikkelen 

van spieren, het (seksueel) gedrag en de eiwitten.   

• Spermaproductie 

Staat onder invloed van testosteron.  

• Negatieve feedback 

Testosteron regelt zijn eigen feedback. 

Bij toediening van T gaat de groene richting gaat negatief wegallen. De zaadvorming gaat wegvallen en gaat als 

contraceptief middel te werken 

2. HYPOGONADISME 

Bij hypogonadisme is er een tekort aan testosteron. Er bestaan twee soorten hypogonadisme namelijk primaire 

hypogonadisme en secundaire hypogonadisme.  

2.1.  PRIMAIR HYPOGONADISME 

Bij primaire hypogonadisme valt de teelbal volledig stil. Er is geen sprake van testosteron- of sperma productie. 

De feedback door testosteron valt daardoor ook weg, waardoor LH en FSH zullen stijgen.  Primair hypogonadisme 

komt frequenter voor dan secundair hypogonadisme.  

2.1.1.  OORZAKEN VAN PRIMAIR HYPOGONADISME  

ORGANISCH 

Er kunnen organische klachten zijn die opgedeeld worden in aangeboren klachten en verworven klachten. 

• AANGEBOREN KLACHTEN 

Mannen kunnen bijvoorbeeld geboren worden zonder teelballen (anorchia), geboren worden met 

onderontwikkelde teelballen zoals bij het syndroom van Klinefelter, klachten hebben door het niet indalen van 

de teelballen (cryptorchidisme) en myotone dysforie.  

Deze klachten zijn relatief zeldzaam 

• VERWORVEN KLACHTEN 

Er kan schade veroorzaakt worden aan de teelballen door chemotherapie, trauma (teelballen zijn gevoelig voor 

trauma), laten wegnemen van de teelballen, bestraling en ontsteking. Hierdoor kan de productie van testosteron 

en de spermatogenese wegvallen.  

FUNCTIONELE KLACHTEN  

Functionele klachten zijn zeer zeldzaam! 
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2.2.  SECUNDAIR HYPOGONADISME  

Bij secundaire hypogonadisme ligt de oorzaak in de hypofyse en de hypothalamus. Hierbij wordt er onvoldoende 

LH en FSH geproduceerd waardoor er onvoldoende sperma- en testosteron productie is.  

2.2.1.  OORZAKEN VAN PRIMAIR HYPOGONADISME 

ORGANISCHE KLACHTEN 

Er kunnen organische klachten zijn die opgedeeld worden in aangeboren klachten en verworven klachten. 

• AANGEBOREN KLACHTEN 

Er zijn mensen die geboren worden met genetisch defect die oftewel geen GnRH oftewel FSH en LH aanmaken. 

Bij sommige mannen gaat dit gepaard met reukstoornissen (Kallmann syndroom) maar is zeer zeldzaam. Ze gaan 

een vroegtijdig uitvallen van signalisatie en een probleem hebben van pubertaire ontwikkeling 

• VERWORVEN KLACHTEN 

Beschadiging aan de hypothalamus of de hypofyse kan zorgen voor onvoldoende productie van LH en FSH. Deze 

ziektes kunnen op latere leeftijd ontstaan. Dit is frequenter maar toch relatief zeldzaam 

FUNCTIONELE KLACHTEN 

Een grote groep mannen hebben functionele en reversibele vormen van secundair hypo. De T- en zaadproductie 

vallen tijdelijk of blijvend uit. Alle mensen met gewichtsstoornissen (ondervoeding, overgewicht, suikerziekte, 

overmatig sporten), medicatie (morfine, drugs), psychotrope farmaca (inwerken op de hersenen waardoor het 

dopamine wordt geïnterfereerd en prolactine maakt, die testosteronproductie afsluit). Deze mensen kunnen 

onvruchtbaar worden en T-productie kwijt geraken.  

Deze groep is meestal op voorhand goed af te lijnen, door ondervraging kan het probleem gedetecteerd worden.  

3. SCREENING VOOR HYPOGONADISME 

3.1.  TIJDENS DE PUBERTEIT  

Tijdens de puberteit zal de productie van testosteron wegvallen waardoor er puberteitsstoornissen ontstaan. De 

secundaire geslachtskenmerken gaan niet of onvoldoende tot stand komen, er is een vertraging of afwezigheid 

van de puberteitsontwikkeling.  

Vooral de teelbalontwikkeling kom niet tot stand terwijl er soms wel een ontwikkeling is van beharingspatronen. 

Een reukstoornis kan aangeboren zijn of gecombineerd zijn met aangeboren seksuele dysfuncties 

3.2.  NA DE PUBERTEIT 

De meest typische klachten zijn seksueel dysfunctie. De meeste gaan een seksueel probleem hebben, als ze geen 

seksueel probleem hebben is het onwaarschijnlijk dat testosteron de oorzaak is van de problemen. Sommige van 

deze mannen (op oudere leeftijd) minder interesse hebben in seks, waardoor deze klacht minder op de 

voorgrond komen. Er van zin verlies in seks, verminderd opwinding en seksuele gedachten. Vaak komt de vrouw 

klagen.  

Er is ook een verlies van fertilisatie. Er kan een borstvergroting of gevoeligheid van de borst optreden. Als het 

zeer uitgesproken en plots ontstaat kunnen er zweetbuien en roodheid in het gezicht ontstaan, die te vergelijken 

zijn met vapeurs. Als een Pt recent geopereerd aan de teelbal of hypothalamus of de hypofyse, dan moet er een 

belletje rinkelen dat er een tekort aan T is.  

3.3.  OSTEOPOROSE EN ANDERE KLINISCHE TEKENS  

De botmassa neemt hierbij af en de botdichtheid is verlaagd, wat leidt tot een afname van de sterkte van de 

botten. Mannen kunnen hiermee binnekomen bij de arts, waarna er geconstateerd wordt dat er een te kort is 
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aan testosteron. Testosteron zorgt namelijk voor sterke botten, om deze reden hebben vrouwen vaker last van 

osteoporose dan mannen. Naast osteoporose  geven de volgende tekenen een verminderde 

testosteronproductie bij een man aan: 

• Verkleinde testes 

• Verminderde lichaamsbeharing 

• Tijdelijke recessie en kaalheid 

• Bleke droge huid met periorale en periorbitale rimpels 

• Gynaecomastie (borstzwelling) 

• Micropenis 

• Eunuchoidale status (= gecastreerd)  

• Hoge stem 

Het is heel belangrijk om naar de teelballen te kijken, dit zegt héél veel voor bepaalde stoornissen of beperkingen. 

Teelballen hebben een normaal volume van 22cc, bij Klinefelter hebben de teelballen een maximum van 3cc. 

Klinefelter wordt bijvoorbeeld nog steeds pas op latere leeftijd gedetecteerd, op het moment dat de man met 

een vruchtbaarheidsvraag zit. Hier is dan nooit eerder naar gekeken.  

De prostaat is vaak ook onderontwikkeld. Het testosteron tekort zorgt voor een kleine prostaat en verkleinde 

zaadblaasjes, aangezien deze afhankelijk zijn van testosteron. Door het wegvallen van de prostaat zal het 

zaadvocht laag zijn. 

3.4.  CONCLUSIE  

De klinische tekens van T-tekort zijn wisselend, afhankelijk van de ernst en afhankelijk van de leeftijd waarop het 

ontstaat. Bij vroege T-tekort en geen puberteit meemaken zijn de tekens ernstiger. Bij oudere mannen zijn de 

tekens minder zichtbaar omdat er ook een verouderingsproces aan de gang is. Er is een kromming van de rug 

(wervelindeuking). Is het niet altijd evident om het op te sporen, kan ook een klassiek verouderingspatroon zijn.  

4. DIAGNOSE 

Het is belangrijk om een goede anamnese uit te voeren. Zeker bij zwaarlijvigheid! De anamnese gaat als volgt: 

• ’s Morgens moet er op twee verschillende momenten bloed afgenomen worden voor de 

testosteronniveaus.  

• Bevestig andere typische hypogonadale symptomen zoals verminderde stemming, energie, libido en 

seksuele functie. Een beoordeling van BMD kan nuttig zijn.  

• Zoek de onderliggende ziekte die hypogonadisme veroorzaakt. Bijvoorbeeld een tumor of iets dergelijks.  

• Sluit prostaatkanker uit.  

• Start de testosteronsubstitutietherapie gedurende 3 maanden en zet de behandeling door als er 

verbetering te zien is. 

Bij behandeling is het belangrijk om na enkele maanden te kijken of de klachten verbeteren.  

4.1.  METEN VAN LH 

Door LH te meten kan de diagnose van hypogonadisme gesteld worden. De LH-waarden kunnen te hoog of te 

laag zijn.  

