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Hoofdstuk 3: De celcyclus en de voortplanting (bij 

de mens) 

1. Inleiding 

Een volwassen mens bestaat uit enkele triljoenen cellen 

(>100000000000000). Deze cellen zijn allemaal afstammelingen van de 

bevruchte eicel of zygote. Ook in een volwassen organisme blijven cellen 

zich delen: elke vijf dagen wordt zo bijvoorbeeld de binnenzijde van de 

dunne darm volledig vernieuwd.  

De celdeling is cruciaal voor organismen en dit omwille van verschillende 

redenen. Meercellige organismen ontstaan uit één cel (de zygote of 

bevruchte eicel) door een groot aantal celdelingen. Celdeling is dus van 

kapitaal belang voor de ontwikkeling van een groter organisme. Een 

toename in grootte van het organisme door toename van grootte van de 

cellen is niet opportuun: oppervlakte en grootte stijgen niet in gelijke mate, 

naarmate de cel groter wordt in volume, neemt haar oppervlakte relatief 

gezien minder snel toe1. Een cel met een 10x grotere inhoud, heeft 10x 

zoveel voedingsstoffen nodig en produceert 10x zoveel afvalstoffen. Het 

oppervlakte van een dergelijke cel neemt echter toe met een factor die veel 

kleiner dan 10, waardoor opname van voldoende nutriënten en afgifte van 

afvalstoffen in het gedrang komt. Vanaf een bepaalde oppervlakte/volume 

ratio is het dus noodzakelijk voor een cel om te delen (waardoor het volume 

verkleint en de oppervlakte vergroot). Daarnaast is celdeling belangrijk voor 

hernieuwing van afgestorven cellen: in het menselijk lichaam sterven per 

seconde ca. 5 miljoen cellen af (huidcellen, cellen van de binnenzijde van 

de dunne darm, etc…). Deze cellen worden vervangen door deling van  

buurcellen.2  

 

1 Dit verschijnsel heet allometrie. 
2 Na ca. 6 jaar is het volledige lichaam van een mens volledig vervangen (op de otolieten 

of gehoorsteentjes na) door andere moleculen/cellen. 



 

Opgelopen schade aan weefsels (denk aan de huid) wordt hersteld doordat 

de delingsactiviteit van omliggende cellen toeneemt. 

Celdeling speelt dus een cruciale rol in het leven van organismen. In dit 

hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan.  

Het DNA bevat de instructies voor de bouw van proteïnen. Deze proteïnen 

kunnen een functie vervullen als bouwmateriaal, enzymen, etc… Zonder de 

instructies voor de bouw van proteïnen, kunnen cellen niet groeien, werken 

of overleven. Wanneer nieuwe cellen ontstaan door deling van bestaande, 

moeten ze dus over dezelfde instructies bevatten: elk dochtercel moet een 

exacte kopij van het ouderlijke DNA ontvangen. De nieuwe cellen zullen 

elk een deel van het ouderlijke cytoplasma ontvangen. Dit cytoplasma bevat 

reeds een deel van de organellen die nodig zijn om al deze eiwitten te 

maken. 

De mitose en meiose zijn kerndelingen waarbij het DNA verdeeld wordt over 

een aantal nieuwe kernen die terechtkomen in de dochtercellen. De mitose 

vormt de basis voor de groei van lichaamscellen of somatische cellen. Alle 

lichaamscellen van eenzelfde organismen en soort bevatten eenzelfde 

aantal chromosomen. De dochterkernen zullen dus exact hetzelfde aantal 

chromosomen bevatten als de moedercel. Hier willen we meteen opmerken 

dat chromosomen – behalve de geslachtschromosomen - in paren 

voorkomen: de homologe chromosomen. Somatische cellen bevatten 

homologe chromosomen en zijn daarom diploïd. Meiose grijpt plaats in de 

cellen die aanleiding geven tot de voortplantingcellen of gameten. Bij deze 

deling wordt het aantal chromosomen gehalveerd: de resulterende gameten 

zijn haplöid. Bij een bevruchting versmelt een mannelijke met een 

vrouwelijke gameet en zo ontstaat een diploïde zygote. Op deze manier 

wordt het aantal chromosomen hersteld. 

 



 

 

In het vorige hoofdstuk werd - of in volgende hoofdstukken wordt - 

besproken hoe de moleculen zijn opgebouwd die de erfelijke informatie 

dragen (bouw van DNA), hoe de 

informatie in deze moleculen vervat 

zit (de genetische code), hoe ze tot 

expressie komt (transcriptie, 

translatie en genregulatie), hoe 

identieke kopijen worden gemaakt 

(replicatie – waarbij elk van deze 

kopijen in een andere cel terecht zal 

komen tijdens de celdeling) en hoe 

variaties/veranderingen kunnen 

ontstaan (mutaties). In een ander 

hoofdstuk komt aan bod aan welke wetmatigheden de overdracht van 

kenmerken van de ene naar de andere generatie is onderworpen (hoofdstuk 

erfelijkheidsleer), hoe ze kan leiden tot evolutie (hoofdstuk evolutie) en op 

welke manier we doelgericht aanpassingen kunnen aanbrengen aan het 

genetisch materiaal om organismen met specifieke eigenschappen te 

verkrijgen. 

Het DNA van eukaryoten is geassocieerd met proteïnen en vormt het 

chromatine. Chromatine kan meer of minder gecondenseerd zijn, in zijn 

meest gecondenseerde vorm ontstaat een chromosoom. Vóór de 



 

kerndeling plaatsgrijpt, wordt het DNA gerepliceerd (er wordt een identieke 

kopij gemaakt). De twee DNA-strengen blijven echter aan elkaar hangen 

en vormen de twee zusterchromatiden van het chromosoom. De 

zusterchromatiden zijn met elkaar verbonden ter hoogte van het 

centromeer. Ter hoogte van het centromeer vormen proteïnen een 

complex aan de ‘buitenzijde’ van het chromosoom waar microtubuli zich 

aan kunnen vasthechten: het kinetochoor. De uiteinden van de 

chromatiden worden de telomeren genoemd.  

2. De celcyclus 

De celdeling is slechts één van de fase in het leven van de cel. Tussen twee 

celdelingen in, doet een cel waarvoor ze ‘geprogrammeerd’ is, doet ze wat 

ze hoort te doen3 (een levercel voert allerhande ‘leververrichtingen uit’, een 

witte bloedcel vervult haar rol in het immuunsysteem, een cel in de retina 

van het oog vangt licht op en geeft de informatie door aan de zenuwcellen, 

een spiercellen contraheert wanneer ze een prikkel ontvangt, etc…). Tijdens 

deze fase, waarin de cel metabolisch zeer actief is, zijn vaak/meestal 

microscopisch geen veranderingen waar te nemen (omdat de meeste 

metabolische processen zich afspelen op moleculair niveau). Tussen twee 

celdelingen bevindt de cel zich dus schijnbaar in rust: dit is de interfase. 

De duur van de interfase hangt af van celtype (weefsel) tot celtype en van 

organisme tot organisme. 

Sommige cellen delen zich niet meer en bevinden zich in een “eeuwige” 

rustfase (hartspiercellen, zenuwcellen). Bloedcellen, epitheelcellen, cellen 

van de cornea en het spijsverteringsstelsel hebben alle een korte interfase, 

variërend van enkele uren tot enkele maanden.  

 

3 Er moet op worden gewezen dat het taalgebruik een zeker doelgerichtheid of hogere 

kracht suggereert. Dit is echter niet het geval. Van een cel wordt niets ‘verwacht’, er is 

geen drijvende kracht en een cel of een organisme probeert geen hoger doel na te streven.  



 

Het leven van een cel bestaat uit verschillende fasen, 

waarvan men kan stellen dat cellen ze cyclisch 

doorlopen.  

Volgende fasen kunnen onderscheiden worden: 

• G1: dit is de fase waarin de cel haar 

normale werking uitvoert. Er is geen 

productie van chromatine, de chromosomen zijn niet zichtbaar; 

• S (synthese): tijdens de S-fase gebeurt de replicatie van DNA 

(verdubbeling van het DNA);4  

• G2: tijdens de G2-fase worden veel ATP-gesynthetiseerd, als 

voorbereiding op de eigenlijk celdeling waarvoor grote 

hoeveelheden energie vereist zijn.  

 

 

De G1 – S – G2 – fase samen vormen de interfase. De G2-fase wordt 

gevolgd door een mitose (kerndeling) en cytokinesis (eigenlijke celdeling). 

Na een celdeling kan de cel eventueel haar delingsmogelijkheid verliezen 

waardoor ze in een “permanente G1-fase” terechtkomt. Deze speciale G-

fase wordt de G0-fase genoemd. 

 

Ook controle van mitose is heel belangrijk: als cellen niet ophouden met 

delen, ontstaan kankers, als cellen zich niet meer delen kunnen organen 

afsterven. 

De dochtercellen die ontstaan door een celdeling, zijn kleiner dan de 

moedercellen en groeien daarna meestal uit tot de grootte van de 

moedercel.  

 

4 Beide dochtercellen moeten over dezelfde erfelijke informatie beschikken als de 

moedercel. Daarom wordt voorafgaandelijk aan een celdeling, de erfelijke informatie 

gekopieerd/verdubbeld in de cel.  



 

3. Mitose 

Nieuwe cellen ontstaan steeds door deling van 

bestaande cellen. Bij eukaryoten bestaat de 

celdeling uit twee op elkaar volgende 

processen: 

 de deling van de kern (mitosis); 

 de eigenlijke celdeling (cytokinesis). 

Tijdens de mitose en cytokinese wordt het 

chromatine (dat voorafgaandelijk was 

verdubbeld/gerepliceerd) verdeeld over de 

twee dochtercellen, zodat twee dochtercellen ontstaan die identiek zijn 

aan de moedercel. Door een mitose ontstaan cellen met eenzelfde 

aantal chromosomen.  

Tijdens de mitosis kunnen vier fasen worden onderscheiden, op basis van 

waarneembare veranderingen van chromosomen.  

3.1. De profase 

Tijdens de profase condenseert het 

chromatine tot chromosomen. De 

centriolen5 die tijdens de interfase werden 

verdubbeld, wijken uiteen naar beide polen 

van de cel. Vanaf de centriolen komen 

microtubuli tot ontwikkeling: de 

spoeldraden. Zij vormen samen met de 

centriolen de kernspoelen (het 

centrosoom). Kinetochoormicortubuli 

lopen van de centriolen tot aan de kinetochoren, polaire microtubuli lopen 

van pool tot pool. Ondertussen verdwijnt het kernmembraan en de nucleoli. 

 

5 Dit is enkel bij dierlijke cellen.  



 

3.2. De metafase 

Wanneer de chromosomen geordend zijn in 

het evenaarsvlak6, bevindt de cel zich in de 

metafase.  

3.3. De anafase 

De anafase wordt gekenmerkt door het 

uiteenwijken van de zusterchromatiden 

van een chromosoom naar de polen van de 

cel doordat kinetochoormicrotubuli 

verkorten en polaire microtubuli verlengen. 

Als de twee zusterchromatiden los komen 

van elkaar, bestaan de chromosomen uit slechts één chromatide.  

3.4. De telofase 

Tijdens de telofase verdwijnt de kernspoel 

omdat de microtubuli worden afgebroken, 

decondenseren de chromosomen tot 

chromatine en verschijnen 

kernlichaampjes en het kernmembraan.  

 

Na de telofase bevat de moedercel twee 

kernen. Onmiddellijk volgt de eigenlijke 

celdeling of cytokinesis. Bij planten 

wordt een dwarswand gevormd tussen 

de twee kernen, bij dierlijke cellen 

wordt het plasmamembraan tussen de 

twee kernen ingesnoerd. Tijdens de 

cytokinesis worden de celorganellen en 

 

6 Dit is het vlak dat loodrecht staat op de as die de twee polen verbindt.  



 

het cytoplasma verdeeld over de twee nieuwe cellen. De twee dochtercellen 

groeien daarna uit tot de grootte van de oorspronkelijke moedercel.  

4. De meiose 

4.1. Inleiding 

De essentie van een geslachtelijke voortplanting is de versmelting van twee 

gameten (voortplantingscellen) tot een zygote. De zygote bevat dus 

erfelijk materiaal (chromatine/DNA) afkomstig van twee ouderlijke cellen 

(de gameten). Indien deze gameten zouden zijn ontstaan door gewone 

mitosisdelingen, zou een zygote – en alle cellen van het meercellig 

organisme waartoe de zygote door mitosisdelingen uitgroeit – dubbel zoveel 

erfelijk materiaal bevatten als de cellen van de ouders. De vorming van de 

gameten gebeurt door een speciale deling – de meiose – waarbij het aantal 

chromosomen wordt gereduceerd tot de helft van het oorspronkelijke aantal 

chromosomen. Het halveren van het aantal chromosomen gebeurt niet 

willekeurig: in elke gameet komt één van beide homologe chromosomen 

terecht.  

