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WONDER
BABY?

Bent u of uw mama geboren tussen 1947 en 1977, dan 
bestaat de kans dat u zich herkent in dit verhaal van 
DES. Misschien heeft uw moeder of uw oma toen ze 
zwanger was DES geslikt als medicijn. 
 DES (voluit: diethylstilbestrol) is een middel dat 
op grote schaal voorgeschreven werd aan zwange-
re vrouwen. De bekendste merknamen bij ons waren 
Distilbène en Stilbestrol. 
 Het is een kunstmatig hormoon en het zou miskra-
men voorkomen. Maar dat deed het niet. Integendeel. 
 Pas jaren later blijkt dat DES uiterst schadelijk 
is, vooral voor het ongeboren kind. Er worden DES-
dochters en DES-zonen geboren die levenslang ge-
zondheidsproblemen hebben. Ook DES-kleinkinderen 
kunnen nog problemen hebben. 
 België heeft nooit schadevergoedingen uitbe-
taald. Andere landen doen dit wel. Nederland en 
Frankrijk zelfs tot vandaag. 

Tekst: Greet Pluymers
Fotografie: Elisabeth Broekaert
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WAT IS  
DES? 

DES is de afkorting van 
diethylstilbestrol. Het is een 
chemisch preparaat dat de 
werking van het vrouwelijk hor-
moon imiteert. Een kunstmatig 
hormoon dat het natuurlijke 
oestrogeen kon vervangen. Zo 
leek het toch. 
 Meteen na de uitvinding 
ervan in 1938, gaan artsen op 
zoek naar een toepassing van 
DES. Er wordt volop geëx-
perimenteerd op mensen. In 
het begin wordt het gebruikt 
als middel tegen gonorroe, 
menopauzeklachten of om men-
struatie op gang te brengen.  
 En dan vindt DES een toe-
passing die het middel populair 
maakt. Het zou miskramen 
voorkomen. Sinds 1947 verovert 
DES de wereld onder meer dan 
200 verschillende merknamen. 
Niemand had er patent op ge-
nomen, iedereen mocht het dus 
maken en verkopen. In België 
worden Distilbène en Stilbestrol 
de bekendste merknamen. 
 Als zes jaar later uit een 
studie blijkt dat DES helemaal 
niet helpt om miskramen te 
voorkomen, wordt de promo-
tie anders aangepakt. Als je 
als zwangere vrouw DES slikt, 
wordt je baby sterker en mooier 
– zo klinkt het dan. 
 Maar jaren later blijkt dat 
het kunstmatige hormoon het 
omgekeerde veroorzaakt van 
wat het beloofde. Het bescha-
digt de voortplantingsorganen 
van de kinderen, veroorzaakt 
kankers, ook bij de moeders 
die het slikten. En de jongste 
jaren blijkt dat ook DES-
kleinkinderen nog problemen 
kunnen hebben. 
 DES is intussen verboden. 
Maar de gevolgen zijn gebleven. 
En zetten zich nog voort. 

HET  
ONZICHTBARE 

SOFTENON
DES wordt “het onzichtbare 
Softenon” genoemd. Beide pro-
ducten werden voorgeschreven 
aan zwangere vrouwen en bleken 
desastreus voor de baby.
 Het SoftenonschandaaI 
barst los in 1960 en is een 
wake-upcall voor onze omgang 
met geneesmiddelen tijdens de 
zwangerschap. Diverse contro-
lesystemen op geneesmiddelen 
worden opgestart. 
 Maar als tien jaar later be-
kend raakt dat DES kanker kan 
veroorzaken, werkt die genees-
middelenbewaking nog niet naar 
behoren. In Europa heeft het 
nog zes jaar geduurd vooraleer 
DES verboden wordt tijdens de 
zwangerschap. 
 Softenon is 3 jaar lang 
gebruikt, DES is 30 jaar lang 
gebruikt. Het aantal Softenon-

kinderen wordt geraamd op 10 
à 20.000. DES telt duizend keer 
meer slachtoffers: meer dan tien 
miljoen. 
 Terwijl de afwijkingen ver-
oorzaakt door Softenon bij de 
geboorte meteen duidelijk zijn, 
komen ze bij DES pas jaren 
later aan het licht. Pas wanneer 
de DES-dochters in de puber-
teit komen en de DES-moeders 
borstkanker ontwikkelen. 
 De Duitse fabrikant van 
Softenon betaalt al meer dan 
50 jaar schadevergoedingen. 
In België is (pas) begin dit jaar 
een Softenon Fonds opgericht 
– 50 jaar nadat de verkoop in 
België stopgezet werd. Daarmee 
kunnen de 35 nog levende 
Softenonslachtoffers en een 
twintigtal ouders van overleden 
slachtoffers een uitkering krijgen. 
 Als Softenon de bom was die 
overheid, medische en farmaceu-
tische wereld wakker geschud 
heeft, dan is DES de tijdbom 
die blijvend tikt. Omdat het om 
uitgestelde effecten gaat. 

1938
● Diethylstilbestrol of DES 

wordt gecreëerd als eerste 
kunstmatig oestrogeen (het 
vrouwelijke hormoon). De 
Britse biochemicus Dodds 
neemt geen patent op zijn 
uitvinding. 

● Bij muizen ver-
oorzaakt DES 
borstkanker, 
zo blijkt uit 
een studie. 

1939 
● DES wordt volop getest op 

mensen. Het is zoeken naar 
een aandoening waarvoor 
het middel helpt. 

● In België experimenteren aan 
de Université de Louvain de 
artsen Joseph A. Schockaert 
en Jacques Ferin met DES, 
“een extreem goedkoop mid-
del” dat “makkelijk toege-
diend” kan worden.

1940
● Studies met proefdieren 

tonen dat DES afwijkingen 
aan de geslachtsorganen ver-
oorzaakt bij het nageslacht. 

1947 
● Het Amerikaanse echtpaar 

Smith-Smith zegt dat DES 
miskramen kan voorkomen. 
Dit is de start voor de com-
mercialisering van het mid-
del. Hun behandelingssche-
ma wordt wereldwijd gevolgd. 
Het drijft de dosis op in de 
loop van de zwangerschap.