• HOGE LH-WAARDEN 

Wanneer testosteron laag is in de ochtend ga je LH meten. Als LH hoog is dan wijst dit op hypergonadotrope 

hypogonadisme. Het is belangrijk om hierbij te kijken of het gaat over een verworven of aangeboren aandoening 

van de testes. Wat is bijvoorbeeld het karyotype (XX, XY etc). 
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• LAGE LH-WAARDEN 

Wanneer het testosteron laag is en LH geeft een laag of normale concentratie aan dan wijst dit op 

hypogonadotroop hypogonadisme. Bij deze vorm is het belangrijk om te kijken of het om een verworven of 

aangeboren aandoening van de hypothalamus of hypofyse gaat. Daarnaast kan het meten van prolactine en een 

MRI van de hypofyse noodzakelijk zijn. In het volgende schema zie je de stapjes die noodzakelijk zijn om de 

diagnose van hypogonadisme 

4.2.  METEN VAN TESTOSTERON 

Het totaal aan testosteron in het lichaam moet laag zijn (<10 nmol/l). De waarden van testosteron zijn ’s ochtends 

altijd hoger, een meting is daarom representatiever ’s ochtends.  

Testosteron is een vetrijk bestand, uit cholesterol gemaakt. Een groot deel wordt getransporteerd door eiwitten 

en een klein deel is vrij. Het vrije deel is beschikbaar voor weefsels. Die eiwitten (het sekshormoon binden eiwit, 

aangemaakt door de lever) gaat sterk testosteron binden en dat kan variëren. De concentratie kan daardoor 

beïnvloed worden. Het is een stoorzender voor de bepaling van het T-niveau 

Door testosteron te meten kom je dus veel te weten over de man. Het is echter belangrijk om dit op het juiste 

moment te doen. Testosteron moet altijd in de ochtend, nuchter worden gemeten. Op een slecht moment het 

testosteron meten kan een valse lage uitkomst geven. In de afbeelding hiernaast zie je dat de hoogte van 

testosteron doorheen de dag verschilt. Ook door eiwitten kan testosteron fluctueren. Bij overgewicht  is het 

hierdoor moeilijk om het tekort te meten. Deze mensen hebben vaak vrij weinig eiwitten en geven daardoor een 

valse testosteronverlaging aan. 

 

4.2.1.  CONDITIES MET ABNORMALE SEKSHORMOON BINDING GLOBUMINE (SHGB) 

CONCENTRATIES 

Bij ouder worden zit er meer eiwitten in het bloed, waardoor het vrije T daalt. Mensen met obesitas en diabetes 

gaat de T dalen, maar het vrije T blijft constant. Er wordt minder eiwit in de lever gemaakt. Alcoholische 

aandoeningen en leverbeschadiging kunnen hoge SHBG hebben waardoor er minder vrije T is, maar een vrije 

normale T hebben. 

• TOENAME 

o Estorgenen behandeling 

o Androgene de-efficiëntie 

o Groei hormoon de-efficiëntie 

o Veroudering 

o Thryotoxicosis 

▪ Laag level van thyroid stimulatie hormoon (TSH) in je bloedbaan, omdat de schildklier 

het idee heeft dat je deze al voldoende hebt.  

o Alcohol cirrose 

o Hepatitis 
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• AFNAME 

o Hyperinsulinemia 

o Obesitas 

o Leeftijd 

o Acromegaly 

o Androgene behandeling 

o Hypothryoidisme 

o Nephrotic syndroom 

o Hypercotisolemia 

o Familiale aanleg 

5. BEHANDELING 

5.1.  PRIMAIRE HYPOGONADISME 

Bij primaire hypogonadisme is er maar een behandeling mogelijk namelijk de testosteron replacement therapy 

toe. Hierbij wordt er testosteron toegediend in de plaats van het eigen testosteron. 

5.2.  SECUNDAIRE HYPOGONADISME 

5.2.1.  ORGANISCH 

Als de man een kinderwens heeft, kan je gonadotrofines toedienen. LH wordt vervangen door het 

zwangerschapshormon. Dit kan je inspuiten om vruchtbaarheid te bekomen. Bij enkel T kan je dit niet meer 

bekomen. 

Als er geen kinderwens meer is, past men de testosteron ereplacement therapy toe. 

5.2.2.  FUNCTIONEEL 

Bij functionele klachten moet er eest gekeken worden naar de oorzaak en deze aanpakken. Als een man die zeer 

zwaarlijvig is met diabetes en weinig testosteron is het misschien beter om eerst de zwaarlijvigheid aan te pakken 

voordat er testosteron gegeven wordt.  

Uit onderzoek bleek dat gewichtsverlies de testosteronwaarde terug naar boven doet drijven.  

5.3.  SOORT MEDICATIE EN TOEDIENIGSWIJZE 

Causale therapie als het mogelijk is, bij organische defecten of bij functionele defecten blijvend laag T hebben 

kan je overwegen om T toe te dienen. Dit kan niet oraal. Er bestaat een aantal analbolica die gebruikt worden. 

Dit zijn derivaten van T en zijn lever toxic en zelfs leverkanker veroorzaken. Illegaal kan het wel. Het kan 

ingespoten worden in de bil als een ester, sommige gaan langdurig in het lichaam blijven andere minder lang. 

Ook via een zalf of gel testosteron gegeven worden. Testosteron wordt op de huid aangebracht, dit kan gebruikt 

worden om te kijken of de Pt reageert op de therapie. 

6. DE EFFECTEN VAN TESTOSTERON  

In een studie werden de effecten bekeken bij mannen met een ernstig tekort aan testosteron. Aan de hand van 

een zalf is het T gestegen. De spiegels zijn gestegen. Gedurende de studie is die vrij goed op peil gebleven.  

Door deze behandeling ontstaan er veel veranderingen, die we hieronder zullen benoemen. Deze veranderingen 

ontstaan ongeveer 3 maanden na de start van de behandeling. Deze veranderingen zijn ook belangrijk om tijdens 

anamnese na te gaan, zodat duidelijk wordt of de testosteron toediening zijn werk goed doet.  
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6.1.  POSITIEVE EFFECTEN VAN TESTOSTERON  

Testosteron heeft gunstige effecten op:  

• Verbetering van de seksuele functie en op alle gebieden van seksualiteit.  

• Meer energie, voelen zich sterker.  

• Rode bloedcellen stijgen, waardoor er meer zuurstof is.  

• De vet vrije massa neemt toe en de vetmassa neemt af.  

• Botdensiteit neemt toe 

• Prostaatvolume neemt toe. De prostaat is bij hypogonadisme kleiner dan normaal en wordt onder 

invloed van testosteron groter in volume. Hierdoor neemt ook het zaadvocht toe.  

• Het algemeen welzijn verbetert.  

• De stemming verbetert.  

• Meer beharing, al is er hierbij sprake van een traag proces.  

!!! Let op: de stem verandert niet! De verandering van een stem op volwassen leeftijd is ingewikkeld. Tijdens de 

puberteit komt de baard in de keel en daarna kan deze niet meer veranderen.  

Het is belangrijk om te controleren of het toedienen van testosteron ook daadwerkelijk helpt. Worden deze 

mensen echt geholpen door de testosteron. Dit doe je bijvoorbeeld door eerst een testosteron zalf te gebruiken 

en wanneer het werkt pas te beginnen met inspuitingen.  

6.2.  BIJWERKINGEN 

Iets wat vaak voor komt patiënten is dat de zaadvorming (spermatogenese) afneemt door het toevoegen van 

testosteron. Dit is belangrijk om op voorhand aan patiënten (met een kinderwens) te vertellen.  

Andere bijwerkingen die af en toe voorkomen: 

• Gynaecomastie (borstontwikkeling) 

• Polycythemia (ongecontroleerde toename van rode bloedcellen, rbc, zorgt voor kloddervorming) 

• Acné  

Verdere bijwerkingen die mogelijk zijn, maar zelden voorkomen zijn: 

• Priapisme.  

Priapisme is het hebben van een zeer langdurige erectie van de penis, ook wanneer de man niet seksueel 

opgewonden is.  

• Obstructieve slaap apneu syndroom.  

OSAS houdt ademstilstanden door een blokkering van de luchtwegen in. 

Dia 39 en 40 ook nog eens bekijken! 

7. MANNELIJKE MENOPAUZE 

Al vroeg in de geschiedenis werd er geëxperimenteerd met de toediening van testosteron. Men dacht vroeger 

namelijk dat testosteron ook kon zorgen voor de eeuwige jeugd. Voorbeelden hiervan zijn injecties met dierlijke 

testes extracten, sterilisaties om de hormoon productie te verhogen (Freud!) of transplantaties van de testes van 

een aap.   

Vanaf 1990 kwam de introductie van de mannelijke menopause. Ook wel male climacterium, andropause, 

viropause, andropenia, late-onset hypogonadism (LOH), ADAM, PADAM etc. genoemd. De volgende symptomen 

zouden op dit syndroom wijzen: 

• Erectiele disfunctie 

• Verlaagd libido en potentie  
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• Stemmingsstoornissen (depressie, prikkelbaarheid, vermoeidheid) 

• Verlies van spiermassa en kracht 

• Osteoporose 

• Verhoogd lichaamsvet 

• Concentratie 

• Geheugenverlies 

• Slapeloosheid 

• Opvliegers 

Dit syndroom is echter onder- en over gediagnosticeerd en onder- en over behandeld. Deze stoornis wordt al 

snel op bepaalde problemen gedrukt, maar als er echt iets aan de hand is wordt er niet veel aan gedaan… 

7.1.  EMAS: SAMENGESTELDE HORMOONSPIEGE LS 

De vraag is of er überhaupt algemeen een verandering in testosteron plaats vindt met de leeftijd. Hier is 

onderzoek naar gedaan. Vier jaar lang zijn 3000 mannen tussen de 40 en 80 gevolgd en gemeten op testosteron, 

spierkracht, bloeddruk, gewicht, botintensiteit enz..  