Gameten hebben dus half zoveel erfelijk materiaal (chromosomen) als een 

gewone lichaamscel. Deze gameten zijn haploïd en hebben n chromosomen.  

Lichaamscellen zijn diploïd en hebben 2n chromosomen. Bij een bevruchting 

versmelten twee haploïde cellen tot een diploïde cel: de n-chromosomen 

van de moeder samen met de n-chromosomen van de vader. In een 

somatische cel (niet-voortplantingscel) komt dus van elk ‘type’ 

chromosoom twee exemplaren voor: één van de moeder, één van de vader. 

Deze twee chromosomen worden de homologe chromosomen genoemd (zie 

eerder). De twee homologe chromosomen bevatten informatie over 

dezelfde kenmerken, al kan de exacte informatie verschillen (bijv. het ene 

chromosoom draagt een allel voor bruine oogkleur, waar het andere 

chromosoom het allel voor groene oogkleur draagt).  



 

Geslachtelijke voortplanting bij meercellig organismen berust op meiose, 

vorming van gameten en bevruchting. Somatische cellen van de meeste 

dieren en vele planten hebben een diploïd aantal chromosomen, waarvan 

de helft afkomstig is van de ene ouder en de andere helft van de andere 

ouder. In cellen die aanleiding geven tot de voortplantingscellen 

(spermatogonia en oögonia, zie later) treedt meiose op. Hierdoor worden 

de homologe chromosomen van elkaar gescheiden zodat haploïde gameten 

ontstaan. Gedurende de meiose, kunnen homologe chromosomen stukken 

met elkaar uitwisselen (overkruising). Wanneer twee haploïde gameten 

versmelten, ontstaat een diploïde, bevruchte zygote. 

Heel wat organismen (planten, bladluizen in een deel van hun levenscyclus, 

platwormen door overlangse deling, etc…) planten zich ongeslachtelijk 

voort. Het is misschien niet volledig juist om te stellen dat de nakomelingen 

genetisch identiek zijn aan de ouders (maar bij sommige organismen is dit 

wel zo), maar de nakomelingen zullen doorgaans genetisch meer gelijken 

op de ouders dan bij geslachtelijke voortplanting. Door geslachtelijke 

voortplanting worden steeds nieuwe combinaties van allelen gemaakt, 

waardoor de nakomelingen van geslachtelijk voortplantende organismen 

variatie in allerhande kenmerken vertonen. Dit blijkt een van de 

belangrijkste voordelen te zijn van geslachtelijke voortplanting. 7 

4.2.  Verloop van de meiose 

De meiose bestaat strikt genomen uit twee opeenvolgende kerndelingen. 

Tussen de twee kerndelingen in vindt geen synthese van nieuwe DNA 

plaats. Tijdens de eerste meiotische deling gaan  de homologe 

chromosomen eerst over hun ganse lengte naast elkaar liggen alvorens van 

elkaar gescheiden te worden. Op het eind van de eerste meiotische deling 

is het aantal chromosomen bijgevolg gehalveerd. Elk chromosoom bestaat 

echter dan nog uit twee zusterchromatiden, die gescheiden worden tijdens 

 

7 Bij ongeslachtelijke voortplanting ontstaat een reeks klonen. Het voordeel is dat de 

voortplanting sneller gaat, het nadeel is dat alle individuen gelijk zijn, ze bijzonder vatbaar 

zijn voor ziekten/parasieten.  



 

de tweede meiotische deling. Op het eind van de meiose, zijn vier haploïde 

gameten ontstaan uit één diploïde cel.  

4.2.1.Meiosis I 

De eerste meiotische deling bestaat (net zoals de mitose) uit een profase, 

metafase, anafase en telofase. De profase I wordt echter opgedeeld in vijf 

stadia gebaseerd op het uitzicht van de chromosomen: 

• leptoteen: tijdens deze fase zijn de chromosomen zeer dun en 

weinig zichtbaar, de chromosomen zijn met hun uiteinde aan 

het kernomhulsel bevestigd en microscopisch is niet zichtbaar 

dat het DNA gedupliceerd is; 

 

• zygoteen (zygos: koppel): de chromosomen worden korter en 

dikker en de homologe chromosomen gaan over de ganse 

lengte tegen elkaar liggen (synapsis); 

 

• pachyteen: de homologe chromosomen liggen over het 

volledige lengte tegen elkaar, zo ontstaan tetraden van 

chromatiden; in het pachyteen gebeurt crossing-over 

(overkruising, cross-over): uitwisseling van overeenkomstige 

stukken tussen de homologe chromosomen; 

 

• diploteen: de homologe chromosomen komen los van elkaar, 

op bepaalde plaatsen blijven de chromosomen aan elkaar 

hangen, deze plaatsen worden de chiasmata genoemd; 

 

• diakinesis: tijdens de laatste fase van de profase worden de 

chromosomen nog korter en dikker en komen ze los van het 

kernomhulsel.  

 



 

 

In de loop van de profase verdwijnt het kernmembraan en de 

kernlichaampjes, condenseert het chromatine tot de chromosomen, wijken 

de centriolen uiteen en wordt een spoelfiguur/het centrosoom opgebouwd 

(cf. mitose). 

Tijdens de metafase bevinden zich n tetraden8 in het evenaarsvlak. In de 

anafase wordt elk van de partners van een homoloog chromosomenpaar 

naar een van de polen getrokken. Tijdens de telofase - die soms afwezig is 

- wordt het kernmembraan terug opgebouwd, verschijnen de nucleoli, 

 

8 wanneer de 2 homologe chromosomen, die elk uit twee chromatiden bestaan, samen 

komen te liggen, ontstaan clusters van 4 chromatiden 



 

decondenseren de chromosomen tot chromatine en wordt de spoelfiguur 

afgebroken. De tweede meiotische deling kan onmiddellijk optreden, of 

begint pas nadat de moedercel zich in twee cellen heeft gedeeld, door 

vorming van een tussenwand (plantaardige cellen) of insnoering van het 

celmembraan (dierlijke cellen).  

Twee belangrijke verschijnselen vergen toch wat extra aandacht.  

Van elk paar homoloog chromosomenpaar is één chromosoom afkomstig 

van de moeder (maternaal) en een van de vader (paternaal). De homologe 

chromosomen worden van elkaar gescheiden tijdens de anafase. Dit 

betekent echter niet dat op het eind van de anafase alle maternale 

chromosomen zich aan de ene pool en alle paternale chromosomen zich aan 

de andere pool bevinden. De verdeling van de homologe chromosomen 

gebeurt willekeurig. Gezien een menselijk cel over 23 paar chromosomen 

beschikt, kunnen in totaal 223 mogelijke combinaties worden gemaakt 

(=8388608). 

Door overkruising of crossing over worden bestaande combinaties van 

allelen in een chromosoom opgebroken en worden nieuwe combinaties 

gemaakt (genetische recombinatie). Het aantal gameten met 

verschillende genetische inhoud, neemt op deze manier met enkele grootte-

ordes toe. Deze genetische recombinatie draagt verder bij tot het ontstaan 

van variatie, die de basis zal vormen voor evolutie door natuurlijke selectie 

(zie later).  

4.2.2.Meiosis II 

De tweede meiotische deling of tweede reductiedeling verloopt volledig 

analoog aan een mitose. De profase wordt gekenmerkt door het verdwijnen 

van het kernmembraan en de nucleoli, de opbouw van een centrosoom 

(spoelfiguur + spoeldraden) en het condenseren van de chromosomen. De 

metafase wordt gekenmerkt door het feit dat de chromosomen zich hebben 

geordend in het evenaarsvlak. Tijdens de anafase verkorten de 

kinetochoormicrotubuli en verlengen de polaire microtubuli. De twee 

chromatiden van het chromosoom worden gescheiden en migreren elk naar 



 

één van de polen van de cel. In de telofase worden de kernmembranen en 

de nucleoli weer opgebouwd, decondenseren de chromosomen tot 

chromatine en wordt de kernspoel (centrosoom) afgebroken.  

Op het eind van de meiose zijn uit één diploïde moedercel vier haploïde 

dochtercellen ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Voortplanting en bij de mens 

5.1. Inleiding 

Heel wat organismen beschikken over gespecialiseerde structuren of 

organen om de gevormde gameten bij elkaar te brengen, om de kans op 

een bevruchting te verhogen. De variatie in voortplantingsstructuren en 

voortplantingsrituelen (bij dieren), zowel binnen als tussen groepen van 

organismen, is enorm. Op deze variatie, en op de voortplantingsrituelen, 

wordt in deze cursus niet ingegaan, hoewel het een van de boeiendste 

takken in de biologie en een drijvende kracht in evolutie is. Bij een 

conceptie/bevruchting, ontstaat een bevruchte eicel of zygote, dat zich 

verder moet ontwikkelen tot een embryo en een foetus, om op de een of 

andere manier dan als ‘jong individu’ ter wereld te komen.  

In dit hoofdstuk wordt dieper in gegaan op de voortplanting bij de 

zoogdieren, meer specifiek bij de mens. Eerst worden de 

voortplantingsorganen van beide geslachten besproken. Een uniek kenmerk 

van zoogdieren, is de ontwikkeling van een zygote (bevruchte eicel) in het 

lichaam van het vrouwelijk individu. Het wordt hierbij continu gevoed via 

de placenta of moederkoek. Na de geboorte volgt een kortere of langere 

periode van post-natale zorg waarbij het jong gezoogd wordt, een uniek 

kenmerk van zoogdieren.  

Geslachtskenmerken worden globaal gezien ingedeeld in primaire, 

secundaire en tertiaire geslachtskenmerken.  

Primaire geslachtskenmerken betreffen aangeboren verschillen inzake de 

geslachtsorganen: de aanwezigheid van een penis of vagina. Secundaire 

geslachtskenmerken zijn aangeboren kenmerken die niet in verband met 

de geslachtsorganen staan, zoals bijvoorbeeld lichaamsbeharing, 

verschillen in het spierstelsel, ontwikkeling van melkklieren, gedrag, etc… 

Tertiare geslachtskenmerken ten slotte, zijn niet-aangeboren verschillen 

tussen beide geslachten, die tot stand komen als gevolg van culture 

invloeden.  



 

 

5.2. Primaire geslachtskenmerken 

5.2.1.Primaire geslachtskenmerken bij de man 

Uitwendig is enkel een penis 

en scrotum (balzak) met testes 

zichtbaar. De spermatozoïden 

worden gevormd in de 

teelballen (testes), opgeslagen 

in de bijbal (epididymis) en via 

de zaadleiders (vas deferens) 

naar de urinebuis (urethra) 

afgevoerd. Door een aantal 

zaadblaasjes (vesicula 

seminalis) en de prostaat worden vloeistoffen afgescheiden die samen met 

de spermatozoïden het sperma vormen.  

Een echte penis wordt enkel bij zoogdieren aangetroffen. De penis bevat 

verschillende zwellichamen, die gevuld kunnen worden met bloed. De 

grootste zwellichamen (corpus cavernosum) bevatten veel holten en 

brengen de penis in erectie wanneer ze met bloed worden gevuld. Om te 

verhinderen dat de urethra bij erectie wordt dichtgedrukt, bevindt zich rond 

de urethra een tweede zwellichaam: het corpus spongiosum.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De penis eindigt vooraan in de eikel (glans penis), die bedekt is met de 

voorhuid en vooraan voorzien is van de opening van de urethra. De 

voorhuid is achteraan en aan de onderzijde via het toompje (frenulum) met 

de eikel vergroeit. Vermits het onderhuids bindweefsel niet rekbaar is, zal 

bij een erectie de eikel worden ontbloot.  

Het vas deferens of de zaadleider is een 

sterk gespierde buis, die naar het einde toe 

(in de buurt van de urineblaas) verbreedt in 

een ampulla. Hier kunnen zaadcellen voor 

kortere of langere tijd gestockeerd worden, 

en worden stoffen toegevoegd (o.a. 

fructose). 

Sterilisatie bij de man gebeurt meestal door 

de zaadleiders door te knippen en af te binden – of door er een gel in te 

spuiten. Deze procedure wordt een vasectomie genoemd. Na een 

vasectomie wordt zaadloos sperma geproduceerd: azoöspermie. 

De zaadleiders zijn verbonden met de zaadblaasjes of de vesicula seminalis 

– die ongeveer 70% van het zaadvocht (bevat o.a. fructose, nutriënten, 



 

vitamine C, proteïnen, mucus, 

prostaglandines: stoffen die de 

contractie van het vrouwelijk 

voortplantingsstelsel 

veroorzaken, etc…) produceren - 

en monden uit in de urethra die 

door de prostaat loopt.  

De prostaat (of voorstanderklier) 

produceert een melkachtige, 

alkalische substantie dat ca. 20-30% van het volume van het zaadvloeistof 

uitmaakt en dat het zure milieu van de vrouw dient te neutraliseren. Ze 

regelt verder de doorgang van urine of sperma.9 Prostaatkanker is verder 

een van de meest voorkomende kankers bij de mannen en zou mogelijk 

een virale oorzaak hebben. 