● Ook bij ons wordt DES voor-
geschreven, meestal onder 
de merknaam Distilbène. 
Producent is het Belgische 
bedrijf UCB.

1953
● De Amerikaanse onderzoeker 

Dieckmann toont aan dat 
DES absoluut niet werkt als 
middel tegen miskramen.

VAN WONDER-
HORMOON TOT  

HORRORHORMOON
WAAROM  

TOCH?
U heeft een eenmalige krant in de hand. Informatie die 
aan het dagelijkse nieuws ontsnapt omdat de mensen 
over wie het gaat hun verhaal voor zich houden. We 
delen veel over onszelf, maar niet onze problemen met 
vruchtbaarheid en voortplanting, met geslachtsorganen 
en kankers, met seksuele en psychische problemen die 
eruit voortvloeien.
 Sinds ik vijf jaar geleden voor het eerst hoorde over 
de ravage die het kunstmatige hormoon DES aangericht 
heeft bij miljoenen vrouwen en mannen, heeft DES me niet 
meer losgelaten. Ik maakte toen als VRT-journaliste een 
Panorama-reportage over hormoonverstorende stoffen. 
 De blikken van de DES-dochters die ik toen sprak, 
brandden zich op mijn netvlies. Hun woorden zijn blijven 
malen in mijn hoofd. Kippenvel en morele verontwaar-
diging die ik deel met documentair fotografe Elisabeth 
Broekaert. Zij is bevriend met een DES-dochter en oppert 
het idee om samen het verhaal van DES via een krant te 
verspreiden. Het stilzwijgen moet worden doorbroken. 
 Wat wist en weet de wetenschap? Waarom krijgen DES-
slachtoffers in sommige landen een schadevergoeding 
maar niet hier? Waarom blijft België ontkennen dat DES 
ook hier leed veroorzaakt heeft? Waar blijft de erkenning? 
 De zoektocht naar antwoorden brengt ons via lot-
genotengroepen in verschillende landen naar 34 weten-
schappers uit binnen- en buitenland, experts uit alle 
medische en juridische disciplines die met DES te maken 
krijgen. Archivarissen van zeven archieven zoeken mee. 
Toch blijven er vragen onbeantwoord. Onder meer omdat 
de farmaceutische producent van DES, het Belgische 
UCB, niet wil meewerken. En omdat de getuigen over het 
verleden aan het verdwijnen zijn.
 Wat niet langer ontkend kan worden, is dat ook in 
België DES al drie generaties slachtoffers telt. Wij luis-
teren naar de slachtoffers, naar hoe DES hun leven be-
heerst. De intieme en pijnlijke verhalen konden niet altijd 
verwoord worden. Maar lees het niet-zegbare en kwets-
bare in de foto’s van Elisabeth en in het wit – want ook 
een foto mocht niet altijd. 
 Een hormoon dat wonderen zou verrichten, is een 
horrorhormoon gebleken. Deze krant wil absoluut een-
malig blijven en zich niet herhaald zien. 

Greet Pluymers Elisabeth Broekaert
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1959
● Verbod op gebruik van DES 

bij kippen en lammeren. DES 
wordt ook bij runderen ge-
bruikt. In 1980 wordt het in 
Italië nog in peutervoeding 
teruggevonden. 

1971 
● Groot alarm onder de 

gynaecologen: een tot dan 
zeldzame vaginale kanker 
duikt op bij jonge vrouwen 
wiens moeder DES slikte. De 
Amerikaanse arts Herbst 
legt het verband. Het begrip 
DES-dochter wordt geboren. 

● Korte tijd later verbiedt 
de Amerikaanse Food and 
Drug Administration het 
voorschrijven van DES aan 
zwangere vrouwen. 

1977
● Laatste bekend gebruik van 

DES bij zwangere vrouwen 
in België en de buurlanden. 
De bijsluiter wordt pas eind 
1976 aangepast. 

● Het middel – dat intussen 
al onder 200 merknamen 
verkocht wordt – wordt niet 
uit de handel genomen want 
blijkt zijn nut te hebben bij 
o.a. prostaatkanker. 

1983
● Distilbène wordt in België uit 

de handel genomen. In andere 
Europese landen blijft het nog 
tot einde jaren 80 bestaan. 
Het wordt ook in ontwikke-
lingslanden verkocht. 

1984
● DES-moeders blijken een 

sterk vergroot risico op 
borstkanker te hebben. 

T-vormige  
baarmoederholte

Eileider niet  
volledig ontwikkeld

Cysten naast  
de eierstok

Kleinere  
baarmoeder

Smal  
baarmoederhalskanaal

Vaginale  
woekering  

van weefsel  
(adenosis)

Vormafwijking aan  
baarmoederhals

DES werd zo goed als wereld-
wijd voorgeschreven. Dat is 
bekend. Hoeveel slachtoffers 
er precies zijn, is niet bekend. 
Slechts enkele landen geven 
cijfers. Die zijn een extrapo-
latie op basis van het aantal 
vastgestelde gevallen van 
clear cell adenocarcinoom: 1 
op de 1.000 DES-dochters krijgt 
die kanker. Opgelet: in de 
cijfers gaat het om het aantal 
DES-moeders en DES-kinderen. 
De vele DES-kleinkinderen zijn 
niet meegeteld. 

TOTAAL AANTAL  
SLACHTOFFERS:  

Minstens 11,7 miljoen 

● België:  60.000 à 100.000 
● Frankrijk:  360.000
● Nederland:  440.000
● Duitsland:  360.000
● Verenigd Koninkrijk: 300.000 
● Spanje:  45.000 
● Tsjechië/Slovakije: 113.000 
● Australië:  60.000
● Canada:  400 à 800.000
● VS: 9.600.000

Bronnen: JAMA Pediatrics 2018,  
Réseau DES France 2010 en  
European Environment Agency 2001 

PERIODES VAN GEBRUIK

● België:  1947-1977
● Duitsland:  -1977
● Frankrijk:  1950-1977
● Ierland:  1950-1976
● Italië:  -1960
● Nederland:  1947-1975 
● Noorwegen:  1948-1972
● Polen:  -1991
● Portugal:  1960-1970
● Spanje:  1953-1977
● Tsjechië:  1958-1976 
● VK:  1940-1971
● Australië: tot begin jaren 70
● VS: 1943-1971
● Tanzania:  -1985

MEER DAN TIEN MILJOEN SLACHTOFFERS 

DE GEVOLGEN 
VAN DES

DES-MOEDERS
● 30 % meer kans op  

borstkanker dan vrouwen  
die geen DES innamen.