Het testosteron bleek wel te dalen, maar deze daling was niet zo groot. Ongeveer 1% per jaar. Bij een vrouw valt 

daarentegen oestradiol volledig weg tijdens de menopauze, dit is dus niet vergelijkbaar bij de man. Het LH 

percentage (wat het testosteron regelt) loopt wel op bij de man vanaf 70 jaar. Oók het testosteron 

bindingshormoon SHBG neemt toe met de leeftijd. Door de toename van SHBG, neemt het actieve testosteron 

sneller af dan het totaal testosteron. Het vrije of actieve testosteron lijkt daarnaast samen te hangen met 

seksualiteit. De seksualiteit lijkt door de daling van actief testosteron af te nemen met de leeftijd. Máár let op, 

geen van deze niveaus daalt naar 0! 

7.1.1.  INVLOED GEWICHT 

In bovenstaande studie had 30% van de mannen obesitas.  

Overgewicht zorgt ervoor dat het testosteron niveau daalt. Deze daling is zo sterk dat een man van 40 met 

overgewicht minder testosteron heeft dan een man van 70 met een normaal gewicht. Het actieve testosteron 

daalt, zoals we eerder al zagen, nog meer. Hierdoor ontstaan er meer seksuele problemen. Een belangrijke 

opmerking hierbij is dat als de persoon afvalt het testosteron ook weer kan stijgen en de seksuele functie dan 

ook weer kan verbeteren!  

SHGB gaat naar beneden en bij morbide obesitas is er ook een daling van de vrije T. Dit correleert met seksuele 

klachten. Zo lang er vrije T in het lichaam zit, zijn er niet echt seksuele klachten. Dit is een voorbeeld van 

secundaire hypogonadisme; het vetweefsel rond de buik stuurt bepaalde hormonen die de signalisatie in de 

hersenen verstoren zodat de teelballen minder geprikkeld worden.  

 

 

 

Bekijk dia 50 en 51!  

  

Leeftijd is eerder primair hypogonadisme, terwijl obesitas secundair hypgonadisme is 
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LES 5: CHEMISCHE CASTRATIE 

1.  INLEIDING 

Er is een zeer selectief mechanisme dat vanuit de hypothalamus en hypofyseklier in staat is om de gonadotrofines 

vrij te maken in de hypofyseklier. GnRH wordt pulsatiel afgescheiden en gaat de voorkwab van de hypofyse 

stimuleren. De hypofyse gaat LH en FSH secreteren. De hypofyse gaat verschillende systemen stimuleren (bijnier, 

groeihormoon, schildklier). Je moet hier selectief mee interageren in de kliniek. Het is heel belangrijk bij 

vruchtbaarheidsbehandeling maar ook in context van seksuele stoornissen. 

1.1.  DE HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE-GONADEN 

De hypothalamus-hypofyse-gonaden as van mannen wordt opnieuw getoond in het schema hiernaast. Als je 

GnRH uit schakelt, dan vallen LH en FSH ook uit en werken de testes niet meer. Hierdoor valt testosteron weg en 

daarmee alle effecten die testosteron in werking zet.  

Testosteron wordt in de teelbal aangemaakt om zaadvorming toe te laten. Een deel van T stroomt naar buiten 

om daar effecten te hebben zoals in de spieren en bot. De negatieve feedback van testosteron is ook belangrijk.  

 

2.  TESTOSTERON 

Testosteron heeft op de eerste plaats effect op het genitaal systeem namelijk de teelballen, ductus deferens, de 

prostaat. De prostaat en zaadblaasjes zijn zeer gevoelig aan androgenen. Bij het wegnemen van T smelten de 

prostaat en androgenen weg. Ook de zaadlozing gaat daardoor afnemen.  

Prostaatkanker is een van de belangrijkste kankers bij de man omdat de prostaat zo gevoelig is voor androgenen. 

Daarom wordt er soms gebruik gemaakt van chemische castratie om de prostaat minder gevoelig te maken en 

om uitzaaiingen van de prostaat naar andere weefsel te voorkomen.  

Op een selectieve manier interageren met de secretie van respectieve GnRH, gonadotrofines en testosteron in 

de kliniek? Het interfereren met de effecten van T of de secretie van T op verschillende tijdstippen van het leven 

of voor de geboorte speelt een rol.  

De effecten van het uitschakelen van testosteron gaat anders zijn op vroege leeftijd dan op volwassen leeftijd. 

Testosteron kan niet gedeeltelijk maar het moet volledig uitgeschakeld worden.  

2.1.  DAGELIJKSE PATROON VAN TESTOSTERON SECRETIE  

De testosteronspiegels vertonen een circadiaan ritme. Er is een piek tussen 4 uur en 8uur ’s ochtends. Dit ritme 

gaat verloren bij het ouder worden.  

Het verminderen van testosteron vraagt veel. Het moet bij mannen zeer laag gaan. Er is een variatie van de 

afgifte van T door de teelbal onder impuls van hypothalamus en hypofyse. ‘S ochtends zijn er hogere spiegels (bij 

jongere mannen). Bij oudere mannen gaat die variatie verloren. Het is niet zoals bij de menopauze waarbij er 

niets meer van vrouwelijke hormonen wordt gemaakt. 
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2.2.  TRANSPORT VAN TESTOSTERON ON HET BLOED 

Testosteron is een vet oplosbaar hormoon, want het is afgeleid van cholesterol. Het is voor een groot stuk 

gebonden aan serumprotëinen (98%) zoals SHGB (heef teen hoge affiniteit) en aan albumine (lage affiniteit). Bij 

albumine is testosteron beschikbaar voor de weefsel. Een klein deel is vrij.  

In de context van chemische castratie speelt het geen rol. De invloed van de eiwitten zijn minder groot bij het 

verlagen of stoppen van testosteron . 

2.3.  DE EFFECTEN VAN ANDROGENEN  

Androgenen hebben multipele effecten, sommige zijn gunstig of ongunstig.  De effecten van androgenen zijn: 

• Spermatogenese 

• Integriteit en secretie epididymis, zaadblaasjes, 

• Prostaat, accessoire geslachtsklieren 

• Lichaamsbeharing, zweet- en talgafscheiding 

• Lichaamssamenstelling (spier vs. vetmassa) 

• Bot (groei, botmassa, sluiten groeikraakbeenschijven) 

• Libido, seksualiteit 

Als je gaat chemisch castreren ( = testosteron wegnemen) dan worden al deze dingen ook aangetast, maar dan 

is omgekeerde richting.  

• De groei gaat niet meer afnemen na de puberteit maar de botmassa gaat wel afnemen. 

• De drang en de mogelijkheid tot erecties, seksuele activiteit en zaadlozing gaat afnemen 

• De zin in seksuele activiteit, minder gevoelens hebben  

o Mensen met hyperseksualiteit (= abnormale seksuele drang) wordt op deze manier ook 

beïnvloed.  

2.4.  ANDROGENEN EN SEKSUALITEIT  

Voor een normaal libido heb je normale testosteron concentraties nodig. De gevoeligheid voor testosteron 

verschilt echter van mens tot mens, waardoor deze zwak correleert met libido. Binnen de normale range heeft 

het geen invloed. De testosteron concentratie die nodig is om het libido te behouden is daardoor relatief laag.  

3.  CHEMISCHE CASTRATIE  

Er zijn twee vormen van castratie: chemische castratie en chirurgische castratie.  

• CHEMISCHE CASTRATIE 

Chemische castratie zorgt voor een zo laag mogelijk testosteron, zo lang mogelijk (wanneer er sprake is van 

goede compliantie). De effecten van chemische castratie zijn omkeerbaar en er zijn zo weinig mogelijk 

nevenwerkingen. Chemische castratie wordt gedaan bij bijvoorbeeld seks offenders, maar ook voor parafilieën 

of ziektes zoals Parkinson.  

Het zorgt voor een significante daling van het recidive, máár langdurige behandeling is hierbij vereist Door de 

chemische castratie vermindert dit. Of bijvoorbeeld bij een buschauffeur die zoveel masturbeerde tijdens zijn 

dienst dat hij zijn werk niet meer normaal kon doen. In deze gevallen werkt chemische castratie het best. De 

persoon wil er zelf graag van af.  

• CHIRURGISCHE CASTRATIE 

Chirurgische castratie daarentegen is efficiënt , goedkoop en onomkeerbaar. Dit laatste geeft echter ethische 

bezwaren: ‘lichamelijke verminking’. Vergeleken met chirurgische castratie is chemische castratie wel efficiënter.  

Er wordt een zo laag mogelijk testosteron behouden, voor zo lang mogelijk. Daarvoor is echter wel een 
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gemotiveerde patiënt nodig (medicatie innemen of inspuiten). Daarnaast is het, in tegenstelling tot chirurgische 

castratie, omkeerbaar. Het is betaalbaar en heeft het zo weinig mogelijk nevenwerkingen. 