Onder de prostaat treft men ook de bulbo-urethrale klier aan (klier van 

Cowper). Deze produceert bij opwinding een voorvocht dat de zure 

urineresten in de urethra moet neutraliseren.  

Het vas deferens gaat over in de bijbal of 

epididymis. Deze bestaat uit een sterk 

gekronkelde en gespierde ductus deferens 

(voortzetting vas deferens) en heeft een totale 

lengte van ca. 6-7m. Ze vormt een reservoir voor 

spermatozoïden. In de epididymis worden de 

spermatozoïden beweeglijk (maturatie van 

spermatozoïden). Contractie (peristaltische 

bewegingen) van deze ductus en het vas deferens 

drijven de spermatozoïden naar buiten 

(ejaculatie).  

 

9 Bij het ouder worden kan de prostaat hard worden, waarbij de urethra dicht wordt geduwd 

en het plassen moeilijk en pijnlijk wordt. 



 

Het epididymis is verbonden met de testis of de teelbal. Dit is de eigenlijke 

spermavormende klier. De twee testes zijn gelegen in het scrotum of de 

balzak die in open verbinding staat met de buikholte. De testis liggen bij de 

mens altijd uitwendig, maar bij heel wat zoogdieren zijn deze inwendig 

gelegen - behalve in het voortplantingsseizoen. Het scrotum is homoloog 

aan de labia majores (grote schaamlippen) bij de vrouw. Ze bevat spieren 

en kan de testes dichter of verder van het lichaam brengen, vorming van 

spermatozoïden bij de mens stopt immers bij een temperatuur boven de 

36,5°C.  

Een testis is omgeven door een tunica albuginea en inwendig verdeeld door 

een aantal (ca. 250) septa (tussenschotten van bindweefsel). In elk van 

deze septa licht een sterk gekronkelde tubulus seminiferi (zaadbuisje, 70 

à 100 cm). In de ruimte tussen de tubuli seminiferi bevinden zich de 

interstitiële cellen (o.a. cellen van Leydig) die belangrijke zijn voor de 

productie van mannelijke geslachtshormonen. De tubuli seminiferi 

verenigen zich en vormen net buiten de testis de rete testis 

(teelbalnetwerk) die overgaat in de epididymis. De cellen van de tubuli 

seminiferi en de rete testis beschikken over trilhaarcellen, om de niet-

beweeglijke spermatozoïden naar de epididymis te transporteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spermatozoïden worden gevormd in de tubuli seminiferi. Deze zaadbuisjes 

zijn grotendeels opgebouwd uit de cellen van Sertoli. Aan de periferie 

bevinden zich de zaadcelmoedercellen (spermatogonia, zie later), die door 

meiose aanleiding zullen geven tot spermatozoïden (zie spermatogenese). 

De cellen van Sertoli beschikken over tight-junctions en 

occludensverbindingen die een bloed-testisbarrière vormen 

(controlefunctie/doorlaatfunctie). De cellen van Sertoli hebben verder een 

voedende functie met betrekking tot de zich vormende gameten. Daarnaast 

produceren ze lysozomen die de achtergebleven delen bij de productie van 

spermatozoïden op te ruimen, en secreteren ze testisvloeistof.  

 

Bij een ejaculatie wordt 2 à 3 mL sperma (dat ca. 400 zaadcellen bevat) 

door krachtige peristaltische bewegingen van de epididymis, vas deferens 

en urethra naar buiten gedreven. Na een ejaculatie volgt een refractaire 

periode, variërend van enkele minuten tot enkele uren.  



 

 

5.2.2.Primaire geslachtskenmerken bij de vrouw 

Het vrouwelijk voorplantingsorgaan is niet de vagina, maar wel de vulva. 

Uiterlijk zijn enkel de grote schaamlippen (labia majora) en kleine 

schaamlippen (labia minora) zichtbaar. Waar de kleine schaamlippen 

vooraan samenkomen, bevindt zich de erectiele clitoris, die ca. 8000 

zenuwuiteinden bevat en zorgt voor stimulering tijdens de 

geslachtsgemeenschap. De verwijdering van de clitoris (clitoridectomie) 

zonder verdoving – zoals in vele landen uitgevoerd met het dekseltje van 

een conservenblik, is dan ook een uiterst pijnlijke zaak. De clitoris is 

omgeving door een stukje huid dat homoloog is met de voorhuid van de 

man en loopt verder in interne opzwelbare structuren die zich opvullen met 

bloed bij opwinding, zodat de schaamlippen ietwat uit elkaar gaan. Waar de 

kleine schaamlippen achteraan samenkomen bevindt zich het frenulum 

labiorum.  

 

 



 

 

De labia majora zijn overigens homoloog aan het scrotum en de clitoris aan 

de glans penis van de man. Onder invloed van mannelijke hormonen zal 

een oorspronkelijk vrouwelijk embryo zich ontwikkelen tot een man. De 

labia majora zullen uitgroeien en vergroeien tot een scrotum, uit de clitoris 

ontwikkelt zich de penis.  

In dit opzicht kan vermeld worden dat hermafroditisme bij de mens en 

zoogdieren niet bestaat. Een hermafrodiet organisme is tweeslachtig en 

derhalve mannelijk én vrouwelijk vruchtbaar (fertiel). Zogenaamd 

hermafroditisme bij mensen/zoogdieren betreft steeds interseksualiteit: 

het betreft mannen met borstontwikkeling of vrouwen waarbij de clitoris 

dermate groot uitgroeit, dat ze op een penis lijkt.  

De kleine schaamlippen omgeven de opening van de urethra (vooraan) en 

vagina (achteraan). Links en rechts van de opening van de vagina bevinden 

zich de openingen van de klieren van Bartholin (homoloog aan klier van 

Cowper).  

De vagina of schede is een zeer rekbare en gespierde buis die naar de 

baarmoeder loopt. Ze is voorzien van een slijmepitheel dat onder andere 

glycogeen produceert. Melkzuurbacteriën zetten dit glycogeen om tot 



 

melkzuur, wat zorgt dat een zeer zure omgeving ontstaat (pH van  3,5-4,8) 

zorgt. Aangezien slechts weinig organismen in een zuur milieu kunnen 

overleven, ontstaat hier een eenvoudige maar effectieve barrière tegen heel 

wat potentiële ziekteverwekkers10. Het epitheel wordt vochtig gehouden 

door slijm afkomstig van talrijke kliertjes, maar ook van vocht dat heel snel 

kan worden afgescheiden door omliggende bloedvaten (minder dan 30s na 

prikkel). Een deel van het slijm in de vagina is afkomstig van de cervix 

(baarmoederhals).  

Het maagdenvlies of hymen is geen afgesloten vlies maar meestal een 

huidplooi van de vagina, die het binnendringen van micro-organismen moet 

bemoeilijken. Tijdens de eerste geslachtsgemeenschap wordt ze meestal 

gescheurd, wat pijnlijk kan zijn11.  

 

Sommige vrouwen hebben ook maar een klein maagdenvlies, en het 

maagdenvlies kan zelfs teruggroeien indien er langdurig geen seksuele 

activiteit is. 12 

 

10 Dit is ook de reden waarom het vrouwelijk geslachtsorgaan best met een niet-neutrale 

maar een licht zure zeep wordt gewassen.  
11 Terloops dient opgemerkt te worden dat het hymen vaak voor een eerste 

geslachtsgemeenschap reeds doorbroken kan zijn door het gebruik van tampon of door 

het intensief beoefenen van sport. 
12 In landen waar het hebben van een maagdenvlies als ‘bewijs’ wordt aanzien voor het 

maagdelijk zijn van een uit te huwelijken bruid, kent de tak van de plastische chirurgie 

waar het maagdenvlies wordt hersteld, een sterke bloei.  



 

De baarmoeder of uterus is bij de mens een enkelvoudig en peervormig, 

gespierd orgaan. Het zit in een hoek van ongeveer 90° aan de vagina. In 

de baarmoederhals of cervix zit een dikke, taaie slijmprop die de doorgang 

naar de baarmoeder belemmert. Onder invloed van hormonen zal deze 

slijmprop vloeibaarder worden omstreeks de 14de dag van de hormonale 

cyclus, wat doorgang van spermatozoïden moet bevorderen.  

Kanker aan de baarmoederhals is in vele gevallen veroorzaakt door het 

humane papilloma virus (HPV). Sinds enkele jaren kan men tegen dit virus 

gevaccineerd worden.  

De baarmoeder bestaat uit een dik, gespierd deel (gladde spieren) – het 

myometrium – en een baarmoederslijmvlies of endometrium. Dit 

endometrium zal onder invloed van hormonen maandelijks veranderingen 

ondergaan: onder invloed van progesteron ontwikkelen zich meer 

slijmkliertjes en onder invloed van oestrogeen wordt het dikker. Wanneer 

er geen innesteling van een bevruchte eicel optreedt, zal een deel van dit 

endometrium worden uitgestoten (menstruaties). De moederkoek of 

placenta zal zich ook in het endometrium ontwikkelen.  

Het oviduct of de eileider verbindt de baarmoeder met het ovarium. Ze is 

bekleed met een trilhaarepitheel dat bevruchte eicellen naar de uterus moet 

transporteren. Het oviduct staat via de trechter van Fallopi in open 

verbinding met de buikholte. De fimbria (franjes aan de trechter) 

wapperen een vrijgekomen 

eicel uit de buikholte in de 

het oviduct. Indien de 

bevruchting zou optreden 

buiten het oviduct in de 

buikholte, spreekt men van 

een extra-uteriene 

zwangerschap, die meestal 

lethaal is voor het kind 



 

en/of moeder. De bevruchting van eicellen gebeurt meestal in een van de 

oviducten.  

Het ovarium (de eierstok) is de plaats waar vrouwelijke gameten worden 

geproduceerd (zie ook verder). Ze bestaat uit een merg (medulla) en schors 

(cortex). De eicellen bevinden zich in de cortex en zijn steeds omgeven door 

begeleidende follikelcellen. Een oöcyt I (zie verder) omgeven door één laag 

follikelcellen, wordt een primordiale (als de follikelcellen afgeplat zijn) of 

primaire (als de follikelcellen eerder kubisch zijn) follikel genoemd. Onder 

invloed van hormonen (zie hormonale cyclus) zal deze zich verder 

ontwikkelen tot een secundaire follikel: de oöcyt vergroot en wordt 

omgegeven door een heldere laag – de zona pellucida - en de follikelcellen 

delen zich en vormen een meerlagige laag rond de oöcyt (zona 

granulosa). De follikelcellen produceren een vocht (follikelvocht) dat 

opgeslagen wordt in een ruimte tussen de follikelcellen. De secundaire 

follikel wordt een tertiaire of Graafse follikel (of antrale follikel) als tussen 

de follikelcellen een ruimte verschijnt waarin het follikelvocht in is 

opgeslagen. Follikelcellen aan de buitenzijde van de zona granulosa 

ontwikkelen zich tot thecale cellen (die de theca vormen) die belangrijk 

zijn voor de productie van hormonen (o.a. oestrogeen).  



 

Na een ovulatie zal het resterend deel van de Graafse follikel zich 

ontwikkelen tot een geel lichaam of corpus luteum, dat de hormonen 

oestrogeen en progresteron produceert (zie verder). Als de oöcyt niet 

bevrucht wordt, zal dit corpus luteum degenereren: men spreekt van een 

atrofiërende follikel (het verschijnsel heet atresie).  

 

Wanneer de oöcyt bij ovulatie uit het ovarium komt, is ze omgeven door 

een zona pellucida en een of twee lagen gespecialiseerde follikelcellen die 

de corona radiata vormen. Deze follikelcellen voorzien de eicel van vitale 

proteïnen. 

 

 

 

5.3. Gametogenese 

Gameten zijn voortplantingscellen van organismen en worden in 

voortplantingsstructuren (zie hoger) gevormd. Heel wat lagere organismen 

kennen geen mannelijke en vrouwelijke ‘vormen’ (denk bijvoorbeeld aan 

slakken en regenwormen) en kennen bijgevolg geen twee ‘soorten’ 

gameten. Wanneer mannelijke en vrouwelijke organismen bestaan, spreekt 

men respectieve lijk van spermatozoïden (zaadcellen) en oötiden 

(eicellen). De vorming van gameten, spermatozoïden en oötiden worden 

respectievelijk de gametogenese, spermatogenese en oögense genoemd. 



 

5.3.1.Spermatogenese 

De spermatogenese start vanaf de puberteit en gaat in principe het ganse 

verdere leven van de man door. Vanaf de puberteit ontstaan zo’n 1000 

zaadcellen per seconde – hoewel de vorming van 1 zaadcel zo’n 64 dagen 

in beslag neemt. De levensomstandigheden van de man – al of niet roken, 

consumeren van alcohol, het nemen van hete baden en dragen van 

spannend ondergoed heeft een invloed op de kwaliteit van het sperma.  