 
DES-DOCHTERS

● Vormafwijkingen in de vagi-
na, aan de baarmoeder en/of 
de eileiders.

● Overmatige vaginale afschei-
ding. 

● Meer vruchtbaarheidspro-
blemen dan andere vrouwen: 
zwanger worden en zwanger 

blijven is een probleem.
● Buitenbaarmoederlijke zwan-

gerschappen, miskramen en 
vroeggeboorten.

● Verhoogd risico op een 
voorstadium van baarmoe-
derhalskanker.

● 1 op de 1.000 DES-dochters 
krijgt een zeer specifieke, 
snel woekerende kanker aan 
de vagina of baarmoederhals 
(clear cell adenocarcinoom 
of CCAC).

● Mogelijk een licht verhoogd 
risico op borstkanker. 

● Mogelijk pancreaskanker 
(meer onderzoek nodig om 
dit te bevestigen).

● Mogelijk melanoom bij wie 

jonger is dan 40 jaar (ook 
dit vraagt meer onderzoek). 

DES-ZONEN 
● Kleine vormafwijkingen aan 

de geslachtsorganen en de 
urinewegen, zoals hypospa-
die (plasgaatje zit niet op 
topje van de penis).

● (Goedaardige) knobbeltjes 
aan de bijbal.

● Niet-ingedaalde testikels bij 
geboorte.

● Te kleine testikels.

DES-KLEINKINDEREN
● Hersenverlamming bij 

vroeggeborenen: motorische 
problemen, verstandelijke 

handicaps, gehoor- en ge-
zichtsstoornissen, ontwikke-
lingsstoornissen, psychische 
stoornissen.

● Jongens: een verhoogde kans 
op hypospadie en niet-inge-
daalde testikels.

● Meisjes: geen afwijkingen aan 
de voortplantingsorganen.

● Andere gezondheidspro-
blemen worden nog volop 
onderzocht. Zo is er mo-
gelijk verhoogde kans op 
slokdarmproblemen en/of 
afwijkingen aan het hart. 
Meer onderzoek hiernaar is 
nodig om dit te bevestigen. 

EMOTIONELE GEVOLGEN BIJ DE 
DRIE GENERATIES

● DES-moeders en DES-
dochters die een kind hebben, 
kampen met schuldgevoelens 
om wat ze mee veroorzaakt 
hebben bij hun kind.

● Zorgen om de eigen gezond-
heid, ook in de toekomst. 

● Spanningen en zorgen kun-
nen leiden tot diverse psychi-
sche aandoeningen, onder 
meer doordat DES moeilijk 
bespreekbaar is in sociale, 
soms zelfs familiale relaties. 

Vormafwijkingen aan de geslachtsorganen die vaak voorkomen bij DES-dochters 
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1998
● Na blootstelling aan DES 

blijken muizen ook in de 
derde generatie nog een 
verhoogd kankerrisico te 
hebben.

2002
● Nederlands en later 

Amerikaans onderzoek zien 
bij DES-kleinzonen eenzelfde 
(herstelbare) afwijking aan 
de penis opduiken als bij 
DES-zonen. 

2007
● Nederland installeert een 

DES Fonds met 38 miljoen 
euro om DES-slachtoffers 
te vergoeden zonder dat ze 
via de rechtbank moeten. 
DES-fabrikanten (o.a. UCB) 
en hun verzekeraars hebben 
een eenmalig bedrag in het 
Fonds gestort. 

2015
● Het DES Fonds Nederland 

betaalt voortaan ook uitke-
ringen aan te vroeg geboren 
kinderen van DES-dochters. 

● Het Belgische UCB zet jaarlijks 
bedragen van 50 tot 99 miljoen 
euro opzij om in Frankrijk 
gerechtskosten en schadever-
goedingen te betalen. 

● Geregeld verschijnen er 
studies die DES linken aan 
gezondheidsproblemen bij de 
derde generatie.

maart 2019
● In Frankrijk krijgt een DES-

kleinkind een schadever-
goeding van bijna 3 miljoen 
euro na een proces dat jaren 
duurde. 

● Sinds het eerste DES-proces 
in 1991 is UCB al meerdere 
keren veroordeeld tot het uit-
betalen van een schadever-
goeding, aan drie generaties 
van DES-slachtoffers.

“Als DES in België geen probleem zou zijn, waarom is 
een UCB-baas dan naar ons gekomen kort nadat we een 
meldpunt hadden opgericht? Dan was er toch iets waar 
ze bang voor waren?” Anita Vandersmissen (60) ziet 
er frêle uit, maar zij klom als eerste op de barricaden 
in België. In de jaren 90 en bijna helemaal alleen. Nu 
staat ze er opnieuw en met een stevigere vzw. Ze is 
DES-dochter en het geheugen voor de geschiedenis 
van DES in België. 

Een piepkleine baby in een couveuse, vol slangetjes en 
buisjes. Dat zie ik op het fotootje dat Anita me toont. 
”Hij zat al vanop 26 weken klaar – ik lag dan al 6 weken 
plat. Ik was verkouden maar mocht niet hoesten omdat hij 
er zo kon uit floepen. Ook meerijden in een ‘geitje’ mocht 
niet want dat veerde teveel. Uiteindelijk is mijn zoontje ge-
boren op 35 weken. Met de MUG is hij meteen naar Leuven 
gebracht, maar ik bleef in Diest. Een maand lang was dit 
fotootje het enige dat ik had. Hij was er heel slecht aan toe. 
Zijn aorta was vernauwd, hij had een te groot hart”. 
 Negen jaar moet Anita wachten voor ze moeder wordt. 