3.1.  PROBLEEM VAN CHEMISCHE CASTRATIE  

Het probleem bij chemische castratie is namelijk dat veel patiënten de behandeling weigeren. En je kan mensen 

niet verplichten tot behandeling. Het serum testosteron is daarnaast niet altijd betrouwbaar en er is  een duidelijk 

probleem in compliantie te zien, zo’n 50% van de patiënten stopt vroegtijdig met de behandeling. 

Recent is er een nieuwe medicatie op de markt verschenen, LHRH-analogen. Deze zijn net terugbetaald. Zijn 

therapieën die ook gebruikt worden bij prostaatkanker en worden gebruikt bij deze problematiek. 

3.2.  DOEL CHEMISCHE CASTRATIE  

• Efficiënt: zo laag mogelijk testosteron zo lang mogelijk ( cfr chirurgische castratie) 

In de Westerse wereld wordt chirurgische castratie zeer uitzonderlijk toegepast. Chemische castratie is het 

enigste alternatief. Hierbij krijg je de testosteronwaarde zo laag zoals bij een chirurgische castratie.  

• Goede compliantie 

• Omkeerbaar 

Als de inname van medicatie stopt, moeten de T-waarde terug een normale waarde krijgen.  

• Betaalbaar 

Medicijnen zijn duur, vroeger was er geen terugbetaling  mogelijk.  

• Zo weinig mogelijk nevenwerkingen 

3.3.  MIDDELEN VOOR CHEMISCHE CASTRATIE  

Chemische castratie wordt gedaan door het beïnvloeden van de hypothalamus-hypofyse gonade as door te 

zorgen voor een daling in de productie van testosteron of door te interfereren met de effecten van testosteron 

op de target organen. 

In België worden twee orale middelen gebruikt namelijk Cyproteroneacetaat (CPA) en LHRH-analogen. Er 

bestaan nog andere mogelijkheden zoals Medoxyprogesteronacetaat (MPA) of selectieve antiandrogenen.  

MPA OF MEDOXYPROGESTERONACETAAT 

MPA moet wekelijks ingespoten worden (maar kan ook oraal ingenomen worden). Deze middelen inhiberen de 

testosteronproductie. Het wordt niet in België gebruikt maar wel in de VS. De efficiëntie is niet gedocumenteerd 

op lange termijn en heeft veel nevenwerkingen. Daarom is het niet geschikt om in België gebruikt te worden.  

SELECTIEVE ANTIANDROGENEN 

Selectieve antiandrogenen zijn ontwikkelt om de androgeenreceptor te blokkeren en is ontwikkelt voor de 

behandeling van prostaatkanker. Het zijn dure producten, de testosteronspiegeld stijgen in plaats van dalen. De 

inname is moeilijk te controleren en er zijn geen studies over de efficiëntie. Het is geen alternatief voor CPA. 

CPA OF CYPROTERONEACETAAT 

CPA was tot voor kort het enig terug betaald (castratie) geneesmiddel in België. Tot voor kort het enig terug 

betaalbaar geneesmiddel in België, maar wel attest nodig van de psychiater en de internist. Er is gen monitor 

noch registratie nodig.  

Cyproteronacetaat is een chemische verbinding die in de geneeskunde wordt gebruikt als antiandrogeen. Het is 

een receptorantagonist die de testosteronreceptor blokkeert waardoor dit mannelijke hormoon zijn werking niet 

meer kan uitoefenen. Ook heeft het een antigonadotroop effect, waardoor de afgifte van LH en FSH door de 

hypofyse wordt verminderd. 
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Soorten CPA 

• Androcur ® (50 x 50 mg, 46,90 Eur) (Shering) 

• Cyproplex ® (50 x 50 mg, 36, 64 Eur) (Teva) 

BEHANDELING 

Deze behandeling dient oraal te worden ingenomen (100-300 mg). Voortaan wordt geprobeerd om een lagere 

dosis te geven. Er is gebleken dat een hoge dosis niet per se zorgt voor meer efficiëntie, alleen voor meer 

neveneffecten.  

Deze behandeling is duur, wanneer het niet wordt terugbetaald. Daarnaast zijn er vraagtekens betreffende de 

compliantie en efficiëntie, vóóral op de lange termijn. Vroeger werd dit bijvoorbeeld regelmatig voorgeschreven, 

maar was er geen controle van inname en of de behandeling dan ook wel echt efficiënt was. Dit is gevaarlijk 

wanneer het gaat om chemische castratie van een ‘sex offender’, we krijgen dan een vals gevoel van veiligheid.  

EFFECTEN 

Door CPA is er wel globaal een daling in terugkerende parafilieën te zien.Dit effect wordt voor een stuk bereikt 

maar de daling heeft een gevolg op 

• Seksualiteit 

• Zaadvorming (azoöspermie), 

• Spierkracht verlies 

• Verminderd libido 

• Vermoeidheid 

• Depressie, vapeurs 

• Zwelling van de borstklier 

• Flushing 

Er is een verminderde mannelijkheid en er treedt vervrouwelijking op.  

NEVENEFFECTEN 

Neveneffecten die minder vaak voorkomen: 

• C.I. Leverstoornissen (door orale inname) 

• Tromo-embolische aandoeningen  

Het effect van trombose bij CPA is echter niet groter dan dat van de pil voor vrouwen.  

Een ander voorkomend probleem van CPA is een mogelijk verlies van effect na verloop van tijd. Er is sprake van 

een stijging van testosteron naarmate CPA langer wordt gebruikt. Het is echter moeilijk om te kijken of dit door 

een slechte compliantie of door het middel komt. 

Daarnaast zorgt het laten dalen van testosteron er ook voor dat de goede effecten die testosteron heeft zullen 

afnemen, zoals androgeentekort in de weefsels. Sommige van deze nevenwerkingen zijn dus afkomstig van het 

dalen van testosteron, maar er zijn ook effecten die veroorzaakt kunnen worden door het specifieke middel. Het 

androgeentekort in de weefsels is hiervan een voorbeeld, dit komt vaker voor bij CPA in vergelijking met andere 

middelen.  

3.3.1.  LHRH ANALOGEN 

Een ander chemisch castratie middel zijn LHRH analogen. Analogen zijn medicaties die gelijkaardig zijn gemaakt 

aan een hormoon. In dit geval aan het hormoon GnRH. Er is door dit middel sprake van een continue stimulatie 

van GnRH. Dit betekent dat de GnRH secretie niet pulsatiel verloopt en dat er geen LH en testosteron zal worden 

aangemaakt. Dit medicijn werd ook gebruikt bij prostaatkanker.  

Voor prostaatkanker werd het al terugbetaald, maar nu ook in het geval van chemische castratie. LHRH analogen 

zijn een belangrijk alternatief voor CPA. Er is bij LHRH analogen geen probleem met compliantie, omdat de 
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behandeling bestaat uit spuiten die door de dokter om de 3 maanden worden gezet. De opvolging kan tot het 

minimum worden beperkt.  

SALVACYL 

Salvacyl is een LHRH analoog die wordt gebruikt voor chemische castratie. Het is een synthethische decapeptide 

analoog van natuurlijk GnRH, met een zeer vergelijkbare chemische structuur. Salvacyl bestaat uit een poeder 

en oplosmiddel voor suspensie voor IM-injectie. 

DOEL 

Het doel is om te interfereren met de secretie van testosteron via het GnRH en gonadotrope cellen. In een 

normale situatie is er pulsatiel een secretie van GnRH, waardoor 

er ook LH pulsatiel wordt gesecreteerd.  

WERKING 

Salvacyl is een analoog van het GNRH-hormoon. In het begin 

krijg je een sterkere pulsatiel, door een overdrive (over 

stimulatie) krijgt. Tijdens deze fase moet er ook een aanvullende 

toediening zijn van een geschikt antiandrogeen om de 

testosteronpiek tegen te gaan. De patiënt moet tijdens de 

beginfase van de behandeling dan ook nauwlettend worden 

gevolgd door de behandelend psychiater. Na vier weken is er 

een uitputting en een wegvallen van GnRH-secretie. 

Er bestaan ook andere middelen om met receptor te 

interfereren; In de praktijk gebaseerd op eerst een stimulatie en daarna een uitputting van de GnRH waardoor 

ook het LH wegvalt en uiteindelijk teelbal onder gestimuleerd wordt en geen T meer kan aanmaken. Het gaat 

niet andere assen onderbreken, maar is vrij selectief gericht op GnRH,  het geeft een harde hit op de teelbal, alle 

functies van de teelbal gaan worden uitgeschakeld. 

VOORWAARDEN 

De volgende voorwaarden zijn van kracht om gebruik te kunnen maken van Salvacyl en de testosteron piek 

tegen te gaan: 

• Een voorschrift van CPA  

• Starten met een 100 mg dosis voor 15 dagen voorafgaand aan de eerste Salvacyl injectie.  

• Dosis aanpassen: 100 tot 300 mg per dag.  

• Regelmatige klinische monitoring van het therapeutische nut van de behandeling. Dit wordt 

bijvoorbeeld steeds 12 weken voorafgaand aan een nieuwe injectie gedaan.  