De diploïde zaadcelmoedercellen of spermatogonia (enkelvoud 

spermatogonium) - gelegen aan de buitenzijde van de tubuli seminiferi - 

delen zich mitotisch. Eén van de dochtercellen blijft aan de rand liggen en 

wordt een nieuwe spermatogonium, de andere dochtercel migreert naar het 

centrum. Ze differentieert hierbij naar een spermatocyt van de eerste orde 

(2n). Deze spermatocyt start de meiose, waarbij twee spermatocyten 

van de 2de orde (n) ontstaan. Na afwerken van de meiose zijn vier 

spermatiden ontstaan. Deze spermatiden zijn nog met elkaar verbonden 

door cytoplasmabruggen, men spreekt derhalve van een syncytium.  

 



 

De ontwikkeling van de spermatiden tot spermatozoïden wordt de 

spermiogenese genoemd. Tijdens dit proces ontwikkelt zich uit het Golgi-

apparaat een acrosomaal blaasje (vol lytische enzymen) dat tegen de kern 

gaat liggen, groeit het centriool dat zich plaatst tegen de andere zijde van 

de kern ten opzichte van het acrosomaal blaasje uit tot een zweepstaart en 

ordenen de mitochondriën zich rond de basis van deze zweepstaart. Als 

laatste wordt overtollig cytoplasma afgesnoerd. Wanneer de 

spermatozoïden in het centrum van de tubuli seminiferi vrijkomen, zijn 

ze nog niet beweeglijk. Ze worden getransporteerd door peristaltische 

bewegingen naar de epididymis, en verkrijgen pas daar hun beweeglijkheid.  

 

5.3.2.Oögenese 

In tegenstelling tot de gametogenese bij de man, vangt de oögenese veel 

vroeger aan. Oögonia (eicelmoedercellen) delen zich mitotisch (cfr. 

spermatogonia). Uit hun dochtercellen ontstaan nieuwe oöginia en oöcyten 

van de eerste orde. Deze oöcyten van de eerste orde beginnen 

onmiddellijk met de eerste meiotische deling, maar stoppen zodra de eerste 

profase is afgewerkt. Bij een zeven maand oud vrouwelijk embyro, liggen 

ongeveer vijf miljoen, bij een negen maand oud embryo ongeveer 500000 

dergelijke oöcyten in de ovaria. De eerste meiotische deling wordt slechts 

afgewerkt bij een ovulatie. Zo ontstaan oöcyten van de tweede orde 

(secundaire oöcyte). Opvallend hierbij is de ongelijke verdeling van het 



 

cytoplasma: zowat al het cytoplasma komt in één van de dochtercellen 

terecht, terwijl de andere geen cytoplasma ‘erft’. Deze laatste cel zal niet 

leiden tot een bevruchtbare eicellen wordt daarom het poollichaampje 

genoemd. Onmiddellijk na de voltooiing van de eerste meiotische deling 

start de tweede reductiedeling, maar deze komt tot een halt in de metafase. 

Pas bij contact met een spermatozoïde wordt de tweede meiotische deling 

afgewerkt en ontstaan twee oötiden. Opnieuw kent deze tweede deling een 

ongelijke verdeling van het cytoplasma, waarbij al het cytoplasma naar 

slechts één van de dochtercellen gaat (de andere cel wordt opnieuw een 

poollichaampje genoemd). Het poollichaampje ontstaan uit de eerste 

meiotische deling, zal de tweede meiotische deling al dan niet ondergaan. 

Op het einde van de meiose, ontstonden op deze wijze één oötide en twee 

of drie poollichaampjes.  

 



 

5.4. Hormonale regeling  

De vorming van geslachtscellen wordt hormonaal geregeld. De hormonale 

regeling van de gametogenese wordt hieronder besproken. Men dient 

rekening te houden dat dit een vereenvoudigde weergave is van de realiteit: 

hormonale regelingen zijn vaak uitermate complex en niet altijd goed 

begrepen. Verschillende bronnen geven vaak ook de oorzaak-gevolg 

relaties tussen de verschillende hormonen op een andere manier weer.  

5.4.1.Hormonale regeling/menstruele cyclus bij de vrouw 

De hormonale cyclus van de vrouw wordt geregeld door haar interne 

biologische klok. Deze biologische klok13 bevindt zich in de hypothalamus 

van onze hersenen. De hypothalamus stelt ritmisch het GnRH 

(Gonadotropin Releasing Hormone14 – een decapeptide) hormoon vrij. Deze 

pulserende vrijstelling van GnRH regelt de vrijstelling van twee hormonen 

uit de hypofyse: 

- uit de voorkwab het follikel stimulerend hormoon (verder in de 

cursus afgekort als FSH) dat de groei van follikels stimuleert en 

belangrijk is bij de selectie van de dominante follikel; 

 

13 Deze biologische klok heeft een ritme van ongeveer 24h. Door invloeden van buitenaf 

wordt de klok gesynchroniseerd met de externe wereld. In afwezigheid van deze externe 

stimuli houden zoogdieren ook een circadiaan ritme aan, maar omdat deze niet perfect 

24h is (maar bij sommige individuen enkele minuten minder of meer betreft), zal het ritme 

hoe langer hoe meer uit fase raken met het echte dag-nacht ritme.  
14 In het Nederlands moet dit iets van gonadotrope hormonen zijn. 



 

- uit de achterkwab het luteneïserend hormoon (verder afgekort als 

LH), belangrijk voor de ovulatie en de instandhouding van het corpus 

luteum. 

 

De productie van oestrogeen en progesteron is op zijn beurt afhankelijk van 

deze twee hormonen en dus indirect van de secretie van GnRH.  

De hypothalamus wordt beïnvloed door zowel exogene (lengte dag en/of 

nacht, aanwezigheid andere vrouwelijke individuen, stress, etc…) als 

endogene stimuli (ziekte, hormonen, etc…).  

 

Thecale15 cellen beschikken over receptoren 

voor LH. Wanneer LH op deze receptoren 

wordt aangetroffen, gaan zij over tot de 

productie van androgenen. De onder de 

theca gelegen granulosacellen zetten deze 

androgenen om tot oestrogeen door middel 

van het enzym aromatase, dat slechts 

aangemaakt en geactiveerd wordt wanneer FSH aanwezig is.  

 

Net als in de meeste andere hormonaal geregelde mechanisme, is hier 

sprake van terugkoppelingsmechanismen. Het FSH zorgt voor een 

toenamen in de productie van oestrogeen, maar oestrogeen oefent een 

negatieve feedback uit op de productie van FSH (en een positieve feedback 

op de productie van LH). Het LH stimuleert de productie van oestrogeen en 

progesteron, maar deze beide hormonen oefenen een negatieve feedback 

uit op de productie van het LH.  

 

15 Dit zijn de buitenste lagen granulosacellen die rond de follikel gelegen zijn. 



 

 

Op de eerste dag16 van de cyclus zijn de concentraties aan oestrogeen en 

progesteron laag. Omdat de negatieve feedback op de hypothalamus 

verdwijnt, verhoogt de (ritmische) productie van GnRH. Hierdoor wordt de 

voorkwab van de hypofyse geprikkeld en neemt de productie aan FSH toe 

in de eerste week van de cyclus. Dit leidt tot de start van de folliculinisatie: 

15 à 40 follikels rijpen, waarbij er een toename is van receptoren voor FSH17 

en LH. Dit leidt tot een verhoogde productie van oestrogeen (vooral in 

tweede week). Door de verhoogde productie van oestrogeen neemt de 

productie van GnRH af (negatieve feedback!) en daalt de productie van FSH 

snel. Hierdoor komen geen nieuwe follikels meer tot rijping.  

Naarmate de follikels groeien, krijgen ze meer LH- en FSH-receptoren. Hoe 

meer LH-receptoren een follikel heeft, hoe hoger de productie van 

oestrogeen en hoe meer de productie aan FSH daalt. Hoe meer FSH-

receptoren, hoe groter de respons op FSH en hoe minder FSH beschikbaar 

blijft voor andere follikels. Vermits niet alle follikels tegelijkertijd zijn 

 

16 Aangezien het een cyclus is, is er in feite geen begin en einde. De dag waarop de 

menstruaties beginnen, wordt bij conventie als ‘start’ van de nieuwe cyclus aanschouwd.  
17 Doordat er meer receptoren zijn, zullen de follikels bij eenzelfde concentratie aan het 

hormoon, gevoeliger zijn.  



 

beginnen groeien en dus niet alle even groot zijn, zal bovenstaand 

mechanisme ervoor zorgen dat enkel de grootste follikel overleeft (selectie 

van dominante follikel). Door een tekort aan FSH zullen de andere follikels 

atrofiëren. De follikel met het meeste FSH-receptoren blijft dus bestaan 

en gaat over tot een productie van grote hoeveelheden oestrogeen. Deze 

hoge concentratie aan oestrogeen – die een ovulatie vooraf gaat – zal ook 

gedragsveranderingen teweegbrengen (de bronst) die het aantrekken van 

een potentiële partner moeten verzekeren.  

Als de concentratie van oestrogeen boven een kritische drempel in het bloed 

bereikt, wordt de hypothalamus beïnvloed en stijgt de frequentie van 

vrijstelling van GnRH. Dit resulteert 72h later in een piek in de vrijstelling 

van LH. Deze hoge concentratie aan LH induceert enzymen die de wand van 

de inmiddels volgroeide, tertiare of Graafse follikel doorbreken. De oöcyte 

komt vrij (= de ovulatie) en wordt opgenomen door de trechter van Fallopi. 

Tegelijkertijd worde de eerste meiotische deling afgewerkt (zie eerder). 

De oöcyt (II, in de metafase) moet nu binnen een tijdspanne van 24h 



 

bevrucht worden en zal nu door bewegingen van het oviduct in de volgende 

5 à 6 dagen naar de uterus worden getransporteerd. 

De piek in de concentratie aan LH induceert ook de groei van het corpus 

luteum en de afscheiding (secretie) van oestrogeen en progesteron (door 

dit corpus luteum). De concentratie aan beide hormonen neemt in het 

tweede deel van de cyclus toe en leidt tot veranderingen van het 

endometrium die de eventuele innesteling van de zygote moeten toelaten.  

De instandhouding van het corpus luteum vergt aanwezigheid van 

luteneïserend hormoon. Het corpus luteum produceert echter oestrogeen 

en progesteron, die een negatieve feedback uitoefenen op de productie van 

dit hormoon. In het tweede deel van de cyclus zal het corpus luteum net 

omwille van de productie van zijn hormonen atrofiëren. Omdat oestrogeen 

en progesteron beide noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het 

endometrium, zal het endometrium worden afgebroken als het corpus 

luteum atrofieert. Dit gaat gepaard met bloedingen, die het afgebroken 

weefsel uit het lichaam helpt transporteren. Een het corpus luteum volledig 

is geätrofieerd, is de concentratie aan oestrogeen en progesteron zeer laag 

en de cyclus kan herbeginnen.  

Verder valt op te merken dat de bloedingen niet stoppen door stolling. 

Oestrogeen zorgt voor het samentrekken van de baarmoederspier (zie ook 

verder). Als de concentratie van oestrogeen verhoogt in de volgende cyclus, 

zullen bloedvaten dicht worden geduwd, zodat de bloedingen stoppen.  

Indien echter een zygote zich heeft ingenesteld in het endometrium, mag 

het endometrium niet worden afgebroken. Een zygote zal het hormoon 

humane chorion gonadotropine (HCG)18 produceren, dat het corpus 

luteum in stand houdt en zorgt dat de zwangerschap kan doorgaan. Later 

in de zwangerschap zal de placenta de productie van oestrogeen en 

progesteron volledig overnemen van het corpus luteum.  

 

18 Dit is trouwens het hormoon dat opgespoord wordt in het bloed om na te gaan of een 

vrouw zwanger is. 



 

Oestrogeen en progesteron hebben nog een aantal andere functies. 

Oestrogeen zal niet alleen instaan voor de groei van het endometrium (zie 

hoger). Het zorgt ook voor een verhoogde afscheiding van glycogeen 

(voeding oöcyt/zygote), maakt de slijmprop in de cervix vloeibaarder en 

verhoogt de pH van het vrouwelijk voortplantingsstelsel, wat de doorgang 

van de spermatozoïden moet bevorderen.  

De gehele cyclus duurt ca. 22 à 35 dagen, waarbij de ovulatie meestal 

plaatsgrijpt 14 dagen voor de erop volgende menstruatie. Circa één op zes 

vrouwen kent een onregelmatige cyclus. 

 

Na ongeveer 30 jaar van eierstokcycli is het aantal follikels in de ovaria 

sterk gedaald. Dit betekent dat de respons op FSH kleiner zal zijn en er 

minder oestrogeen wordt geproduceerd (minder follikels komen tot rijping). 