VECHTEN TEGEN 
DESILLUSIE

DES  
IN BELGIË 

Net zoals in de ons omringen-
de landen, is DES in België 
gebruikt tussen 1947 en 1977. 
Zwangere vrouwen kregen het op 
voorschrift van hun arts (huis-
arts of gynaecoloog). 
 België heeft nooit een raming 
gemaakt van het aantal slacht-
offers, want het heeft altijd 
ontkend dat DES bij ons een 

probleem was en is. Maar op 
basis van het aantal bekende 
vaginakankergevallen schatten 
we dat België 60 à 100.000 
DES-slachtoffers telt. 
 Geen enkel Belgisch slacht- 
offer heeft ooit een schadever-
goeding gekregen. In andere 
landen wel. In bijvoorbeeld 
Frankrijk en de VS gebeurt dat 
via juridische weg. In Nederland 
krijgen slachtoffers een uitke-
ring via het DES Fonds. Ook 
nog in 2019. 
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Ze kan heel moeilijk zwanger worden en zwanger blijven. 
Ook bij haar zoontje lijkt het eerst mis te gaan. Ze heeft 
dan al drie miskramen gehad. Pas na de derde keer wordt 
ze grondig onderzocht en blijkt ze een afwijking aan haar 
baarmoeder te hebben die typisch is voor DES. 

ANITA:
Een korte baarmoederhals en een abnormale vorm 
van de baarmoeder. Dat was het. Ik had alle te-
kenen van DES, zei de arts en hij vroeg of mijn 
moeder iets genomen had toen ze zwanger was. 
Hallo, DES? Ik had daar nog nooit van gehoord 
en kreeg ook geen verdere uitleg. Mijn moeder wist 
wel meteen dat ze iets voorgeschreven had gekre-
gen omdat ze verschillende miskramen had gehad. 
De arts had haar gezegd dat het vitamines waren. 

Tot zover de informatie die Anita krijgt. Tot een tijd later 
haar vader haar een artikeltje uit Reader’s Digest geeft. 
Titel: DES: Een medicijn met een tijdbomeffect. Het is 
de start van een niet-aflatende zoektocht naar informa-
tie. Het dossier van haar moeder blijkt onvindbaar. Iets 
dat niet alleen bij haar, maar bij heel veel DES-kinderen 
het geval is. Onvoorstelbaar hoeveel dokterskabinetten 
“uitgebrand” of “overstroomd” zijn, zo stellen DES-
organisaties cynisch vast. 
 Het “tijdbom”-artikel leidt haar naar het DES Centrum 
in Nederland dat sinds de jaren 80 DES-slachtoffers ver-
enigt. Wanneer het Centrum in 1993 een informatiedag 
organiseert in Leuven om ook in België aandacht voor 
DES te vragen, komt Anita als DES-dochter getuigen. 
Zo wordt ze het eerste Belgische slachtoffer dat zich ken-
baar maakt. Het geeft haar meteen een voortrekkersrol. 

ANITA: 
Op die dag is het idee ontstaan om ook in België 
iets op te starten. Met z’n tweeën waren we: Judith, 
een Nederlandse DES-dochter en ik, een Vlaamse. 
We kregen in Nederland een vorming, stuurden 
een persbericht uit en hup we waren gestart, we 
hadden een meldpunt. Internet en mails beston-
den nog niet. We kregen brieven en telefoontjes met 
vragen, zo ging dat toen. 

Ze werkt nog voltijds als opvoedster, maar vindt tijd om 
langs te gaan bij alle Vlaamse ziekenhuizen om gynae-
cologen informatie te geven over DES. 

ANITA:
Ik was een leek, maar voelde snel dat ze niet zo 
goed op de hoogte waren. Weet je, ik heb toen opge-
vraagd wat ze hier tijdens hun opleiding tot gynae-
coloog leerden over DES. Een paar regeltjes waren 
het, meer niet. 

Het is ooit anders geweest aan de Belgische universitei-
ten. Het kunstmatige oestrogeen is in 1939 nog maar net 
op de markt of de Leuvense artsen Joseph Schockaert 
en Jacques Ferin experimenteren volop met het middel. 
In een medisch vaktijdschrift schrijven ze hoe verrukt ze 
zijn over dit “extreem goedkoop middel” dat “zo gemak-
kelijk toegediend” kan worden. Ze waarschuwen er dan al 
voor dat hoge dosissen mogelijk schadelijk kunnen zijn. 

ANITA:
Er is veel mee geëxperimenteerd, ook in Amerika. 
Iedereen was op zoek naar iets om kwaaltjes bij 
vrouwen in de menopauze tegen te gaan. Als een 
oestrogeen daarbij hielp, dan kon het misschien 
ook een miskraam tegengaan. Zo is dat gegaan. 
Maar kijk, België deed dus wel mee he. 

Niet alleen de Belgische medische wereld gaat erin mee, 
ook de farmaceutische. Het Belgische bedrijf UCB heeft 
DES verkocht onder 4 merknamen. Distilbène is het be-
kendst en meest voorgeschreven. In Frankrijk had het 
een zodanige monopoliepositie dat bij nagenoeg alle 
rechtszaken van DES-slachtoffers UCB in de beklaag-
denbank zit. De Franse processen begonnen in de jaren 
90, kort voor Anita het DES-meldpunt oprichtte. 

ANITA: 
UCB is bij ons op bezoek geweest meteen nadat 
de pers over ons geschreven had. De directeur voor 
Europa, een grote vis ja, kwam in een limousine om 
te checken of ze ook van ons een proces konden ver-
wachten. Wij hadden daarvoor toen lang niet genoeg 
bagage en dat had hij gauw door. Hij gaf dan maar 
wat pootjes van “we zullen helpen als we kunnen” en 
beweerde dat hun product in België sinds 1965 niet 
meer aangeraden werd tegen miskramen. Voorts zei 
hij dat DES in België geen probleem veroorzaakt had, 
dat zij “maar 20.000 doosjes” verkocht hadden. 
Maar niemand kan dat cijfer bevestigen. En waarom 
komt hij zo snel bij ons langs als er toch geen pro-
bleem is in België? Dat geeft toch wel aan dat er iets 
is, iets waar UCB wel degelijk bang voor is. 