• Meten van serum testosteron.  

o Na 1 maand en vervolgens elke 3 maanden. Dit wordt vaker gedaan, wanneer er vragen 

worden gesteld over de compliantie van de behandeling of bij de verwachting van het 

stiekem innemen van extra testosteron. Dit doen bijvoorbeeld ‘seks offenders’ om het 

systeem te bedriegen.  

• Een keer per jaar wordt er een botscan gemaakt om de sterkte te meten.  

EFFECTEN 

Tijdens anamnese wordt gekeken welke effecten het middel heeft op de seksualiteit. Alle volgende elementen 

worden namelijk in grote mate beïnvloed door de behandeling: 

• Libido (normaal en pathologisch) 

o Vermindert, er zal minder masturbatie gedrag vertoond worden.  

• Seksuele fantasie 
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• Erectie 

• Ejaculatie 

• Orgasme 

NEVENWERKINGEN 

Er kunnen nevenwerkingen voordoen op lange termjn: 

• Osteopenie- osteoporose gekend bij chirurgische castratie  

• Cardiovasculair? 

3.3.2.  EFFECTEN VAN LHRH-ANALOOG 

In een van de eerste studies die hierover gepubliceerd zijn uit 1998 van Rosler kregen 30 mannen savacyl 

toegediend. Vooraf hieraan hadden 9 van deze mannen CPA gebruikt, waarbij er geen effect was geconstateerd. 

Na het toedienen van savacyl verdwenen de abnormale seksuele fantasieën en het abnormale seksuele gedrag 

wel binnen 3 tot 10 maanden bij 24 van de 30 mannen die 1 jaar behandeld werden. Wanneer er gestopt werd 

met de behandeling kwamen deze gedragingen onmiddellijk weer terug. De nevenwerkingen die bij deze 

mannen naar voren kwamen waren vooral: erectiele disfunctie, warmte opwellingen en botverlies.  

NEVENWERKINGEN 

Je hebt nevenwerkingen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Om de lange termijn nevenwerkingen 

op te kunnen sporen moet je heel veel mensen die de behandeling gebruiken volgend en monitoren. Dit is lastiger 

dan de korte termijn nevenwerkingen opsporen.  

• Lange termijn nevenwerkingen 

o Osteopenie – osteoporose 

Dit is gekend bij chirurgische castratie. Het komt niet vaak voor, maar er is wel een verhoogde kans op. Het is 

daarom belangrijk op de botmassa bij de patiënt te meten, aangezien er meer risico is op een fractuur. De 

botafbraak kan stilgelegd worden door middel van medicatie. Na castratie verliezen mannen exponentieel veel 

botmassa, waardoor de kans op fracturen groter is. Botdensiteit kan afgeremd worden door middel van 

bifosfonaat (ZOL is hiervan een voorbeeld).  

o Cardiovasculair 

Hier hebben we nog niet een goed antwoord op. Er is meer onderzoek nodig.  

INTERNISTISCHE FOLLOW-UP 

Tijdens de anamnese is het dan ook belangrijk om initieel uitleg te geven over de nevenwerkingen van dit middel. 

Vooral het effect op de vruchtbaarheid is belangrijk. Er moet daarnaast een grondige medische anamnese gedaan 

worden om het risico op fracturen in te kunnen schatten (FRAX) en een initiële bloedafname om hematocriet, 

levertesten, nierfunctie, glycemie, calcium, TSH, lipiden, testosteron, LH en prolactine te meten. Het bloed wordt 

ruim nagekeken, want als er iets verandert door de medicatie dan moeten we daarvan op de hoogte zijn. Dus 

worden voor het gebruik van de medicatie en tijdens gebruik van de medicatie metingen verricht.  De volgende 

zaken worden daarom op verschillende momenten tijdens het gebruik van de medicatie nogmaals gemeten: 

• Jaarlijks opvolgen hematocriet, glycemie, lipiden én levertesten.  

• Elke 3 tot 6 maanden opvolgen testosteron.  

• Om de 1 tot 2 jaar opvolgen van botdensitometrie.  

Meting van botdensitometrie en eventueel RX wervelzuil bij een verhoogd risico op fracturen.  

• Preventieve R/calcium – vitamine D en eventueel bisfosfonaten.  

• Opvolging gewicht, vetverdeling, gynaecomastie, virilisatie en testisvolume.  

• meting botdensitometrie –eventueel RX wervelzuil bij  verhoogd risico fracturen 

o Bot monitoren zeker bij de mensen met een lage botmassa bij de start van de therapie. 

Preventief behandelen zodat we voorkomen dat deze nevenwerkingen optreden 

• Opvolging gewicht , vetverdeling, gynaecomastie,  virilisatie; testisvolume 
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o Geen borstzwelling optreden. De testisvolume wordt niet echt bekeken, de beharing gaat ook 

afnemen maar voor de meeste pt is dit niet echt een probleem 

4. BOTMASSA VERLIES BIJ OUDERDOM 

Bot bestaat uit kalk, de mannen hebben meer bot dan mannen en verliezen ook minder bot met leeftijd dan 

mannen. Vrouwen hebben meer kans op fracturen dan mannen. Dezelfde maatregelen nemen zoals bij vrouwen 

met menopauze.  

Mannen hebben botverlies (je hebt wervels en de lange pijpbenen) deze gaan achteruit. Het bot van de wervels 

gaat zeer sterk achteruit. Mannen hebben dat verlies minder, maar bij behandeling gaat er meer risico zijn op 

botverlies op jonge leeftijd. 

Chirurgische castratie voor seksueel delinquenten. De botmassa en tijd na castratie is 

anders: al die mannen verloren bot (exponentiële curve). Het rode puntje is de man die 

gestorven is na deze behandeling o.w.v. een femurfractuur. Het is niet altijd zonder 

gevaren voor het skelet en de gezondheid en de algemene levenskwaliteit 

Botmassa meten met allerlei toestellen. In de wervels en de heup, idee krijgen van 

iedere persoon botmassa en het risico op fracturen bepalen. Preventief kan dit ook 

doen bij mensen die seksueel deviaties hebben en die dergelijke behandeling gaan 

hebben 

Botonderzoek (osteoporose) kan met: 

• Hielbeen meten 

• Of het gehele lichaam meten 

• DXA measurement van de ruggenmerg kan je de 

hoeveelheid bot in de wervels zien of in de heup 

De metingen worden vergeleken op botintensiteit en factuur risico.  

Behandeling liefst op zo’n jong mogelijke leeftijd starten, zodat ze 

hoger in de schaal komen en daar ook stabiel blijven.  

• Normaal 

• Bone mineral density (BMD) is 1 SD van de mean voor jong 

volwassenen.  

• Osteopenia 

• BMD tussen -1 SD en -2,5 SD onder gemiddelde van jong 

volwassenen 

• Osteoporoses 

• BMD ≥-2.5 SD van meand jong volwassenen 

• Ernstige osteoporosis 

• BMD ≥-2.5 SD van meand jong volwassenen MET een factuur 

Naarmate er minder BM is en hoe ouder je wordt, hoe meer risico op facturen (tool om bij iedere pt op voorhand 

een risico-inschatting doen van de kans dat ze de volgende jaren kunnen breken). 

Men kan niet alleen het botverlies afremmen, maar men kan ook de botintensiteit laten toenemen. Met 

medicatie kan je er voor zorgen dat de bot reabsorptie afneemt; tot 6,7% wint maakt op de BMD in het 

ruggenmerg en tot 6% winst maakt met de BMD in de heup.  

5. HUIDIGE SITUATIE BELGIË 

In België worden op dit moment zowel CPA als LHRH analogen terugbetaald. Het kan voorgeschreven worden 

door iedere psychiater en internist, maar registratie of monitoring is niet verplicht. Er is nog maar weinig 

informatie over nevenwerkingen op de lange termijn, zoals bijvoorbeeld osteoporose.  
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LES 6: GENDERDYSFORIE 

Genderdysforie is een relatief nieuw thema. Het krijg meer belangstelling en interesse vanuit een breder publiek. 

Het is een problematiek die onvoldoende belicht is geweest en de laatste tijd meer in de schijnwerpers staat.  

1. INLEIDING 

1.1.  TERMEN 

Er zijn verschillende termen die gebruikt worden in combinatie met genderdysforie: 

• Sekse  

Hiermee wordt de biologische sekse bedoelt, man of vrouw.  

• Gender identiteit 

Dit is hoe de persoon zichzelf identificeert. Voorbeeld: Je kunt qua sekse man zijn maar je identificeren als 

vrouw.  

• Genderincongruentie 

Bij bovenstaand voorbeeld is er sprake van genderincongruentie. Dit houdt in dat de persoon zichzelf niet 

identificeert als zijn biologische sekse en dit zorgt voor incongruentie, een probleem voor de persoon.  

• Genderdysforie 

Deze term zullen we het meest gebruiken. Het betekent dat er sprake is van verwarring omtrent de gender 

identiteit en de sekse. De persoon zou liever tot het andere geslacht behoren.  