Als de concentratie aan oestrogeen de drempelwaarde niet meer bereikt, 

blijft de LH-piek en de ovulatie uit. Aangezien er geen corpus luteum wordt 

gevormd daalt de concentratie aan oestrogeen snel. Menstruaties treden op 

zonder dat een ovulatie heeft plaatsgevonden: dit is een anovulaire 

menstruatie en de vrouw bevindt zich in de premenopauze. Aangezien 

geen oestrogeen en progesteron wordt aangemaakt (er is geen corpus 

luteum) valt de remmende werking van deze hormonen op de 

hypothalamus geheel weg. Dit resulteert in een grotere productie van FSH 

en LH, waardoor de overgebleven follikels groeien (folliculinisatie). De 

ovulatie blijft echter meestal uit en eenmaal alle primaire follikels weg zijn, 

valt de gehele cyclus stil. Dit is de menopauze. De storingen in de 

hypothalamus en hypofyse (die zelf de bijnieren en schildklier sturen) die 

hier het gevolg van zijn, hebben een ganse reeks fysiologische en 

psychische ongemakken tot gevolg. Uiteindelijk wordt een nieuw hormonaal 

evenwicht bereikt: de postmenopauze.  

 

 



 

5.4.2.Hormonale regeling bij de man 

De hormonale regeling van de spermatogenese is niet bij alle zoogdieren 

gelijkaardig. Bij de mens is de regeling niet volledig begrepen. De 

hypothalamus, hypofyse en cellen van Leydig spelen een belangrijk rol. 

Het FSH en LH worden ook bij de man aangemaakt. Het LH stimuleert de 

cellen van Leydig om testosteron aan te maken. Het FSH zorgt ervoor dat 

de cellen van de Sertoli androgen binding protein aanmaken, die ervoor 

zorgen dat de concentratie aan testosteron voldoende hoog wordt gehouden 

voor de spermatogenese (de concentratie in de cellen is tot 50x hoger dan 

in het bloed). Testosteron is noodzakelijk om de spermatogenese op te 

starten en te onderhouden. Eens de spermatogenese gestart is, is het 

hormoon FSH niet langer noodzakelijk. Het hormoon inhibin (ook 

geproduceerd door de cellen van Sertoli) zou de productie van FSH 

afremmen. 

 

 

 

5.5. Werking van de pil 

De werking van de anticonceptiepil berust op het kunstmatig verhogen van 

de concentraties oestrogeen en progesteron in het bloed, waardoor de 



 

ovulatie, transport van spermatozoïden en de opbouw van het endometrium 

belet worden.  

Als de concentratie aan oestrogeen en progesteron het normale peil 

overschrijden, kan de hypothalamus geen GnRH meer produceren, 

waardoor follucilinisatie en ovulatie onderdrukt worden. De hoge 

concentratie aan progesteron doet het slijm in de cervix indikken zodat een 

taaie slijmprop ontstaat die de doorgang voor spermatozoïden belet. 

Bovendien zal een zeer hoge concentratie aan progesteron de hoeveelheid 

receptoren voor progesteron doen afnemen. Hierdoor wordt de werking van 

progesteron op het baarmoederslijmvlies afgeremd. De celdifferentiatie die 

nodig is voor de voeding en innesteling van een bevruchte eicel wordt op 

deze manier tegengegaan.  

 

5.6. De conceptie of bevruchting 

De bevruchting of conceptie is het versmelten van de spermatozoïde met 

de oötide. Landdieren kennen een inwendige bevruchting waarbij de 

zaadcellen gebracht worden in het lichaam van het vrouwelijk organisme. 

In afwezigheid van een waterig milieu bestaat er immers een hoog risico op 

uitdroging van de gameten: de vrouwelijke gameet kan voor de bevruchting 

niet voorzien zijn van structuren die haar tegen uitdroging beschermen 

omdat deze structuren de versmelting met een mannelijke gameet 

belemmeren. Een inwendige bevruchting is dus een evolutionaire 

aanpassing aan het leven op het land. Waterdieren kennen meestal een 

uitwendige bevruchting: hierbij worden de zaadcellen en eicellen geloosd 

en komen in ‘de buitenwereld’ met elkaar in contact.  

Bij zoogdieren worden bij een ejaculatie gemiddeld 400 à 500 miljoen 

spermatozoïden ter hoogte van de cervix (baarmoederhals) geloosd. De 

basische secreties van het sperma beschermen de spermatozoïden korte 

tijd tegen het zure milieu in de vagina (pH ±4). Ongeveer een kwart van de 

spermatozoïden sterft in de vagina door de negatieve invloed van de 



 

zuurtegraad en immuunreacties van de vrouw tegen de lichaamsvreemde 

cellen. 

De eicel moet bevrucht worden in de eerste 24h na de ovulatie, gedurende 

deze periode bevindt zij zich in het oviduct. De zaadcellen, die maximaal 

zes dagen kunnen overleven, bewegen zich in de richting van het minst 

zure milieu en worden ook aangetrokken door chemische stoffen 

(chemotaxis). Vanaf de cervix moeten de zaadcellen dus ca. 20 centimeter 

afleggen. De spermatozoïden leggen per 

minuut een afstand van 2 à 3 mm19 af. Hierbij 

worden ze voortgestuwd door de bewegingen 

van de zweepstaart en bewegen ze tegen de 

trilhaarslag (die een eicel transporteren in de 

richting van de uterus) van de epiteelcellen 

in. Ongeveer de helft van de spermatozoïden 

zwemmen in de verkeerde oviduct. Slechts 

enkele duizenden spermatozoïden bereiken 

de oöcyt, die nog steeds omgeven is door de 

zona pellucida en de corona radiata. 

Wanneer een spermatozoïde de oöcyt 

bereikt, wordt de inhoud van het 

acrosomaal blaasje door exocytose 

vrijgesteld. De lytische enzymen lossen lokaal de zona pellucida op. 

Wanneer de kop van de spermatozoïde in contact komt met specifieke 

receptoren op het membraan van de eicel, versmelten het membraan van 

de spermatozoïde met deze van de eicel. De kern van de spermatozoïde 

komt in de oöcyt terecht, het staartstuk en het middenstuk (met de 

mitochondriën) worden echter niet opgenomen20.  

 

19 Dit is vrij snel gezien hun grootte. 
20 Zie eerder: mitochondriën worden uitsluitend maternaal overgeërfd. 



 

Zodra de spermatozoïde contact heeft gemaakt met de eicel, zal deze de 

tweede reductiedeling afwerken: een poollichaampjes splitst zich af en een 

oötide met een haploïde kern blijft over. 

Door vloeistofopname zal de mannelijke kern opzwellen. De kernen gaan 

naast elkaar liggen en de beide kernen fusioneren. Op dit moment is de 

geslachtelijke voortplanting voltrokken (amfimixie) en is een zygote of 

bevruchte eicel ontstaan. 

Versmelting van meerdere spermatozoïden met één eicel (polyspermie) 

brengt het verdere verloop van de ontwikkeling en de overleving in gevaar. 

In de loop van de evolutie is dus een mechanisme ontstaan, dat polyspermie 

(het versmelten van meerdere spermatozoïden met een enkele eicel) moet 

verhinderen. Onmiddellijk na het versmelten van de zaadcel met de eicel 

wordt het membraanpotentiaal (de binnenzijde van het membraan is 

negatief geladen ten opzichte van de buitenzijde) omgedraaid (de 

binnenzijde van het membraan wordt positief en de buitenzijde negatief). 

Omdat de membranen van de spermatozoïde en oötide niet met elkaar 

kunnen versmelten als de membraanpotentialen zijn omgedraaid, 

verhindert deze toestand polyspermie. Daarnaast worden specifieke 

enzymen geproduceerd die de receptoren voor de zaadcellen vernietigen.  

Deze toestand waarbij het membraanpotentiaal is omgedraaid, kan niet 

aangehouden worden omdat op deze manier geen stoffen met de 

buitenwereld kunnen worden uitgewisseld. Vooraleer de 

membraanpotentiaal terug zal worden hersteld, wordt een 

bevruchtingsmembraan aangelegd die versmelting met andere 

spermatozoïden onmogelijk maakt. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde 

schorsreactie: de corticale granules die onder het celmembraan liggen, 

storten hun inhoud door exocytose uit. Tussen het celmembraan en de zona 

pellucida ontstaat zo een laag, die ondoordringbaar is voor spermatozoïden. 

Zodra dit bevruchtingsmembraan is gevormd, wordt het 

membraanpotentiaal hersteld (binnenzijde membraan negatief ten opzichte 

van buitenzijde).  



 

 

  

 



 

5.7. Migratie van het ei en de nidatie 

Na de bevruchting begint onmiddellijk de eerste mitose. Een paar uur later 

is het tweecellig stadium bereikt. Als het ei, circa drie à vijf dagen later, in 

de uterus is beland (zich voedend met sappen van het slijmvlies in de 

oviduct), heeft het het 8-cellig stadium bereikt. Dit stadium wordt het de 

morula genoemd. De eerste mitose-delingen worden de 

klievingsdelingen genoem, omdat na de cytokinese de gevormde cellen 

niet in grootte toenemen (en dus half zo groot zijn als de oorspronkelijke 

moedercel). De dochtercellen hebben bijgevolg slechts een volume dat half 

zo groot is als de oorspronkelijke moedercel.  

Tot en met het morula-stadium is elke cel totipotent, wat wil zeggen dat 

elke cel kan aanleiding kan geven tot alle andere celtypes van het embryo, 

inclusief placenta en navelstreng (en ze kunnen dus aanleiding geven tot 

andere embryo’s, zie verder: meerlingen).  

Tot de 6de dag blijft het ei vrij. Het wordt gevoed door het endometrium dat 

onder invloed van progresteron glycogeen afscheidt.  

Zodra het ei het 32-cellig stadium bereikt, wijken de cellen uiteen en 

ontstaat een sfeer: de blastula. De holte in de blastula wordt de 

blastulaholte genoemd, de cellaag rond de holte is de trofoblast.  

Cellen die bij volgende delingen ontstaan, migreren naar een van de polen, 

waar zij de embryonale knop of de kiemknop vormen. De cellen in de 

kiemknop zijn nu pluripotent. Ze kunnen elk ander celtype vormen, 

behalve de extra-embryonale cellen zoals de placenta en de navelstreng.  

Door het groter worden van dit embryo, wordt de zona pelludica 

uitgerokken en dunner om uiteindelijk te verdwijnen. Wanneer de zona 

pellucida verdwenen is, komen de cellen van de trofoblast in aanraking met 

het endometrium, dat door de inwerking van progesteron een optimale 

structuur heeft verkregen. De trofoblast scheidt enzymen af, waardoor de 

innesteling of nidatie tot stand komt. De innesteling begint op de 6de 

dag en is omstreeks de 14de dag voltrokken. 



 

5.8. Differentiaties tijdens de nidatie 

Vanaf de 8ste dag ontstaat in de kiemknop een laag cellen – het 

amnionvlies – dat een ruimte aflijnt (de amnionholte) die gevuld wordt 

met een vocht afgescheiden door het amnionvlies (het amnionvocht). Een 

andere laag in de kiemknop vormt de dooierzak of vitelluszak en omgeeft 

de vitellusholte. Bij vogels is deze ruimte gevuld met de dooier, bij 

zoogdieren is de vitellusholte klein.  



 

 

5.9. Differentiaties na de nidatie 

De twee cellagen tussen de 

amnionholte en de vitellusholte vormen 

de kiemschijf. Uit de kiemschijf 

ontstaat het toekomstige embryo. De 

amnionzijde van de kiemschijf vormt 

het ectoderm, de vitellus-zijde het 

endoderm. Tussen beide lagen 

ontstaat omstreeks de 15de dag een 

derde laag, het mesoderm. Deze drie 

lagen worden ook wel de kiembladen genoemd. Uit deze drie kiembladen 

ontstaan nu de organen. Belangrijk is dat in deze lagen cellen al 

gedifferentieerd zijn, en dat welbepaalde zones/cellen in deze lagen zich tot 

bepaalde organen verder zullen ontwikkelen. Fouten of problemen die zich 

hier voordoen in enkele cellen, kunnen verregaande gevolgen met zich 

meebrengen. De cellen zijn hier ook niet langer totipotent, maar 

multipotent: ze kunnen nog aanleiding geven tot welbepaalde celtypes.  

ectoderm 

endoderm 



 

Het mesoderm zal zich ook uitspreiden buiten de kiemschijf en vormt er het 

mesenchym dat de binnenzijde van de trofoblast en de amnion- & 

vitellusmembraan bekleedt. Het mesenchym vormt samen met de 

trofoblast de chorion. Ze omsluit een holte (de chorionholte) gevuld met 

vocht (het chorionvocht).  

Aan de buitenzijde vormt de chorion uitstulpingen – de chorionvlokken - 

die het ei diep in de het slijmvlies vastankeren. De chorionvlokken 

produceren het hormoon HCG – dat het corpus luteum in stand houdt 

ondanks de afwezigheid van het luteneïserend hormoon.  

Uit het ectoderm ontstaan alle dekweefsels (zoals de huid). Een 

instulping van het ectoderm leidt tot de vorming van een neurale buis, die 

zich ontwikkelt tot de hersenen en het ruggenmerg. Het ruggenmerg en de 

andere delen van het zenuwstelsel zijn dus ook van het ectoderm afkomstig. 