De Belgische DES-slachtoffers zijn het beu dat niemand 
toegeeft – bewust of onbewust – fouten te hebben ge-
maakt. Anita ziet een gedeelde verantwoordelijkheid, 
van industrie, artsen en overheid. 

Na 3 miskramen laat Anita zich grondig onderzoeken. Dan hoort ze voor het eerst 
dat ze een DES-dochter is. Uit: “Murielle, Anita, Annelien… Filles D.E.S.”, RTBF-
reportage van Marie-Anne Mengeot en Salvator Nay.  ©RTBF 1993
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ANITA: 
Ik heb altijd het gevoel gehad dat er veel wegge-
moffeld is. Ook door artsen. Is het onwetendheid 
geweest? Of zijn ze bang om in een slecht daglicht 
te komen? We zouden toch nooit met de vinger wij-
zen naar artsen. Zij hebben het met goeie intenties 
gegeven, veronderstel ik toch. Het zou goed zijn als 
zij ons zouden helpen, informeren, opvolgen. Maar 
dat is nooit gebeurd. De fabrikant draagt zeker 
verantwoordelijkheid. Die heeft er grof geld aan 
verdiend en wist zeker na 1971 dat het schadelijk 
was. Maar ook de overheid gaat niet vrijuit. Die 
had kunnen onderzoeken of er een probleem was in 
België. Door bijvoorbeeld de fabrikant aan te spre-
ken en artsen te verplichten DES-gevallen te mel-
den. Minstens toch een registratieplicht voor het 
clear cell adenocarcinoom, de vaginakanker die zo 
typisch is voor DES. In Nederland is dat gebeurd. 
Hier is het allemaal zo flou. 

 
De Belgische overheid geeft nooit een cijfer of raming van 
het aantal DES-slachtoffers. Officieel is het antwoord: 
“er is geen enkel geval gerapporteerd”. Anita rekent uit 
hoeveel slachtoffers België kan tellen. Het is een extra-
polatie zoals ze die ook in andere landen doen. 

ANITA: 
Alles samen, voor Vlaanderen en Wallonië heb ik 
destijds 400 adressen verzameld. Dat is maar het 
topje van de ijsberg, want ik kreeg alleen de men-
sen die zich – nog voor het internettijdperk – zélf 
gemeld hebben. Als ik een raming moet maken, 
kom ik uit op 60.000 Belgische betrokkenen. Je 
moet zo rekenen: 1 op de 1.000 DES-dochters 
krijgt clear cell kanker. Ik alleen al heb weet van 
minstens 14 vrouwen met die kanker. Voor elk 
van die vrouwen is er een DES-moeder, mogelijk 
ook een DES-broer of –zus. En intussen zijn er ook 
DES-kleinkinderen. 

 
Anita is nu voorzitter van de vzw DES in Belgium. Voor 
haar is het een heropstart van het meldpunt dat ze uit-
eindelijk stopzette omdat DES haar leven en dat van 
haar gezin teveel ging beheersen. 

ANITA:
We waren op de goeie weg. Er is in Brussel een 
Europees Congres over DES geweest en er kwam in 
1995 onder minister van Volksgezondheid Santkin 
een overheidsbrochure. Maar toen kwamen er ver-
kiezingen en was er geen opvolging meer. Na een 
tijd was voor mij de maat vol. Ik was alleen komen 
te staan voor het meldpunt, droeg alleen de verant-
woordelijkheid voor zoveel mensen met problemen. 
Pf, het was een gevecht tegen de bierkaai. Ik ben 

gestopt en heb daar een heel groot schuldgevoel 
aan overgehouden. Ik heb mensen in de steek ge-
laten, zo voelt dat. Maar ik kon niet anders. DES 
had mijn gezin gehypothekeerd. DES was iets am-
betants geworden in huis. Ik heb alles letterlijk op 
zolder gezet. Enfin, gesmeten. 

Bijna twintig jaar later is alle informatie over DES en 
DES in België van de zolder gehaald en nu in digitale ver-
sie te lezen op de website van de vzw (desinbelgium.be). 
Myriam Mestiaen, die nog maar enkele jaren weet dat ze 
DES-dochter is, heeft het vuur in Anita weer opgelaaid. 
Samen hebben ze de vzw opgericht met als streefdoel: 
erkenning krijgen voor DES-slachtoffers in België en hen 
het juiste medische parcours aanbieden. 

ANITA: 
Ik was ontroerd toen ik onlangs zag hoe een aantal 
Vlaamse en Nederlandse wetenschappers zich ach-
ter de DES-slachtoffers scharen en zeggen: er is wel 
degelijk een probleem. Dat is in België nooit eerder zo 
duidelijk uitgesproken. Of er nu 60.000 slachtoffers 

zijn of minder, er moet voor die mensen iets gedaan 
worden. Bij Softenon, waar het bewijs er vingerdik 
op lag, heeft het 50 jaar geduurd voor slachtoffers 
een fonds krijgen. Ik zou al heel blij zijn met erken-
ning, om van daaruit alle slachtoffers op te sporen. 
Er zijn nog altijd mensen die niet weten dat hun pro-
blemen aan DES gelinkt zijn. Of artsen die niet aan 
DES denken als ze bepaalde problemen zien. Het is 
nochtans belangrijk om je medisch goed en juist te 
laten opvolgen want onder meer de risico’s op kanker 
blijven aanwezig. Ook psychisch blijft DES wegen op 
het leven. Omdat je ongewild kinderloos bent. Of 
omdat je je bij elk gezondheidsprobleem afvraagt of 
het verband houdt met DES. Om al deze redenen is 
erkenning krijgen zo belangrijk. 