• Transgender/Cisgender 

Transgender is een persoon die een andere genderidentiteit heeft dan de sekse. Cisgender betekent dat er 

geen incongruentie bestaat tussen de genderidentiteit en het daadwerkelijke geslacht.  

• Genderexpressie 

Genderexpressie gaat over hoe de persoon zich laat zien aan de buitenwereld. Een persoon kan qua sekse een 

man zijn, als gender identiteit zichzelf zien als vrouw, maar zich naar buiten toe wel profileren als man.  

• Transitie 

Dit gaat over de stappen die een transgender moet doorlopen om van man naar transvrouw of van vrouw naar 

transman te gaan.   

• Transvrouw/Transman 

Een transvrouw is een persoon die in een lichaam van een man zit maar eigenlijk een vrouw is. Een transman is 

een persoon die in een lichaam van een vrouw zit maar eigenlijk een man is.  

1.2.  ONTWIKKELEN GENDERIDENTITEIT  

Genderidentiteit wordt ontwikkeld door een samenspel van 3 factoren: biologische factoren, culturele factoren 

en omgevingsfactoren. De professor is hier zelf ook geen expert in, aangezien dit stukje door de seksuoloog of 

psycholoog gedaan wordt. Deze factoren worden daarom maar kort benoemt.  

1.3.  PREVALENTIE  

In het rijksregister zijn tussen 1993 en 2016 885 mensen geweest die hun geslacht wettelijk hebben laten 

veranderen. Dit is maar het topje van de ijsberg. 

Er is een toename van outing waarbij mensen zich uiten als genderdysfoor. De stap naar een volledige dysforie 

is anders en kleiner. De evolutie is duidelijk stijgend de laatste jaren. Meer en meer mensen hebben vragen en 
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zetten de stap naar volledige transitie dus zowel de psychologische als biologische aspecten die eraan 

vasthangen.  

Er is een groter maatschappelijk openheid om deze problematiek te bespreken, er is meer maatschappelijke 

aanvaarding. Door deze reden kunnen mensen gemakkelijker de stap zetten naar hulpverlening en erover praten. 

Niet iedereen die erover praat gaat ook effectief te stap zetten mom zich medisch te behandelen 

 

VERANDERING WET OP NAAM- EN GESLACHTSWIJZIGING 

In 2018 is er een belangrijke wetswijziging doorgevoerd voor transgenders in Vlaanderen. Deze wetswijziging 

heeft er voor gezorgd dat geslachtswijziging nu makkelijker is.  

VÓÓR 2018 MOEST DE BETROKKENE:  

• NAAM 

Om de naam te wijzigen moest de persoon een attest hebben van zowel een endocrinoloog als een psychiater 

en een hormoonbehandeling ondergaan.  

• GESLACHT 

Om het geslacht te kunnen wijzigen moest de persoon een attest hebben van de psychiater en de chirurg. Waarin 

zij verklaarden dat de persoon een onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren 

dan dat is vermeld op de geboorte akte. Daarnaast moest de persoon per se een geslachtsaanpassing en 

sterilisatie hebben ondergaan.  

VANAF JANUARI 2018 MOET DE BETROKKENE:  

• NAAM 

Om de naam te wijzigen is er geen attest van de arts en hormoonbehandeling meer nodig.  

• GESLACHT 

Om het geslacht te kunnen wijzigen is er géén noodzaak meer tot heelkunde. De persoon dient enkel een 

verklaring te geven dat men ervan overtuigd is dat het geslacht op de geboorteakte niet overeenstemt met de 

innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij of zij de administratieve en juridische gevolgen van een aanpassing 

van de geboorte akte kent en wenst.  

2. PROCES VAN GESLACHTSVERANDERING 

2.1.  DIAGNOSE EN EVALUATIE  

Stap zetten richting chirurgie of hormonale therapie, heeft belangrijke gevolgen. Het is onomkeerbaar. Belangrijk 

is dus om deze mensen op te volgen. Evaluatie en diagnose van de problematiek zijn multidisciplinair. Er is een 

samenwerking tussen de psycholoog en psychiater. 
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Een patiënt gaat eerst langs een seksuoloog om de DSM diagnose krijgen, voordat er gestart wordt met therapie. 

Ook al vraagt de wetgeving hier dus niet om. Het is echter wel goed om dit zeker te weten door middel van 

onderzoek, voordat er begonnen wordt met een ingrijpende therapie zoals deze. De psycholoog of psychiater 

heeft dus een cruciale rol in het stellen van zowel de diagnose, maar ook het uitvragen van andere psychologische 

en psychiatrische problemen. 

• DIAGNOSE OP BASIS VAN KLASSIEKE CRITERIA:  

Morfodysfore stoornis: niet van geslacht veranderen maar wel een bepaald idee hebben over het lichaam (kleine 

teelballen hebben, die volgens hen vergroot moeten worden), niet verward worden met genderdysforie.  

Travestie: niet man/vrouw voelen; maar zich wel willen verkleden als man of vrouw 

• PSYCHOLOGISCHE/PSYCHIATRISCHE CONTEXT 

Deze mensen hebben meer psychologische en psychiatrische problemen. Er is een hogere kans op depressie en 

angststoornissen, meer risico op zelfmoord: worden gekweld door gevangen te zitten in een abnormaal lichaam. 

Soms is het beter na opstart van therapie/behandeling 

Mensen met dit beeld moeten goed op voorhand worden geëvalueerd 

• PSYCHOLOGISCHE IMPACT 

Er bestaat een grote graad van intolerantie t.o.v. genderdysforie: in de dichte omgeving van de pt (op het werk, 

in het gezin, de familie, …). Hier rekening mee houden 

De transitie heeft een grote psychosociale impact. Het is daarom van belang om deze mensen goed te 

begeleiden. Er wordt bijvoorbeeld tijdens de evaluatie ook nagegaan hoe de omgeving omgaat met de transitie. 

Deze zaken worden eerst goed in kaart gebracht, voordat de volgende stappen worden gezet.  

DSM-5 

De DSM-5 heeft de volgende criteria aangaande Gender dysforie in adolescenten en volwassenen.  

• Een opvallende incongruentie tussen iemands ervaring van het geslacht en geboorte-geslacht van ten 

minste 6 maanden, deze uiten zich door middel van minstens twee van de volgende zaken  

o Een incongruentie tussen iemand gender en primaire of secundaire geslachtskenmerken 

o Een sterke wens om iemands primaire of secundaire geslachtskenmerken te verwijderen, door 

de incongruentie ment iemands zijn gender.  

o Een sterke wens om primaire of secundaire geslachtskenmerken van het andere geslacht te 

hebben 

o Een sterke wens om het andere gender te zijn 

o Een sterke wens om behandeld te worden door andere als het andere geslacht.  

o Een sterke beleving dat iemand typische gevoelens en reacties heeft volgens het gewenste 

gender. 

• De conditie wordt geassocieerd met klinische significante distress of een verstoring in sociale,  

beroepsmatige of andere belangrijke gebieden van functioneren 

 

Het is dus belangrijk dat er al minstens 6 maanden sprake is van dit incongruente gevoel en het moet een 

belangrijke distress voor de patiënt opleveren (en mag dus geen bevlieging zijn). Het moet de persoon echt 

storen, zo erg dat het niet meer zo verder kan en er iets aangedaan moet worden. Het is niet enkel een gevoel. 

UZ LEUVEN 

In het UZ Leuven is een centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie. Voordat de endocrinologische 

behandeling kan worden gestart is er eerst een psychologisch deel. Er is een team van seksuologen die deze 

patiënten vooraf aan de behandeling spreken. Hilde Toelen, Paul Enzlin en Dirk Vandeputte geven het voortraject 
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voor behandeling bij genderdysforie. Het voortraject houden maandelijkse contacten in voor zo’n 9 tot 12 

maanden. Alles wordt tijdens het voortraject in kaart gebracht: exploratie van de genderdysforie, seksualiteit, 

coping, verwachtingen en fertiliteit. Hierna wordt de patiënt doorverwezen naar endocrinologie.  

Bij zo’n traject is het belangrijk om de roepnaam te gebruiken, ook bij permanente berichten. Hiermee wordt de 

naam die de patiënt als transman- of vrouw wil hanteren bedoeld. Door deze kleine dingetjes te doen voelt de 

patiënt zich echt begrepen. Het gebruik van de oorspronkelijke documentnaam kan namelijk verwarring en 

klachten oproepen, vooral wanneer de patiënt al verder in transitie is.  

Vanuit het team in Leuven gebeuren alle operaties in Gent. Er is sprake van een multidisciplinair overleg tussen 

de teams in Leuven en Gent over de patiënten. Hiervoor is een lange wachtrij dus soms gaan de patiënten zelf 

naar een andere plaats voor operatie. Maar tijdens de therapie wordt aangeraden om het op deze manier te 

doen. 

2.2.  FERTILITEIT 

Voordat deze patiënten behandeld worden moet de fertiliteit worden besproken. Het ondergaan van hormonale 

therapieën zorgt er namelijk meteen voor dat de fertiliteitsoptie voor jonge mensen definitief zal worden 

uitgeschakeld. Het is dan ook belangrijk om de opties van het invriezen van ei- en zaadcellen te bespreken. Dit is 

een tussenstap die meerder malen bevraagd moet worden.  