Uit het endoderm ontstaat een primitieve darm die met de vitelluszak in 

verbinding blijft. Bloedvaten, hart, spierstelsel, onderhuid en het skelet 

(kraakbeen en been) ontstaan uit het mesoderm.  

 

 



 

Ondertussen wordt de amnionholte steeds groter, ten koste van de 

chorionholte. Het embryo wordt volledig ingesloten door de amnionzak en 

baadt in het amnionvocht of vruchtwater. 

Het groeiende embryo blijft in contact met de chorionvlokken door middel 

van de buiksteel (uitgroei endoderm), die de navelstreng vormt.  De 

navelstreng zorgt voor het transport van stoffen tussen moeder en kind. Ze 

bestaat uit een gelei-achtige massa en bevat drie bloedvaten: 2 

slagaders brengen bloed in de richting van de placenta, 1 ader voert bloed 

terug naar het kind.  

 

Naarmate het ei groter wordt, doet het baarmoederslijmvlies uitpuilen in de 

baarmoederholte. Aan deze zijde verdwijnen ook de chorionvlokken, terwijl 

ze aan de andere kant sterk vertakken, uitgroeien en de moederkoek of 

placenta vormen. Tegen het eind van de 8ste week is de placenta 

volledige gevormd. Ze is rond en schijfvormig en bestaat uit de 

chorionvlokken die in bloedruimtes baden. In de chorionvlokken stroomt 

bloed van het kind in bloedvaten, die baden in bloedruimtes met bloed 

van de moeder. Nergens komt het bloed van het kind in rechtstreeks 

contact met het bloed van de moeder. Hier gebeurt wel de uitwisseling 

van stoffen tussen moeder en kind:  



 

- zuurstofgas, voedingsstoffen, hormonen, immunoglobulines en 

andere stoffen zoals alcohol en nicotine gaan over van de moeder 

naar het kind; 

- koolstofdioxide en afbraakproducten gaan van het kind naar de 

moeder.  

Hoewel de ‘grens’ tussen de moeder en het kind uit maar een enkele laag 

cellen is opgebouwd, kunnen de meeste ziekteverwekkers niet zonder meer 

van moeder naar kind overgaan. Rubella (rode hond), syfilis en 

toxoplasmose en hepatitis B zijn enkele voorbeelden van ziekten die van 

moeder op kind kunnen worden overgedragen, omdat ze de barrière kunnen 

doorbreken. Het is daarom belangrijk dat wordt nagegaan voor de 

zwangerschap of de moeder aan een van deze ziektes lijdt en dat alle 

voorzorgsmaatregelen worden genomen opdat de ziektes tijdens de 

zwangerschap niet worden opgelopen.  

 

5.10. Hormonale regeling van de zwangerschap 

Kort na de zwangerschap beginnen de chorionvlokken met de productie van 

humaan choriongonadotropine (HCG). Dit hormoon zorgt er voor dat het 

corpus luteum niet wordt afgebroken en dat de productie van oestrogeen 

en progesteron in stand blijft gehouden: zoniet zou het endometrium 

worden afgebroken en het ingenestelde ei ‘wegspoelen’ (door de 

menstruaties). Omstreeks de 3de maand is de productie van HCG 

maximaal. Daarna neemt de productie langzaam af, met als gevolg dat het 

corpus luteum langzaam maar zeker kleiner wordt. Tegen de 6de maand is 

de productie van HCG door de chorionvlokken volledig stilgevallen.  

De placenta – die volledig is opgebouwd uit chorionweefsel - begon echter 

vanaf de derde maand zelf met de productie van oestrogeen en 

progesteron. Wanneer de productie van HCG is stilgevallen en het corpus 

luteum deze twee hormonen niet meer produceert, heeft de placenta de 

productie ervan volledig overgenomen.  



 

Beide hormonen (oestrogeen en progesteron) oefenen een tegengestelde 

invloed uit: oestrogeen zorgt voor de contractie van de uterus, 

progesteron remt contracties van de uterus af. Naargelang de 

geraadpleegde bron wordt er meer of minder progesteron in vergelijking tot 

oestrogeen geproduceerd, maar naar het einde van de zwangerschap toe, 

zal het effect van oestrogeen in elk geval overheersen.  

 

 

 

5.11. Verloop van zwangerschap 

Een zwangerschap duurt bij de mens ca. 9 kalendermaanden. Dit komt 

overeen met tien ‘lunaire’ maanden of 280 dagen, geteld vanaf de eerste 

dag van laatste menstruaties. Aangezien de bevruchting meestal 

plaatsgrijpt rond de 14 dagen van de hormonale cyclus, duurt een 

zwangerschap ongeveer 266 dagen, zijnde 38 weken. In deze 38 weken 



 

ontwikkelen zich triljoenen cellen door mitosedelingen uit één enkele cel, 

de bevruchte eicel. In totaal ontstaan ook zo’n 200 verschillende celtypes.  

Het verloop van de zwangerschap kan ingedeeld worden in twee fasen, 

namelijk de embryonale fase of de ontwikkelingsfase en de groeifase of 

de foetale fase.  

 

5.11.1. Embryonale fase of de ontwikkelingsfase 

De embryonale fase omvat de ontwikkeling van de eicel tot morula, blastula 

(met kiemknop en kiemschijf, zie eerder) alsook de aanleg van de organen 

uit de kiemlagen (ectoderm, mesoderm en endoderm). Enkele belangrijke 

verschijnselen worden hieronder weergegeven: 

- dag 1: eerste klievingsdeling; 

- dag 5: blastocyst van ca. 100cellen, de buitenste laag is de trofoblast, 

binnenin de kiemknop; 

- dag 6-7: aankomst in baarmoeder; 

- 3de week: ongeveer speldekop groot, de kiembladen vouwen zich op 

en de top wordt de kop – al lijkt deze nog niet op een kop.  

- dag 15: zenuwcellen beginnen hersenen en ruggenmerg te vormen; 

- dag 22: het hart begint te kloppen (autonoom) waardoor bloedcellen 

circuleren, en zuurstofgas en nutriënten – nodig voor de exponentiële 

groei worden aangevoerd; 

- 4de week: embryo zo groot als een boon, het groeit ongeveer 1mm 

per dag; de oogjes zijn zwarte stipjes, het hart slaat ongeveer 80 keer 

per minuut; er worden stompjes zichtbaar aan de romp die gaan 

uitgroeien tot ledematen; het gezicht wordt gevormd doordat 

weefselplaten naar elkaar groeien – gebeurt dit fout dan kan een 

gespleten gehemelte ontstaan; het embryo vertoont duidelijke 

kieuwbogen;  

- 5de week: oor is zichtbaar als gaatje;  

- dag 30: embryo niet te onderscheiden van varken, paard, aap, etc…  



 

- 6de week: embryo past nog altijd in een okkernoot; de ogen zijn 

glasachtige bolletjes en liggen ver uiteen; het hoofd is zeer groot 

(zelfs bij de geboorte nog een kwart van de lichaamslengte); embryo 

ondergaat metamorfose: er ontstaan oorschelpen, ogen zijn bedekt 

met gesloten oogleden, handen en voeten worden zichtbaar; 

- 8ste week: embryo ongeveer 3cm en lijkt al sterk op een mens; tot nu 

toe werden de voedingsstoffen gehaald uit de dooierzak die in 

verbinding staat met de navelstreng, vanaf nu wordt alles uit de 

placenta gehaald; moeders gaan nu bepaalde voedingsstoffen plots 

niet meer lusten, en dat zijn stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor 

het kind; de hormonale veranderingen in het lichaam van de vrouw 

zorgen voor ochtendmisselijkheid; vingers en tenen zijn gevormd.  

Omdat het embryo de typische menselijke vorm heeft, spreekt men vanaf 

nu van een foetus.  

Afbeeldingen zijn te vinden op: 

https://www.goodtoknow.co.uk/family/fetal-development-95644 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Kyoto_Collection  

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Embryonic_Development 

https://www.babycentre.co.uk/s1001608/your-pregnancy-at-11-weeks 

 

5.11.2. Foetale fase of groeifase 

De foetale fase volgt op de embryonale fase en start omstreeks de 8ste 

week. Belangrijk is dat alle organen nu reeds aanwezig zijn, al is dit vaak 

in rudimentaire vorm en zijn de organen nog niet functioneel. Tijdens deze 

fase nemen de foetus en de organen toe in grootte, verfijnen de organen 

en treden ze in werking. Enkele belangrijke gebeurtenissen zijn: 

- 9de week: sterke ontwikkeling van het zenuwstelsel (2.5 miljoen 

nieuwe neuronen per minuut); de foetus begint te bewegen waardoor 

spieren en botten sterker worden. Deze bewegingen zijn reflexen en 

worden niet aangestuurd door de hersenen maar vertrekken vanuit 

https://www.goodtoknow.co.uk/family/fetal-development-95644
https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Kyoto_Collection
https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Embryonic_Development
https://www.babycentre.co.uk/s1001608/your-pregnancy-at-11-weeks


 

het ruggenmerg. Het hart klopt autonoom en de hartslag bedraagt 

ongeveer 157 slagen per minuut;  

- 10de week: normaal volgt nu een eerste echografie. De arts kan 

hieruit een aantal zaken afleiden: o.a. of er een kans op het syndroom 

van Down is (door nekplooimeting) maar ook de datum van 

bevruchting op basis van de grootte van de foetus (dit is veel 

nauwkeuriger dan de datum vanaf de laatste menstruaties); 

- 11de week: de foetus vertoont een stapreflex: als de voeten worden 

aangeraakt worden de benen bewogen; er is nog veel ruimte in de 

baarmoeder. 

Tussen de 6de en 11de week is de baby 5x zo groot geworden (ongeveer 

7cm) en zijn de meeste organen aangelegd. Ongeveer 200 celtypes zijn 

aangemaakt, spieren trekken samen, er is een zenuwstelsel.  

- 12de week: start van 2de trimester, de kans op een miskraam wordt 

kleiner omdat alle nieuwe celtypes reeds gemaakt zijn. Het geslacht 

is nog niet altijd zichtbaar, maar wordt wel al gevormd: de teelballen 

maken testosteron aan en de eierstokken follikels (bemerk dat het 

geslacht genetisch van de eerste dag is vastgelegd); 

- 16de week: de foetus meet ongeveer 14cm; de hersenen sturen 

bewegingen aan – de foetus is veel beweeglijker geworden en 

beweegt met vingers, handen, polsen, knieën en tenen; botten 

worden harder en de vingers zijn los van elkaar; de handen zijn 

eerder klaar dan de voeten; de ogen staan al wat dichter bij elkaar; 

het hart slaat 140-150 keer per minuut en de hartslag is hoorbaar op 

de echo; de foetus is gevoelig en reageert op prikkels. De foetus 

ontwikkelt proprioreceptie, hij is zich bewust van de stand van de 

ledematen in de ruimte. De grijpreflex komt tot ontwikkeling en de 

foetus oefent met het vastnemen van zaken (navelstreng, voeten, 

handen, neus, oren). Hoewel wij de grijpreflex niet nodig hebben (een 

menselijke baby wordt gedragen), vertonen we ze wel; 

- 18de week: het spijsverteringssysteem begint te werken en de foetus 

slikt vruchtwater in, onverteerbare resten vormen een onverteerbare 



 

pasta of het meconium; de bewegingen van de foetus zijn zo sterk 

dat de moeder ze kan opmerken; sommige baby’s openen de ogen al 

op 18 weken; 

- 19de week: halfweg de zwangerschap – het de foetus meet ongeveer 

18 centimeter; vingerafdrukken zijn ontwikkeld; een tweede echo 

wordt nu vaak gedaan.  

Na 6 maanden werken alle organen al zijn deze nog niet volgroeid. De 

zintuigen zullen nu ontwikkelen. Bij een vroeggeboorte is er kan op 

overleving na de 24ste week (al zijn er enkele gevallen gekend vanaf de 22ste 

week). Prematuren die geboren zijn voor de 26ste week vertonen later heel 

vaak leermoeilijkheden. Het grote probleem bij dergelijke vroeggeboorten 

is dat de longen onvoldoende sterk zijn ontwikkeld om voldoende O2 op te 

nemen. Tijdens het derde trimester zullen de zintuigen actief worden 

(smaak, reuk, tast, zicht) en de hersenen moeten deze signalen 

interpreteren.  

 

- 24ste week: foetus steekt de tong soms uit, mogelijks om het 

vruchtwater te proeven (de samenstelling van het amnionvocht wordt 

wellicht beïnvloed door wat de moeder eet – de ontwikkeling van de 

smaak is belangrijk omdat het aanmoedigt om te drinken eens de 

baby geboren is; de foetus ziet nog niets, maar knippert met de ogen 

(knipperreflex); 

- 25ste week: wimpers zijn aanwezig, de kleur van de ogen is nog niet 

definitief omdat de ontwikkeling van pigmenten de aanwezigheid van 

licht vereist; het gehoor is wellicht goed ontwikkelt (geluid gaat 

sneller doorheen vloeistof dan doorheen de lucht, maar vooral de lage 

tonen zijn goed hoorbaar): de baby hoort wellicht harde muziek en 

raakt gewoon aan de stem van de moeder.  

