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net onder het buikvlies, tussen baar-
moeder en blaas, een plek die sterk
doorbloed is.

Na een paar maanden begon het
eierstokweefsel weer te functioneren,
vertelt Louwe. Tijdens een echo ont-
dekten de artsen in het stukje weefsel
onder het buikvlies een één rijpe folli-
kel, een blaasje met een eicel. Die werd
weggehaald, in het lab bevruchten te-
ruggeplaatst. Twee maanden geleden
beviel de vrouw van een gezond kind.

De laatste decennia wordt op tal van
manieren geprobeerd om bij jonge
kankerpatiënten de vmchtbaarheid te
behouden. Aanvankelijk konden al-
leen sperma en embryo's worden inge
woren, de afgelopen jaren is gebleken
dat ook testikelweefsel en rijpe eicellen
tegen de wieskou kunnen. Maar om ei-
cellen te kunnen oogsten is een hor-
moonbehandeling nodig, en soms ont-
breekt daarvoor de tijd, zegt Lucette
van der Westerlaken, hoofd van het ivf-
lab in het LUMC. Voor die groep vrou-
wen blijkt het invriezen van eierstok-
weefsel, met daarin onrijpe eicellen,
een goed alternatief.

In Nederland hebben ruim honderd
vrouwen de afgelopen jaren eierstok-
weefsel laten invriezen, in vier acade-
mische ziekenhuizen. Drie jaar gele-
den werd in Leiden voor het eerst weef-
sel teruggeplaatst; daarna is datbij nog
viervrouwen gebeurd, Louwe:'Het is
hoogtechnologische zorg. Dat we al zo
snel resultaat hebben, maakt duidelijk
dat we het goed aanpakken.'

Niet alle kankerpatiënten komen
voor de behandeling in aanmerking,
zegt Van der Westerlaken. Vooraf

nie Louwe van het LUMC.

wordt de kans op uitzaaiingen naar de
eierstokken ingeschat. Bij vrouwen
met leukemie bijvoorbeeld is die kans
te groot en wordt geen weefsel ingewo
ren. Voorkomen moet worden dat in
de stukjes eierstokweefsel nog kanker-
cellen zitten en dat door de terugplaat-
sing het risico ontstaat op terugkeer
van de ziekte. Voor de zekerheid wordt
voor de terugplaatsing een aantal plak-
jes gecontroleerd op de aanwezigheid
van kwaadaardige cellen.
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Het LUMC onderzoekt momenteel
of het mogelijk is om in het Iaborato
rium eierstokweefsel te kweken zodat
eicellen buiten het lichaam kunnen
groeien en rijpen, zovertelt Lucettevan
derWesterlaken.'Eicellen zouden dan
na bevruchting teruggeplaatst kun-
nen worden zonder risico op terugkeer
van kankercellen. Met die methode
zou een veel grotere groep vrouwen
voor deze techniek in aanmerking
komen.'
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AUSTER DAM Voor het eerst heeft
een Nederlandse wouw een kirid
gekregen nadat bii haar eerder in-
geworen eierstokweefsel was te
ruggeplaatst. De wouw had stuk-
jes eierstok laten invrlezen omdat
ze kanker had en door de behan-
deling onvruchtbaar dreigde te
worden. Wereldwiid ziin met be
hulp van de nieuwe techniek nu
ruim veertig kinderen geboren.

De jonge vrouw liet drie jaargeleden
voorafgaand aan de chemotherapie in
het Leidse LUMC eenvan haareierstok-
ken weghalen. Artsen sneden van de
schors flinterdunne plakjes aí vol on-
rijpe eicellen, die in het ivflaborato-
rium werden ingevoren. Nadat de
wouw genezen was, bleek ze in de over-
gang te zijn gekomen. Toen ze zwanger
wilde worden, werd het eierstok-
weefsel ontdooid. Gynaecoloog Leonie
Louwe plaatste met een kijkbuisope-
ratie een aantal plakjes terug: twee in
de overgebleven eierstok en een aantal