Erkenning kan bovendien helpen om ervoor te zorgen dat 
DES niet uit het geheugen verdwijnt. Want er zijn ook 
DES-kleinkinderen die gevolgen dragen van DES. Vooral 
hun vroeggeboorte laat sporen na. Met Anita haar zoon 
is het goed gekomen. “Het grote hart heeft hij van mij”, 
lacht ze. 

Anita haar zoontje, geboren op 35 weken. Aortavernauwing, te groot hart.
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“Overmorgen worden mijn twee baarmoeders er uitge-
haald”, zegt Nancy aan de telefoon, “Mijn vijfentwin-
tigste operatie. Maar kom maar af”. Vier jaar geleden 
is Nancy Broers de eerste DES-dochter die ik spreek. 
Er volgen later nog gesprekken met haar en met vele 
andere  vrouwen en mannen die leven met de gevol-
gen van DES. Altijd gaat het over de meest intieme 
delen van hun lichaam en over existentiële levensvra-
gen. Weinigen praten er zo open over als Nancy. 

Eén dag voor een ingrijpende operatie ben ik welkom bij 
een vrouw die mij niet kent. Ik kan dat niet vatten, maar 
rij richting Nederlandse grens, naar Bocholt. Op de keu-
kentafel zet haar man een kan koffie en een stuk vlaai. Dit 
is Limburg. 

 
NANCY: 
Ik was 17 of 18 jaar en had vaak twee keer per 
maand erge maandstonden. Dus ging ik naar de 
huisarts en die nam een uitstrijkje. Ze stond per-
plex en zei: “Dat is vreemd. U heeft twee vagina’s. 
Nam uw moeder medicatie terwijl ze zwanger was?” 
Nadien zag de gynaecoloog dat ik ook twee baar-
moeders had, elk half zo groot als een normale 
baarmoeder. Ik was een DES-dochter en had meer 
kans op kankers. 

Om het half jaar moest Nancy op controle. Telkens twee 
(pijnlijke) uitstrijkjes in haar geval. Na een paar jaar liep 
het mis. De typische “onrustige” cellen die DES-dochters 
in de vagina en baarmoederhals hebben, kwamen in het 
voorstadium van kanker. 

NANCY: 
Clear cell adenocarcinoom. De typische kankervorm 
voor DES-dochters begon bij mij in de baarmoeder-
hals. Intussen wist ik al dat ik waarschijnlijk geen 
kinderen zou kunnen krijgen. Ik had toen nog ab-
soluut geen kinderwens. Tot ik hém tegenkwam …

Nancy kijkt naar haar man en naar de foto van het ver-
liefde stel tegen de wand. Het koppel had een sterke kin-
derwens. Zwanger worden lukte moeilijk. En àls het lukte, 
werd het een miskraam. Er volgden hormoonbehandelin-
gen. Drie, vier keer. Maar het lukte niet. 

NANCY: 
Nadat we besloten hadden voort te gaan met ons 
leven, raakte ik toch spontaan zwanger. Maar na 
vier maanden zwangerschap kreeg ik een zware 
bloeding. Voor de gynaecoloog was het duidelijk: dit 
is een miskraam. Ik was helemaal over mijn toeren. 
We kregen de keuze: “Kom morgen binnen en dan 
halen we het weg. Of wacht thuis tot het vanzelf af-
komt, verwerk het zo onder jullie tweeën.” We zijn 
thuis gebleven en hebben gewacht. Lang gewacht. 

De helikopter stond klaar om Nancy naar het ziekenhuis 
te voeren zodra er iets misliep. Het wordt nooit uitgeba-
zuind, maar artsen die DES (h)erkennen, kennen maar al 
te goed de risico’s van een zwangerschap. 

NANCY: 
Na vijf maanden wachten is mijn “miskraam” ge-
boren. Een gezonde dochter, een wonderkind. Ons 
Manoe. 

De geboorte van Manoe betekent lang niet het einde van 
Nancy haar gezondheidsproblemen. Ze heeft een immuni-
teitsprobleem, een tumor in de hals en nu voor de tweede 
keer een hersentumor. 

NANCY: 
Al die problemen zijn terug te brengen tot mijn ont-
wikkeling in de moederschoot. Toeval of niet, maar 
dat is dus het moment waarop mijn moeder DES 
heeft gekregen. 
 Weet je, toen ik pas wist dat ik zwanger was, 
vroeg ik de huisdokter of ik wel … (haar stem 
breekt) het recht had om zwanger te worden. En 
dan gebeurt er zo’n wonder.

Ze kijkt naar Manoe, huilt en lacht tegelijkertijd. 

NANCY: 
Wat staat mijn dochter nog te wachten? En haar 
kinderen? Want DES stopt niet. Het gaat gewoon 
over van moeder op kind en dan opnieuw van doch-
ter of zoon naar hùn kind. 

Nancy is al door de hele waaier van emoties gegaan: van 
schaamte en angst over onzekerheid tot kwaadheid en 
woede. Kwaadheid omdat ze op oneindig veel onbegrip 
botst. Woede omdat ze ziet dat er rond DES niks gebeurt 
in België.

NANCY: 
Ik heb tot nu toe maar twee of drie dokters gezien 
die begrip toonden. Velen weten niks over DES. Ik 
ben het beu om bij een dokter te komen die mijn 

SCHADUW  
OVER  

MOEDERSCHAP
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verhaal niet gelooft, die zegt: we zullen wel een psy-
chiatrisch consult voor u regelen. Ik zou al blij zijn 
als er eindelijk eens eentje zou zeggen: het had niet 
mogen gebeuren. Maar niet … niet doen alsof het niet 
gebeurd is. (ze knakt) 
 Weet je dat in het dossier van mijn moeder bij de 
huisarts niets meer staat over haar zwangerschap 
van mij? Niets over mijn geboorte. Wist de arts dat 
hij fout bezig was geweest?

Kon je met je moeder hierover praten? 
NANCY:
Mijn moeder voelde zich schuldig. Wat niet nodig was 
want zij wou toch ook alleen maar het beste doen 
voor haar kind? We konden er over praten, maar het 
bleef moeilijk. Het heeft ook met seksuele problemen 
te maken en dat blijft toch vaak een taboe. Ik had al-
tijd pijn bij het vrijen. Om maar één ding te noemen. 