 

INVRIEZEN VAN ZAAD- EN EICELLEN 

Bij een transvrouw wordt het sperma verkregen via ejaculatie of via TESE (testiculaire sperma-extractie). Bij een 

transman worden de eicellen ingevroren, door middel van ovariële stimulatie of door middel van operatie 

waarbij er ovarieel weefsel wordt weggenomen. 

Invriezen betekent echter niet automatisch dat er evenveel kans is op het krijgen van kinderen, naast de nood 

aan de eigen cellen moet er ook een partner gevonden worden. Er is nood aan een donor, maar óók aan een 

draagmoeder. De vruchtbaarheid wordt dus door meerdere factoren beïnvloed en het is belangrijk om de patiënt 

hier van te voren van op de hoogte te stellen. Ook moet er gedacht worden aan de partner nood aan 

sperma/eiceldonor of een draagmoeder 

2.3.  HORMOONBEHANDELING 

De hormonale behandeling wordt gestart op verwijzing van de psycholoog of psychiater en vooraf wordt de 

fertiliteit besproken. Ook de risico’s van de behandeling worden tijdens het gesprek met de psycholoog 

besproken. 

Risicofactoren zijn bijvoorbeeld roken, BMI en cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn daarnaast een aantal 

gevaren die vermeld dienen te worden: 

• Voor transvrouwen is er een verhoogd risico op trombose, macroprolactinoom, galstenen, 

hypertriglyceridemie en borstkanker.  
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• Voor transmannen is er een verhoogd risico op erythrocytose (Dik bloed>50%), leverfunctiestoornissen, 

hypertensie en borstkanker/baarmoederkanker. 

Vooral voor transvrouwen is er speciale aandacht voor trombose (klontervorming). Daarnaast kunnen 

macroprolactinomen gaan groeien onder invloed van prolactine. Dit is het hormoon wat aan de transvrouw 

gegeven wordt om in transitie te gaan, waardoor zij een verhoogde kans zal hebben op macroprolactinomen. 

Ook borstkanker en baarmoederkanker zijn belangrijke risicofactoren die benoemd dienen te worden. 

Bij transmannen moet er aandacht zijn voor het risico op borst- en baarmoederkanker. Bij alcoholisten of bij 

erythrocytose moet er ook aandacht zijn voor de leverfunctie.  

Voor beide moet de botdensiteit bekeken worden want deze gaat door de hormoonbehandeling. Transmannen 

hebben al standaard een lagere botintensiteit. Oorzaak niet helemaal goed bekend. 

2.3.1.  TRANSMAN 

De transman gaat in transitie van vrouw naar man. Dit wordt gedaan door behandeling met testosteron, al dan 

niet gecombineerd met progestageen. Sustanon wordt ingespoten of een langwerkend product wordt gegeven. 

De hormoonbehandeling kan parenteraal (via injectie) of transdermaal (via zalf) gegeven worden 

2.3.1.1. SOORTEN BEHANDELINGEN 

2.3.1.1.1. PARENTERAAL 

SUSTANON  

Meestal wordt er gestart in een lagere dosis. Deze moet per drie weken ingespoten worden. Als er te snel een 

hoge dosis van het mannelijke hormonen toegediend wordt, kunnen deze agressief worden. Dit is een vrij 

goedkoop product en kan worden terugbetaald (al bij de start van de behandeling).  

NEBIDO 

Nebido is een langwerkend preparaat, waarbij er 1 ampul per 10 tot 14 weken ingespoten moet worden. Deze is 

iets duurder maar de meeste wensen het lange duurder preparaat omdat ze dan minder moeten ingespoten 

worden.  

2.3.1.1.2. TRANSDERMAAL 

Dit zijn zalven die dagelijks gebruikt moeten worden. Deze zijn niet zo efficiënt en wordt minder gebruikt. 

2.3.1.1.3. PROGESTAGEEN 

Progestageen wordt gegeven wanneer transmannen een zeer hevige menstruatiecyclus hebben. Progestageen 

houdt de menstruatie tegenhoudt, maar is niet altijd nodig. De bloedingen kunnen afgeremd worden. De 

baarmoeder verkleind o.i.v testosteron. Progestageen wordt gegeven na het starten van de behandeling met 

testosteron.  

• SOORTEN  

o Orgametril 5 mg ( € 7,07) 

o Lutenyl 5 mg (€ 12,22) 

o Depo-Provera (€ 8,69) 

2.3.1.2. EFFECTEN VAN MEDICAMENTEUZE BEHANDELING 

Effecten van deze therapie: de effecten van T komen traag op gang 

• DE HUID 

Er gebeuren veranderingen in de huid. De huid gaat vettiger worden en er kan acne ontstaan. Dit gebeurt 1 tot 

6 maanden na de behandeling en duurt maximum 1 à 2 jaar.  
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• BEHARING 

Het optreden van beharing gebeurd zeer traag. De start van de beharing (lichamelijk als op het gezicht) start 

ongeveer 6-12 maanden na de behandeling. Eer dat hij zijn baard gaat kunnen afscheren, kan het een aantal 

jaren duren (4-5 jaar).  

• HAARVERLIES 

Transmannen die gevoelig zijn voor haar verlies, kunnen na toediening van testosteron haar verliezen. Dit stat 6-

12 maanden na behandeling en bereikt zijn maximum jaren na de behandeling.   

• SPIERMASSA 

Er is meer spiermassa, de spieren worden sterker en er is minder vetweefsel. De aanmaak van spiermassa gaat 

relatief traag (6-12 maanden na de start) en bereikt zijn maximum jaren na de behandeling.  

• VAGINALE VERANDERINGEN 

Onder invloed van testosteron gaat de baarmoeder verkleinen, gaat er geen menstruatie meer optreden, treedt 

er atrofie op van de vagina. Ook de clitoris gaat vergroten. Dit start 1-6 maanden na de start van de behandeling. 

Het maximum wordt bereikt 1 tot 2 jaar na de behandeling.  

• STEM 

Onder invloed van testosteron gaat de stem zwaarder worden. Dit is niet bij iedere transman even uitgesproken. 

Dit start maanden na de behandeling op (ongeveer 6-12 maanden) en duurt relatief lang eer het maximum 

bereikt wordt (1-2 jaar).  

 

2.3.2.  TRANSVROUW 

2.3.2.1. SOORTEN BEHANDELING 

De transitie van man naar vrouw is iets complexer. Transvrouwen krijgen een combinatietherapie van 

oestrogenen en antiandrogenen. Het geven van alleen oestrogenen zorgt voor veel problemen zoals botverlies, 

depressie en opvliegers.  

Een combinatie van de zowel oestrogenen als antiandrogenen gaat deze problemen in grote mate omzeilen. 

Zonder antiandrogenen zou de arts zeer hoge dosissen van oestrogenen moeten geven om dezelfde waarden te 

krijgen. Via combinatie van hormonen wordt dit proces vergemakkelijkt. 

2.3.2.1.1. ANTIANDROGENEN 

De antiandrogenen zorgen ervoor dat de hormoonwaarden gelijkaardig worden aan die van ‘normale’ 

vrouwelijke hormoonwaarden. . De anti androgenen worden echter tijdelijk gegeven. Deze worden gegeven tot 

de operatie. 
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Via een attest van de psychiater en de endocrinoloog is terugbetaling mogelijk. Er moet aandacht zijn voor 

leverfunctiestoornissen, meningeoom en trombose. Een meningeoom is een zeldzame hersenstoornis.  

2.3.2.1.2. OESTROGENEN 

Het is belangrijk dat er geen synthetische oestrogenen gebruikt mogen worden. Dit zijn dus andere hormonen 

dan bij de pil, waar ze wel synthetisch zijn. Om de transitie goed te laten verlopen moet er gebruik gemaakt 

worden van zuiver oestradiol. Er wordt gestreefd om een serum estradiol tussen 100-200 pg/ml te hebben, dit 

verschil natuurlijk per cyclus bij vrouwen.  

Oestrogenen kan zowel oraal als transdermaal, via een zalfje of pleister, gegeven worden. Orale medicatie geeft 

kans op trombose omdat het de lever stimuleert en daarmee ook de stollingsfactoren. Patiënten met een hoog 

risico op stollingsfactoren of hart- en vaatziekten of al op leeftijd zijn krijgen worden meteen bij de start van de 

therapie behandeld met een zalf.  

2.3.2.2. EFFECTEN VAN HORMOONBEHANDELING 

Het duurt een tijdje voordat je typisch vrouwelijke kenmerken gaat zien, dit gebeurt niet binnen 2 maanden.  

• VETMASSA 

Er is een herverdeling van vetmassa. Transvrouwen gaan meer vetmassa ontwikkelen na 3 tot 6 maanden. Het 

maximum wordt bereikt 2 tot 3 jaar na de start van de behandeling.  

• SPIERMASSA 

Er is een afname in spiermassa en de spieren worden ook minder sterk. De afname begin 3 tot 6 maanden na de 

start van de behandeling. Het maximum wordt bereikt na 1 tot 2 jaar.  

• HUID 

De huid gaat verzachten en minder vettig worden. Dit start 3-6 maanden na het begin van de behandeling. 

