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Beste patiënt,

Je wordt momenteel behandeld met chemotherapie. We geven je graag wat 
info omtrent seksualiteit, vruchtbaarheid en borstvoeding tijdens en na 
chemotherapie. 

De diagnose van kanker heeft ingrijpende gevolgen op je lichamelijk en 
psychisch welbevinden. Jij en jouw partner komen in een nieuwe rol terecht 
waarin intimiteit en seksualiteit (tijdelijk) een andere vorm aannemen. Noden 
en behoeften zijn erg persoonlijk, maar misschien wil je er wel over praten.
 
Seksualiteit en de confrontatie met emotionele en lichamelijke veranderingen 
leeft bij mensen van alle leeftijden, met of zonder partner. Een operatie of 
therapie kan je zelfbeeld veranderen. Droge en kwetsbare slijmvliezen zijn een 
gekende bijwerking van sommige therapieën. Lichamelijke ongemakken 
kunnen ervoor zorgen dat je minder verlangen hebt. Afhankelijk van het 
product en de dosis kan je menstruatie (tijdelijk) onregelmatig worden of je 
menopauze vroeger komen. Mannen kunnen soms kampen met 
erectieproblemen. Deze zijn vaak tijdelijk en verdwijnen na behandeling. Af-
hankelijk van je ingreep en je behandeling kunnen wij je advies geven omtrent 
specifieke hulpmiddelen.

Bij de meeste behandelingen kunnen de producten van chemotherapie in 
vaginaal vocht of spermavocht tot 1 week aanwezig blijven. Condoomgebruik 
de eerste week na toediening is sterk aangeraden om de slijmvliezen van je 
partner te beschermen.  

Sommige behandelingen kunnen de vruchtbaarheid (tijdelijk) verminderen en 
soms leiden tot blijvende steriliteit. Het effect hangt af van de soort 
behandeling, de dosis, je leeftijd en de vruchtbaarheid vóór de behandeling. 

Celtoxische therapie kan de kwaliteit van jouw eicellen of zaadcellen enkele 
weken tot maanden beïnvloeden. Zwangerschap de eerste 6 maanden tot 
1 jaar na toediening is sterk afgeraden. De onomkeerbaarheid van tijdelijke 
onvruchtbaarheid is sterk persoonsgebonden. Adviezen hangen af van de 
soort behandeling. 

Bij een actieve kinderwens kunnen wij je doorsturen naar een fertiliteitskliniek 
alvorens met de therapie van start te gaan. Indien je borstvoeding geeft, moet 
deze tijdelijk gestaakt worden. Indien je enig vermoeden hebt dat je zwanger 
bent, bespreek dit met je arts.
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© Az Damiaan vzw, februari 2021. Niets uit deze brochure mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.  
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en 
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.

Blijf praten over wat je denkt en voelt. Het is belangrijk om elkaar te 
beschermen en geen schuldgevoel met zich mee te dragen. De drempel lijkt 
hoog om iets te vragen, maar seksualiteit mag geen bron van angst vor-
men. Het welzijn van jouw relatie staat voor ons centraal.

Indien je graag beroep doet op iemand kunnen we je ondersteunen via een 
gynaecoloog, psycholoog, seksuoloog, menopauzeconsulent, kinesist of 
hulpmiddelen om je seksueel functioneren en beleving aangenaam te houden.
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