Over haar vader vertelt Nancy me nooit iets. Tot ons 
laatste gesprek in april dit jaar. Het gaat intussen al-
maar slechter met Nancy. 

NANCY: 
Mijn vader wordt nu 80 jaar en heeft voor het 
eerst in zijn leven een brief naar de minister van 
Volksgezondheid geschreven. “Als gewone werkman 
hebben de handicaps van mijn dochter me veel zor-
gen en geld gekost”, schreef hij, “waarom wordt dit 
niet erkend? Waarom hinken we in België achterop?” 
Hij ondertekent met “een bezorgde vader”. Het brak 
mijn hart. De zorgen die hij en wij ons maken, we 
staan ermee op en gaan ermee slapen. 

DES beheerst je leven?
NANCY: 
Al dertig jaar lang. Er is de fysieke, psychische en ook 
praktische impact. Ik heb bijvoorbeeld geen recht op 
een levensverzekering omdat ik kanker heb gehad. 
En de ellende neemt almaar toe omdat er telkens een 
nieuw gezondheidsprobleem bijkomt. De ziektes die 
ik heb, verkorten mijn levensduur, dat weet ik. 
 Momenteel ben ik vooral bang voor de toekomst 
van Manoe. Mijn moeder is gestorven met euthana-
sie. Dat is wat ik ook wil. Als het mag. Ik kàn het niet 
meer dragen. Ik ben zo onvoorstelbaar moe. Maar tot 
mijn vijftigste wil ik verder gaan. Voor mijn dochter. 
Nog twee jaar.

Het schuldgevoelen van de moeder voor de dochter is 
haast zwaarder dan het fysieke leed. Dit is een bloedend 
moederhart.

EEN OPROEP  
VAN MANOE

Vier jaar geleden was Manoe stille getuige van mijn 
eerste gesprek met Nancy. Tot ze plots vroeg: “denk 
je dat ik ook gevolgen van DES kan hebben?” Manoe 
was toen net 17 en zag boven haar toekomst een 
groot vraagteken hangen. Een bang vogeltje met 
gebroken vleugels. 
 Vandaag kan ze die angst en onzekerheid ver-
woorden. Met een vorm van vechtlust toch, want ook 
die kreeg ze van haar moeder. “Ik wil er niet van weg”,  
zegt ze, “Ik wil andere DES-kleinkinderen vinden om te 
ontdekken wat wij gemeenschappelijk hebben en of dat 
met DES te maken kan hebben. Ik wil hierover met hen 
kunnen praten. Ik denk dat mama dat fijn zou vinden.”
 Manoe schrijft haar eigen verhaal. 

“IK WIL ME NIET SCHULDIG VOELEN BIJ ELK 
PROBLEEM VAN MIJN KIND” 