Wanneer het zijn maximum bereikt in onbekend. 

• LIBIDO EN OCHTENDERECTIES. 

Er is een verminderde libido en vermindering in ochtenderecties. Dit zal vrij snel opgemerkt worden (na 1-3 

maanden) Dit kan emotionele problemen met zich meegeven met mannelijke seksuele dysfunctie als gevolg. Dit 

moet goed opgevolgd worden. Verminderd libido en vermindering in ochtenderecties bereikt zijn maximum na 

3-6 maanden. 

• BORSTVORMING 

Borstvorming is een relatief lang proces. De eerste tekenen van borstgroei start 3-6 maanden na de start van de 

behandeling. Het bereikt zijn maximum na 2-3 jaar. 

• MANNELIJKE GESLACHTSVERANDERING 

Onder invloed van antiandrogenen en oestrogenen gaan de teelballen kleiner worden en is er een verminderd 

spermaproductie. Het kleiner worden van de teelballen start 3-6 maanden na de behandeling en duurt ongeveer 

2-3 jaar eer het zijn maximum heeft bereikt. Het begin van de verminderde spermaproductie is onbekend. Het 

maximum wordt bereikt na meer dan drie jaar.  

• BEHARING 

Er is een verminderde beharing. De effecten op de beharing zijn er, maar deze zijn niet volledig. Hormonale 

therapie volstaat niet om de ‘normale’ beharing van een vrouw te krijgen. Hiervoor is er meer lokale therapie 

nodig. De vermindering van beharing start 6-12 maanden na de start van de behandeling en bereikt zijn 

maximum na meer dan 3 jaar.  
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• STEM 

Er kan een stemverandering optreden als deze medicatie wordt gegeven voor de puberteit. De effecten van de 

hormonen tijdens de puberteit zijn deels onomkeerbaar. Hierdoor is er geen verandering in de stem en behouden 

ze hun vrij hoge en diepe stem. Ook hier is extra therapie nodig.  

 

2.3.2.3. BIJKOMENDE BEHANDELINGEN 

Bij transvrouwen is er ook vaak sprake van bijkomende behandelingen, zoals dermatologie (ontharing), logopedie 

of NKO (heelkunde van de stembanden). Enkel voor logopedie is er een terugbetaling nodig na een voorschrift 

van de NKO arts.  

2.4.  FOLLOW UP 

De follow-up wordt initieel elke 3 maanden gedaan. Als alles goed gaat wordt de follow-up half jaarlijks gedaan. 

Er is sprake van een her-evaluatie, dit houdt een biochemische opvolging van hormoonlevels, completformule, 

lipiden en lever set in. Er word ook gekeken naar de bijwerkingen van de hormoontherapie. Deze bijwerkingen 

verschillen voor transman en transvrouw: 

 

Transman Transvrouw 
Erytrocytose Trombo-embolische aandoeningen. 
Hypertensie Hypertensie 
Slaapapneu Leverfunctie stoornissen 
Acné Prolactine 
Lipiden  
Gewicht  

Deze patiënten hebben een langdurig medisch verloop, minstens 1x per jaar volgt er een follow-up. Er is op dit 

moment nog maar beperkte data beschikbaar over transvrouwen- en mannen. Pas nu wordt er eigenlijk echt 

onderzoek naar deze groep gedaan en worden de risico’s en bijwerkingen steeds meer in kaart gebracht. De 

langdurige follow-up is daarom ook zeer belangrijk voor algemeen onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gekeken 

wat het effect van hormonen op latere leeftijd is.  

2.4.1.  CARDIOVASCULAIR RISICO 

Bloeddruk problemen, of hypertensie, kan zorgen voor een gevaarlijke situatie. Zeker bij mensen die zwaarlijvig 

zijn. Bij de risicogroepen moet er dan ook extra aandacht aan deze bijwerkingen besteed worden. Het bloed kan 

in die gevallen dikker worden, wat kan zorgen voor bloedproppen. Het risico op trombose is minder groot 

wanneer er pleisters of zalven gebruikt worden voor de therapie. De kans op trombosevorming is dan 

vergelijkbaar met de kans op trombose bij vrouwen die de anticonceptiepil nemen.   

2.4.2.  BOTMENIRAALDICHTHEID 

Voornamelijk bij vrouwen is er een lagere BMD bij de start. De effecten van de hormonen zijn relatief mild, maar 

bij hormoontherapie kan het gepaard gaan met een beetje botverlies. 
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2.4.3.  KANKER 

De levenswijze van gender dysforie patiënten maakt dat ze meer kans hebben op infecties. Door de 

hormoontherapie hebben transvrouwen een verhoogd risico op borstkanker, maar een verlaagd risico op 

prostaatkanker. Ook bij de transman blijft screening op borst- en baarmoederhalskanker belangrijk. Er wordt 

aangeraden om de borstkanker voorschriften het zelfde te gebruiken als bij andere vrouwen.  

Globaal gezien wijst er niets op dat er een verhoogde incidentie is van kanker.  

2.4.3.1. AANBEVELINGEN 

Vanaf 25 jaar wordt er bij de transman drie keer per jaar een uitstrijkje afgenomen, daarnaast wordt er jaarlijks 

nog een klinisch onderzoek gedaan. Vanaf 50 jaar wordt er ook nog 2x per jaar een mammografie genomen.  Bij 

de transvrouw wordt er daarnaast nog steeds gescreend op prostaatkanker. Wanneer een transvrouw 5 jaar 

behandeld wordt met oestrogenen is het ook belangrijk om te screenen op borstkanker. Vanaf dat moment 

worden de zelfde richtlijnen van screening van de ‘normale’ vrouw gebruikt.   

2.5.  CHIRURGISCHE BEHANDELING 

Om een chirurgische behandeling te ondergaan moet de patiënt in dit geval aan de volgende criteria voldoen: 

• Bevestiging van de genderdysforie 

• Correcte inname van de hormonale therapie gedurende minimaal 1 jaar. Praktisch gezien komt de 

criteria op 1 tot 2 jaar. Als je te snel tijdens de hormonale therapie voor chirurgie gaat heeft het namelijk 

niet het gewenste effect!  

• Bewust zijn van de gevolgen en prijs van behandeling.  

• De eventuele comorbiditeiten moeten onder controle zijn.  

Er wordt wel vroegtijdig naar de chirurg verwezen, omdat er sprake is van zeer lange wachtrijen. Peri-operatief 

wordt de hormonale behandeling tijdelijk onderbroken. Dit wordt gedaan om de kans op trombose vorming na 

de operatie zo klein mogelijk te maken. Na de chirurgie kan de hormonale therapie weer verder gezet worden. 

2.5.1.  TRANSMAN 

Bij een transman kunnen de volgende chirurgische ingrepen gedaan worden, dit heeft een groot kostplaatje: 

• Mastectomie (1200 euro) 

• Ovariectomie, vaginectomie, hysterectomie  

• Neopenis  

o Metadoioplastie (1200 euro)   

o Phalloplastie: ‘radial forearm flap’ (3000 

euro) 

• Scrotumplastie + teelbalprothese na 6 maanden 

• Penisprothese na 12 tot 18 maanden (1700 tot 5000 

euro).  

De chirurgie voor een transman is zeer ingewikkeld. Dat wordt 

bij de UZ Leuven ook niet gedaan, gaat om top chirurgie. De 

aanpassingen zijn lastiger te verwezenlijken dan bij de 

transvrouw.  

 

 

 

 



46 
 

2.5.2.  TRANSVROUW 

De ingrepen bij de transvrouw zijn iets uitgebreider. De patiënt wordt 

gecastreerd en de penis wordt verwijderd. Vervolgens kan een kunstvagina 

aangelegd worden. Dit is nog niet zo eenvoudig, de vagina moet opengehouden 

worden. Vaak ontstaan er vaginale ontstekingen en is er sprake van 

fistelvorming. Zeker bij oudere patiënten is opvolging hier van belangrijk, de 

vagina moet opengehouden worden. Dit is opnieuw een lastige vorm van 

chirurgie, maar het is beter te doen dan bij de transman.  

• Orchidectomie en penectomie (1000 euro) 

• Neovagina: vagnoplastie (3500 euro) 

o Prolaps, fistels, vaginale stenose 

o Hair removal 

• Borstvergroting (750 euro) 

• Gelaatschirurgie 

3. CONCLUSIE 

Het traject omtrent genderdysforie volgt een multidisciplinaire benadering, er zijn meerdere behandelvormen 

nodig om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden (mentaal, hormonaal en chirurgisch). Het is ook vooral 

tijdens dergelijke behandelingen belangrijk om een gender-vriendelijke omgeving te creëren, bijvoorbeeld door 

de persoon bij de trans identiteit te noemen in plaats van wat er op overheidsdocumenten aangegeven staat. 

Het zou beledigend opgevat kunnen worden om een transman ‘mevrouw … ‘ te noemen. Daarnaast is het 

belangrijk om een goede monitoring en follow-up van hormoon levels en comorbiditeiten te behouden. Op dat 

gebied is er nog een grote nood aan grotere en langdurige studies betreffende de lange termijn gevolgen.  

 