- 26ste week: de foetus slaapt 90% van de tijd en is dus maar 10% van 

de tijd alert; de schrikreflex is aanwezig (armen schieten naar buiten 

om afstand te creëren); de foetus drinkt ca. een halve liter 



 

vruchtwater per dag om het spijsverteringsstelsel goed te laten 

ontwikkelen; de zuigreflex is aanwezig en de baby zuigt op alles wat 

in de buurt van de mond komt – nu wordt ook al een voorkeur voor 

een bepaalde hand ontwikkelt; de foetus is 25cm groot; de hartslag 

gaat dubbel zo snel al bij de moeder en wordt beïnvloed door haar 

stressniveau;  

- 28ste week: het zenuwstelsel is zeer goed ontwikkelt en de baby wordt 

zich bewust van de omgeving; het geheugen begint zich te 

ontwikkelen (het herkent de stem van de moeder en het patroon van 

de spraak); het kan proeven, horen, ruiken en voelen; de baby is 

gedraaid en ligt in vele gevallen met het hoofd naar beneden, als de 

baby stampt voelt de moeder dit in de ribben; 

- 33ste week: de baby kan een muziekstuk herkennen en op de maat 

schoppen – na de geboorte worden de baby’s vaak rustig bij het horen 

van muziek die ze tijdens de zwangerschap veelvuldig te horen 

kregen – wat een bewijs  is voor de ontwikkeling van een geheugen 

VOOR de geboorte; de laatste 5 weken van de zwangerschap zijn 

lastig voor de vrouw wegens druk op de buik en de borstkas – 

waardoor de vrouw ook kortademig kan worden; de baby beweegt in 

de slaap met de ogen (REM-slaap), wat betekent dat ze mogelijk ook 

al dromen (dit kan een manier zijn om de hersenen te laten 

ontwikkelen); de hersenen bestaan uit 100 miljard zenuwcellen die 

100 triljoen verbindingen vormen; het hoofd is zo groot dat het niet 

meer door het bekken kan; baby’s die nu geboren worden kunnen 

prima overleven; 

- 32ste-36ste week: de baby draait zich in de meeste gevallen, zodat hij 

of zij met het hoofd naar beneden ligt en het hoofd min of meer naar 

de linker-rugzijde van de moeder. Dit is de meest gunstige positie om 

geboren te worden. 

- 38ste week: geboorte (5% wordt geboren op uitgerekende datum, de 

rest in de periode van ca. 14 dagen voor of na de uitgerekende 

datum). 



 

5.12. De geboorte 

De geboorte wordt ingeleid door voorweeën en weeën. Voorweeën zorgen 

ervoor dat de baarmoederhals zachter en korter worden, maar leiden nog 

niet tot een ontsluiting. Ze nemen niet toe in kracht en frequentie. Tijdens 

de voorweeën kan de vrouw de slijmprop verliezen. Echte weeën (of 

ontsluitingsweeën) zijn sterke contracties (samentrekkingen) van de uterus 

(baarmoeder). Ze worden enerzijds mechanisch, anderzijds hormonaal 

opgewekt: 

- door de grootte van de foetus raakt de uterus uitgerokken. Ze gaat 

daardoor reflectorisch samentrekken waardoor de foetus met het 

hoofd tegen de baarmoederhals duwt. Zenuwen brengen vervolgens 

impulsen over naar de hersenen, waardoor het hormoon oxytocine 

(dat contracties van de uterus veroorzaakt) wordt vrijgesteld; 

- naar het einde van de zwangerschap wordt het hormoon oxytocine 

vrijgesteld uit de achterste hypofysekwab. Dit hormoon stimuleert de 

placenta en de vruchtvliezen tot de productie van prostaglandines, 

die niet alleen de spieren in de baarmoeder (het myometrium) doen 

contraheren, maar ook een positieve feedback hebben op de 

productie van oxytocine.  

Deze hormonale en mechanische processen versterken elkaar en zorgen 

voor steeds heviger wordende contracties, die toenemen in kracht en 

frequentie.  Aanvankelijk treden weeën op met tussenpozen van 30 à 60 

minuten, maar naar de bevalling toe worden ze steeds regelmatiger en 

frequenter (1 à 3 minuten)21.  

Bij het opwekken van de bevalling en het ontstaan van de weeën is 

oxytocine in elk geval een zeer belangrijk hormoon – alhoewel de precieze 

interactie met de hormonen oestrogeen en progesteron niet volledig 

begrepen wordt. Mogelijkerwijze zijn het de volgroeide longen van de baby 

 

21 Zodra de weeën regelmatig om de 5 minuten verschijnen, wordt het aangeraden om 

naar het ziekenhuis te gaan.  



 

die een eiwit afscheiden die de productie van progesteron vertragen en de 

afgifte van oxytocine stimuleren. Verder merken we op dat oxytocine het 

geheugen onderdrukt om pijn te verminderen en zo een band met de baby 

te krijgen.  

Tijdens of vlak voor de weeën breken ook de vruchtvliezen. 

Doordat de foetus tegen de baarmoederhals drukt, wordt het 

geboortekanaal geleidelijk aan breder. Dit is de fase van de ontsluiting. 

Dit gebeurt met een snelheid van ca. 1cm/h bij een eerste bevalling, maar 

kan oplopen tot 2 à 3cm/h bij volgende bevallingen. Een volledige 

ontsluiting is er pas vanaf een opening van 10cm.  

Zodra het geboortekanaal volledig is ontsloten, ontstaan persweeën waarbij 

de foetus in en doorheen het geboortekanaal wordt geduwd. Deze fase van 

de uitdrijving duurt een half tot een uur. De moeder kan door het 

opspannen van de buikspieren (persen) de geboorte versnellen. De 

gynaecoloog kan beslissen om een ‘knip’ te plaatsen als de foetus daar nood 

aan zou hebben: door een insnijding in de vagina wordt het geboortekanaal 

breder gemaakt. Als ze geplaatst wordt, wordt meestal naar links geknipt, 

om 

beschadiging van de anale sluitspier te vermijden. In het Verenigd 

Koninkrijk wordt deze meestal rechts gezet – dit om eventuele schade aan 

de endeldarm te vermijden. Gezien de meeste mensen (en dus ook 

verloskundigen en gynaecologen) rechtshandig zijn, is het links knippen 

gemakkelijker. Voor het plaatsen van de knip wordt vaak een lokale 

verdoving geplaatst, en het knippen gebeurt meestal tijdens een wee.  



 

Uniek bij de mens is het 

voorkomen van een 

inwendige en 

uitwendige spildraai. 

Voor de doorgang 

doorheen het 

geboortekanaal liggen 

de foetussen meestal 

met het hoofd naar 

beneden (96%) en links 

(70% van de 96%). 

Tijdens de doorgang door het geboortekanaal, draait de foetus het hoofd 

en het lichaam eerst naar de rugzijde van de moeder (inwendige spildraai), 

om het hoofd en het lichaam terug naar de linker zijde te draaien zodra het 

in de buitenwereld verschijnt (uitwendige spildraai). Deze spildraai is nodig 

omdat de diameter van het hoofd groter is dan de diameter van het 

geboortekanaal, en een hoofd dat rugwaarts gericht is beter door het 

geboortekanaal kan.  



 

Zodra de baby geboren is zetten de longblaasjes uit en begint de baby 

(hopelijk) zelfstandig te ademen. De navelstreng kan doorgeknipt worden.  

Ongeveer 15 minuten na de geboorte, zorgt een contractie van de uterus 

voor de uitdrijving van de placenta of de moederkoek. Dit is de nageboorte. 

Wanneer de placenta niet wordt uitgedreven, zal de gynaecoloog deze zelf 

verwijderen.  

Bij onze nauwste verwanten, de mensapen, komt deze spildraai niet voor 

omdat het geboortekanaal voldoende ruim is. De oorzaak van de sterke 

verkleining van het geboortekanaal bij de mens is te vinden bij de bipedale 

locomotie: het bipedaal lopen vereiste een aantal ingrijpende wijzigingen in 

de bekkenbeenderen, met een kleiner wordend geboortekanaal als gevolg. 

Samen met onze grotere hersenen, zorgt dit dat de geboorte een 

huzarenstukje is geworden: niet alleen een spildraai, maar ook over elkaar 

schuivende schedelbeenderen (daarom zijn de schedelbeenderen van een 

neonatus nog niet vergroeid), zijn nodig om nog geboren te kunnen worden. 

We worden bovendien allemaal te vroeg geboren: om even ver ontwikkeld 

geboren te worden als andere zoogdieren zou de draagtijd van de mens 21 

maanden bedragen en zou de baby geboren worden als een peuter …  

 

 



 

Veel voorkomende problemen 

zijn stuitligging en een te 

kleine bekkenopening. Bij 

stuitligging wordt het hoofd 

laatst geboren en bestaat er 

risico op kortdurend tekort 

aan zuurstofgastekort in de 

hersenen omdat de navelstreng dicht wordt geduwd tussen het hoofd en de 

baarmoeder. In beide gevallen biedt een keizersnede22 een oplossing.  

 

5.13. Twee- en meerlingen. 

Ongeveer twee derde van de tweelingen zijn dizygotisch of tweeeiig, een 

derde is monozygotisch of eeneiig. Wereldwijd geven ongeveer 3 op 1000 

geboortes aanleiding tot eeneiige tweelingen, het voorkomen van tweeeiige 

tweelingen hangt af van ras tot ras (10-40per 1000 geboorten bij zwarten, 

7-10 per 1000 geboorten bij blanken en slechts 3 per 1000 geboorten bij 

Aziaten).  

De kans op een drieling, vierling en vijfling bedraagt respectievelijk 1/6000, 

1/700000 en 1/63000000 

Meereiige meerlingen ontstaan wanneer meerdere eicellen vrijkomen (na 

rijping van meerdere follikels) en elk afzonderlijk worden bevrucht in het 

oviduct door een verschillende spermatozoïde. Deze bevruchte zygoten 

nestelen zich elk afzonderlijk in de baarmoederwand en ontwikkelen 

onafhankelijk van elkaar. Ze ontwikkelen elk hun eigen chorion en hun 

eigen placenta. Het krijgen van meereiige meerlingen is erfelijk.  

Eeneiige meerlingen ontstaan doordat een bevruchte eicel, gaat splitsen. 

Deze splitsing kan gebeuren op verschillende tijdstippen na de bevruchting.  

 

22 De naam keizersnede komt van “caedere”, snijden in het Latijn. 



 

Wanneer het ‘ei’ splitst vóór de vorming van de blastula (tussen bevruchting 

en 6de dag) zal elk van de celklompjes zich ontwikkelen toch een blastula 

met eigen trofoblast, chorion en placenta. Deze blastula nestelen zich 

afzonderlijk in en ontwikkelen onafhankelijk van elkaar. In sommige 

gevallen nestelen de embryo’s zo dicht bij elkaar, dat de placenta’s tegen 

elkaar groeien en het lijkt of er maar één placenta is.  

Bij splitsing ná de vorming van de blastula, als de kiemknop net is gevormd 

maar de kiemschijf nog niet (tussen de 6de en 10de dag), zullen embryo’s 

zich ontwikkelen elk in een eigen amnionzak en elk met een eigen dooierzak 

(vitelluszak). Ze hebben echter de placenta gemeenschappelijk (chorion 

gemeenschappelijk).  

Wanneer de splitsing optreedt ná de vorming van de kiemschijf (tussen de 

10de en de 14de dag), zullen beide embryo’s de amnionzak, de dooierzak en 

de placenta delen.  

 



 

Als de splitsing gebeurt kort na de 14de dag, dan is er een verhoogde kans 

dat de deling niet volledig gebeurt, waardoor een Siamese tweeling 

ontstaat.  

 

5.14. Lactatie 

Het zogen van de nakomelingen is een van de unieke kenmerken van 

zoogdieren. Zoogdieren beschikken daarom over melkklieren 

 die embryonaal gezien hun oorsprong in zweetklieren kennen. Melkklieren 

zijn dus gemodificeerde zweetklieren.  

5.14.1. Anatomie van de melkklier 

Een melkklier is opgebouwd uit 4 tot 18 kliertrossen, die elk een eigen 

afvoergang (ductus lactiferus) hebben. Deze afvoergangen monden 

afzonderlijk uit op de tepel. Elke afvoergang is op het einde voorzien van 

een verbreding waar een kleine hoeveelheid melk wordt opgeslagen: de 

sinus lactiferus. Naast klierweefsel bevat een melkklier ook vetweefsel. De 

verhouding klierweefsel tot vetweefsel bedraagt 1-1 indien de vrouw geen 

jongen zoogt, 2-1 indien de vrouw haar jongen zoogt. De melkklier bevat 

tussen het vet- en klierweefsel talrijke bloedvaten die grondstoffen voor de 

productie van melk naar de klier brengen.  



 

 

 

5.14.2. Ontwikkeling van de klier 

Tijdens de embryonale ontwikkeling ontstaat uit 

epitheelcellen (dekweefsel) - zowel bij meisjes 

als bij jongens - een melklijst van de oksel tot de 

lies. Onder invloed van hormonen zoals 

oestrogeen en progesteron, zullen de ducti 

lactiferus tijdens de puberteit vergroten, neemt 

de hoeveelheid vetweefsel toe en komen de 

klieren tot ontwikkeling. Tijdens de 

zwangerschap (vooral naar het einde toe) en na 

de geboorte vertakken de melkgangen sterk en 

komt de secretie (productie) van melk op gang, terwijl de hoeveelheid 

vetweefsel afneemt.  

 

5.14.3. Hormonale regeling van de lactatie 

De lactatie behelst twee processen: 

- melkproductie/melksecretie (vorming van melk) door de kliercellen; 

- melkejectie (uitdrijving van de melk door de melkgangen). 



 

Beide processen worden geregeld door hypofysehormonen: 

- het hormoon prolactine (melkproductie) wordt gemaakt in de 

hypofysevoorkwab; 

- het hormoon ocytocine wordt gemaakt in de hypofyseachterkwab. 

 

5.14.3.1.  Melkproductie 

Prolactine is een hormoon noodzakelijk voor 

de productie van melk. Het wordt gemaakt in 

de voorkwab van de hypofyse en vrijgesteld 

in de bloedbaan. De hormonen progesteron en 

oestrogeen stimuleren de productie van 

prolactine, maar remmen de werking ervan. 

In de loop van de zwangerschap wordt dus 

steeds meer prolactine gemaakt. Als de 

placenta na de geboorte verdwijnt, blijft de 

concentratie prolactine aanvankelijk hoog. 

Aangezien concentratie oestrogeen en 

progesteron nu zakt, wordt het prolactine 

actief en komt de melkproductie op gang.  

Aangezien de bron voor oestrogeen en progesteron verdwenen is, daalt de 

productie van prolactine. Bij aanraking van de tepel door de baby, 

vertrekken zenuwimpulsen naar de hypothalamus die de hypofyse aanzet 

om gedurende enkele uren prolactine te produceren23. Deze prolactine zet 

de melkklieren aan om melk te produceren, die de baby tijdens een 

volgende zoogbeurt zal opdrinken.  

 

23 De productie van prolactine staat onder invloed van PIF (prolactine inhibitie factor). Bij 

aanraking van de tepel onderdrukken zenuwimpulsen de productie van PIF door de 

hypothalamus, wat tot een verhoging van de productie in prolactine leidt.  



 

Prolactine remt de vorming van FSH, waardoor een vrouw die haar jongen 

zoogt, moeilijk opnieuw zwanger wordt.  

 

5.14.3.2. Melkejectie 

Prolactine is noodzakelijk voor de productie van melk, maar niet voor de 

ejectie van melk. Wanneer de tepel door de baby wordt geprikkeld, 

vertrekken zenuwimpulsen naar de hersenen. In de achterkwab van de 

hypofyse wordt het hormoon oxytocine vrijgesteld, dat via het bloed 

doorheen het lichaam wordt gevoerd. In de melkklieren veroorzaakt 

oxytocine een contractie van de melkgangen (ducti lactiferus) waardoor 

melk naar buiten wordt gestuwd.  

 

5.15. Prenatale diagnostiek 

Bij prenatale diagnostiek gaat men controleren of er eventuele afwijkingen 

zijn bij het kind nog voor het wordt geboren. In België worden jaarlijks 

ongeveer 3000 baby’s geboren met een aangeboren afwijking. Ongeveer 

tien procent stamt uit zogenaamde risicofamilies: families waar er een 

bloedverwant is met een afwijking. Vrouwen met een bloedverwant met een 

aangeboren afwijking en vrouwen met een leeftijd van meer dan 35 jaar, 

vormen een risicogroep. Vooral bij hen worden prenatale testen uitgevoerd.  

5.15.1. Triple-test 

De triple-test is een vrij recente test. Het bloed van de moeder wordt 

onderzocht op drie stoffen: 

- HCG (humaan chorion gonadotropine); 

- het hormoon oestriol; 

- alfa-foetoproteïne. 



 

Wanneer weinig van alfa-foetoproteïne aanwezig is, kan dit wijzen op het 

syndroom van Down. Een abnormaal grote hoeveelheid van deze stof, is 

een aanwijzing voor een open rug.  

De test wordt uitgevoerd bij 15-16 weken zwangerschap. De exacte 

zwangerschapsduur moet gekend zijn. Wanneer de vrouwen geen verder 

onderzoek willen uitvoeren bij een positieve test, wordt deze test niet 

aangeraden. Verder levert deze test op jonge leeftijd vaak valse positieve 

resultaten.  

 

5.15.2. Amniocentese (vruchtwaterpunctie).  

Bij een vruchtwaterpunctie of amniocentese 

wordt een staal van 15-20mL amnionvocht 

genomen. In het amnionvocht zitten cellen 

van de foetus. Deze cellen worden in een 

laboratorium verder gekweekt en 

onderzocht op hun erfelijk materiaal 

(chromosomen). Het nadeel van deze test 

is de wachttijd van 2 à 3 weken (tijd nodig 

om cellen te kweken). Deze test wordt 

gebruikt om gericht te zoeken naar 

chromosoomafwijkingen, stofwisselingsziekten en andere afwijkingen van 

het DNA. Het risico op een miskraam, als gevolg van het uitvoeren van deze 

punctie, bedraagt ca. 0,5%. De test wordt uitgevoerd vanaf de 14de week. 

Indien problemen worden aangetroffen, wordt de bevalling opgewekt.  

5.15.3. Echografie 



 

Bij een echografie wordt door middel 

van ultrasone geluidsgolven (die 

volstrekt onschadelijk zijn voor de 

baby) een beeld bekomen van de 

baby. Inmiddels is dit een 

routinecontrole: elke zwangere vrouw 

krijgt door het ziekenfonds drie echo’s 

terugbetaald. Met deze test worden 

structurele afwijkingen opgespoord. 

Het resultaat is afhankelijk van het 

toestel, de gebruiker en de ligging van 

het embryo. Bij het vermoeden van 

een afwijking, worden verdere testen 

gedaan. Vaak gebeurt ook een 

nekplooimeting. Bij een 

nekplooimeting wordt nagegaan of er een vochtophoping is ter hoogte van 

de nek (nekoedeem) tussen de 10de en 14de week. Een verdikte nekplooi 

(aanwezigheid nekoedeem) is vaak een aanwijzing voor 

chromosoomafwijkingen (zoals het syndroom van Down). Er gebeuren 

echter vaak fouten met deze meting (gezonde kinderen met een dikkere 

nekplooi en kinderen met afwijkingen die een normale nekplooi hebben). 

De nekplooimeting is dus enkel indicatief.  

5.15.4. Vlokkentest of chorionbiopsie 

De vlokkentest of chorionbiopsie wordt uitgevoerd vanaf de 10de week. Er 

wordt een klein stukje van de 

placenta (moederkoek) 

genomen. De volledige 

moederkoek bestaat uit 

weefsel van het embryo en 

heeft dus hetzelfde DNA als 

het embryo. Het voordeel van 

deze methode ten opzichte 



 

van de amniocentese is dat het staal veel meer cellen bevat en de cellen 

niet naar het laboratorium moeten voor een verdere kweek. Men kan dus 

onmiddellijk het weefsel analyseren, zodat er sneller een resultaat is. De 

test kan ook vroeger in de zwangerschap worden uitgevoerd. De 

chorionbiopsie kan op twee manieren gebeuren: transcervicaal (langsheen 

vagina en baarmoeder) of abdominaal (doorheen de buikwand). Het nadeel 

van deze test is dat er iets meer foute resultaten worden bekomen, omdat 

chromosoomafwijkingen soms beperkt zijn tot de placenta.  

5.15.5. Navelstrengpunctie 

Een navelstrengpunctie wordt uitgevoerd rond de 20ste week. Bij deze 

punctie wordt bloed uit een van de drie bloedvaten in de navelstreng 

opgezogen. Omdat de kans op een miskraam 1 à 2 % bedraagt, wordt ze 

enkel uitgevoerd in uitzonderlijke situaties.  

5.15.6. Pre-implantatie genetische diagnostiek 

Pre-implantatie diagnostiek wordt enkel uitgevoerd bij een in-vitro 

bevruchting. Drie dagen na de bevruchting worden één of twee cellen uit 

het embryo gehaald en onderzocht. Voor zover gekend heeft het 

verwijderen van een of een beperkt aantal cellen in dit pril embryonaal 

stadium geen verdere gevolgen voor de ontwikkeling. Enkel de gezonde 

embryo’s worden daarna in de vrouw gebracht. Deze methode gebeurt 

enkel voor onderzoek gericht naar gekende aandoeningen (vb. 

geslachtsgebonden aandoening, spierziekte van Duchenne), enzovoort.  

5.16. Technieken om een verminderde vruchtbaarheid aan te pakken 

De kinderwens is bij sommige mensen groot, zeer groot. Maar de natuur zit 

tegen. Om een of andere reden raken ze niet, of zeer moeilijk zwanger. 

Waar deze mensen vroeger simpelweg niet aan kinderen toe raakten, kan 

de wetenschap deze mensen vandaag nu wat helpen om aan de kinderwens 

te voldoen.  

5.16.1. IVF 



 

IVF staat voor in-vitro fertilisatie. Een eicel 

wordt buiten de baarmoeder – in vitro – 

bevrucht. Daarna wordt ze terug geplaatst. 

Alles begint met een hormonale behandeling 

van de vrouw. Hierdoor komen meerdere 

eicellen tot rijping. Deze eicellen worden 

geoogst en in een laboratorium gebracht bij 

het sperma van de donor. Enkele bevruchte 

eicellen worden daarna teruggeplaatst 

(vandaar dat de kans op een meerling groter is).  

IVF wordt toegepast als andere opties niet werken (eileiders functioneren 

niet goed, onverklaarbare onvruchtbaarheid, zaad man verminderde 

vruchtbaarheid).  

5.16.2.  Kunstmatige inseminatie (KI) 

Bij een kunstmatige of intra-uterine 

inseminatie wordt zaad van de eigen 

partner of een donor ingebracht in de 

baarmoeder. Vaak gebeurt er een 

selectie van de zaadcellen vooraf. 

Deze techniek wordt toegepast als de 

man te weinig beweeglijke 

zaadcellen heeft of als de uterus een 

barrière vormt.  

5.16.3. Intra-cytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) 

Bij deze techniek wordt een zaadcel 

rechtstreeks in de eicel gebracht. Ze 

wordt toegepast als het aantal 

zaadcellen bij de man zeer laag is of als 

IVF niet kan worden toegepast. 

Zaadcellen worden geïmmobiliseerd 

door tegen de staart te tikken. Ze 



 

worden vervolgens met een pipet opgezogen. Net zoals IVF moeten de 

eicellen op voorhand uit de vrouw worden gehaald – wat gebeurt na een 

hormonale behandeling. De zaadcel wordt vervolgens rechtstreeks in een 

eicel ingebracht. Gezien er geen ‘natuurlijke selectie’ is op de zaadcellen, is 

er een groter risico op een aangeboren afwijking.  

5.16.4. TESA/TESE/MESA/PESA 

Wanneer bij mannen geen zaadcellen worden aangetroffen in het sperma 

(azoöspermie), kan men proberen zaadcellen te winnen uit de bijbal 

(epidydimis) of zaadbuisjes.  

 

Bij verstopping van de zaadleiders bevinden zich wel zaadcellen in de bijbal. 

Deze kunnen op microchirgische wijze (MESA – microchirurgical epidydimal 

sperm aspiration) of percutaan gewonnen worden (PESA – percutane 

epidymal sperm aspiration), met een naald opzuigen).  

Als geen levende zaadcellen worden aangetroffen, kan men proberen 

zaadcellen te vinden in de tubuli seminferi (zaadbuisjes) van de teelballen. 

Dit is geen eenvoudige methode. Dit kan door aspiratie (TESA – testicular 

sperm aspiration) of excisie (stukje weefsel wegsnijden, TESE – testicular 

sperm extraction).  

In elk van de gevallen kunnen de zaadcellen onmiddellijk worden gebruikt 

of ingevroren.  

 



 

5.16.5. Embryodonatie 

Bij een in-vitro-fertilisatie worden niet alle embryo’s terug ingeplant. 

Eventueel kunnen een of meerdere embryo’s worden gedoneerd aan 

koppels waarbij andere technieken niet geslaagd zijn.  

Het embryo wordt op het juiste moment van de cyclus bij een vrouw 

ingebracht. De vrouw kan hiertoe hormonaal werden voorbereid.  

 

5.16.6. Eiceldonatie 

Als een man voldoende kwalitatief sperma produceert, maar een vrouw 

onvoldoende of geen eicellen van voldoende kwaliteit heeft, kan een eicel 

van een andere vrouw de oplossing bieden. De techniek verloopt 

gelijkaardig aan een IVF, alleen is de eicel afkomstig van een andere vrouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