Mijn moeder noemde me ik toen ik klein was een won-
derkindje. Zij is geboren met al haar voortplantingsorga-
nen dubbel. Hierdoor was het enorm moeilijk voor haar 
om zwanger te geraken, laat staan een zwangerschap te 
volbrengen. Dokters noemden het haast onmogelijk. Na 
een hele tijd proberen lukte het dan toch. Enkele maanden 
in haar zwangerschap kreeg ze echter de boodschap dat 
haar kind niet levensvatbaar zou zijn. Daarop kreeg ze de 
keuze: de zwangerschap voldragen of de bevalling direct 
opwekken. Mijn moeder koos voor het eerste en niet veel 
later werd ik geboren.
 Als kind heb ik nooit het gevoel gehad dat mijn leven 
anders was dan dat van mijn leeftijdsgenootjes. Mijn 
moeder spendeerde veel tijd in het ziekenhuis, maar dat is 
nu eenmaal de manier waarop ik ben opgegroeid. Ik heb 
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het nooit vreemd gevonden dat ze elk jaar minstens één 
keer opgenomen werd, dat was en is voor mij nog steeds 
de realiteit. Het leven zoals het is. Ik stond er niet bij stil 
dat dit in andere gezinnen totaal niet zo was. Dat veran-
derde in mijn tienerjaren. 
 Plots begon ik me te realiseren dat ik ergens mee bezig 
moet zijn waar andere mensen van mijn leeftijd zich geen 
zorgen om hoeven te maken. Toch was het voor mij moei-
lijk om de DES-problematiek als dringend te zien. Er is 
weinig onderzoek naar gedaan, er is weinig over bekend en 
voor de DES-kleindochters en –zonen is er nóg minder in-
formatie beschikbaar. Ik zag ook erg op tegen mijn eerste 
bezoek aan een gynaecoloog. Natuurlijk is dat voor geen 
enkel jong meisje een aangename ervaring, maar voor mij 
kwam er ook nog eens de angst bij dat ik inwendig be-
paalde problemen zou hebben. Dat ik ondanks mijn eerde-
re vaccinaties toch in een beginstadium van baarmoeder-
halskanker zat, zoals mijn moeder op mijn leeftijd. Dat ik 
geen kinderen zou kúnnen krijgen, zelfs als ik zou willen. 
Aan de andere kant wou ik net wél graag naar een gynae-
coloog. Net door die bezorgdheid had ik zekerheid nodig. 
Ik moest weten wat er wel en niet in orde was, ik kon niet 
blijven rondlopen met de stress van het niet weten.
 Toen ik 17 jaar oud was, zei mama me met tranen in 
haar ogen dat als ze op de hoogte was geweest van de 
mogelijke gevolgen voor DES-kleindochters ze nooit een 
biologisch kind gewild zou hebben. Ik kan me voorstellen 
dat deze woorden het hart van iedere normale 17-jarige 
zouden breken. Dat ze zich zouden beginnen afvragen of 
ze wel ooit echt welkom en gewenst waren. Natuurlijk was 
het in eerste instantie vreemd om dit te horen. En toege-
geven, het was misschien niet de mooiste manier waarop 
ze de boodschap had kunnen verwoorden. Maar dan nog 
begreep ik zelfs toen al perfect wat ze bedoelde. Na al die 
jaren twijfelde ze nog steeds aan haar recht op een kind, 
een recht waarvan zij nu nog denkt dat ze het nooit gehad 
heeft. Terwijl ze er zich op het moment dat ze mij kreeg 
helemaal niet bewust van was wat ze aan me doorgaf. 
 Mijn grootmoeder heeft zich tegenover mijn moeder al-
tijd schuldig gevoeld. Ze dacht dat de fout bij haar lag, ter-
wijl het de geneesmiddelenindustrie was die het hormoon 
op de markt hield, wetende dat het een breed scala aan 
afwijkingen veroorzaakte bij de baby’s. Meer dan 30 jaar 
geleden is in Nederland het DES Centrum opgericht, waar 
mensen terecht kunnen voor informatie. Onze noorderbu-
ren beschikken ook over een DES Fonds, wat vergoedingen 
uitbetaalt aan de slachtoffers. Ze hebben geïnvesteerd in 
research. In België hebben we niets. Ondertussen ben ik 
20 jaar oud en moet ik nog steeds een dokter tegenkomen 
die toegeeft dat het hormoon hier nog werd voorgeschreven 
nadat de consequenties ervan werden aangetoond. En dan 
spreek ik nog niet over hoe vaak mijn moeder al heeft moe-
ten aanhoren dat ze zou overdrijven over de gevolgen die zij 
hiervan ervaart. Het was surreëel om begin dit jaar in het 
academisch ziekenhuis van Maastricht een gynaecologe 
over DES te horen praten alsof het de normaalste zaak van 
de wereld is. Het kan toch niet dat de medische wereld in 
België alles ontkent en ik na een halfuur rijden zoveel infor-
matie kan krijgen? Waar zijn we als land dan mee bezig?
 Mijn moeder heeft mijn grootmoeder nooit iets ver-
weten. Het was ook niet haar schuld, ze wist niet beter. 
Mama voelt zich op haar beurt dan weer schuldig tegen-
over mij, terwijl dit ook helemaal nergens voor nodig is. 
Ik zou haar hier nooit de schuld van geven, net zoals zij 
dat ook niet deed bij haar moeder. Ze wilden beiden enkel 
het beste voor hun kind. In dat opzicht lijk ik erg op hen.  
Daarom dat ik in mijn eigen toekomst niet direct biologi-
sche kinderen zie. Ik wil niet dat ik me schuldig voel over 
elk probleem dat mijn kind heeft. Ik wil me geen zorgen 
hoeven te maken dat het iets met DES te maken heeft elke 
keer als mijn kind zich slecht voelt. 
 Ik ben me al van een vrij jonge leeftijd bewust dat ik 
meerdere keren zal moeten nadenken over zaken die voor 
anderen vanzelfsprekend zijn. Er is zo verschrikkelijk veel 
onzekerheid over wat de toekomst inhoudt. Dat doet pijn. 
Dat is immens frustrerend om elke dag opnieuw mee ge-
confronteerd te worden. Maar het is ook net dat wat er-
voor zorgt dat ik gedreven ben om het verhaal naar buiten 
te brengen. Want wie weet hoeveel mensen er in België 
rondlopen zonder te beseffen dat ze DES-kind of DES-
kleinkind zijn? 
 Bent u zeker dat u zelf niet in het verhaal betrokken 
bent?

Manoe Hollanders

De baarmoeder werd weggehaald, maar niemand sprak over de gevolgen: pro-
thesen, onvruchtbaarheid, seksuele problemen. Een DES-dochter met vagina-
kanker getuigt in “Le cancer en héritage”, een RTBF-reportage van Marie-Anne 
Mengeot en Salvator Nay. ©RTBF 1993

VAGINA- 
KANKER  

Er is één kanker die heel typisch is 
voor DES-dochters: het helder-
cellig of clear cell adenocarci-
noom (CCAC). Het is een vorm 
van kanker aan de vagina en/of 
baarmoederhals. Zeldzaam, maar 
erg agressief. Vooral bij jonge 

DES-dochters (14-22 jaar) kwam 
de kanker voor. Hij kan later in 
andere organen heropduiken. Uit 
recent onderzoek blijkt dat ook na 
het veertigste levensjaar het risico 
op CCAC niet van de baan is. 
 De kankercellen vermenigvul-
digen zich zo snel dat CCAC niet 
echt te voorkomen valt. Wel kan 
intensieve screening ervoor zor-
gen dat de kanker tijdig opge-

spoord en behandelbaar wordt. 
De behandeling kan drastisch 
zijn: de aangetaste vagina en/
of baarmoederhals verwijderen, 
meestal gevolgd door een recon-
structie. 
 Ongeveer 1 op de 1.000 
DES-dochters krijgt CCAC. Bij 
vrouwen die niet blootgesteld 
werden aan DES is het risico 1 
op de 40.000.
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PIJN  
BENOEMEN 

‘Zachtjes aan’, vraag ik, niet voor de eerste keer.
 ‘Tuurlijk, maak je geen zorgen’, zegt mijn man terwijl 
hij bovenop me komt liggen. Ik tracht me te ontspannen 
en wacht op de pijn. 
 ‘Ik doe zachtjes aan’, herhaalt hij. En toch komt de 
pijn, stipt als een klok. Dat is niet zijn schuld, wel van 
DES. Hij zucht. ‘Is het mijn indruk of is er weer wat meer 
obstructie? Of ben je gewoon extra gespannen vanavond?’
 ‘Ik heb sinds vorige maand niet meer geoefend met 
de marteltuigen om de baarmoederholte te stretchen. 
Het Basic Fitabonnement is verlopen. De automatische 
deuren sluiten zich.’ Ik tracht te lachen maar dat wil niet 
echt lukken. Zo grappig vind ik mezelf nu ook weer niet. 
  ‘Het is niet grappig.’ 
 Ik draai me van hem weg. Ik heb een ziltigzoute smaak 
in mijn mond. Op dit soort momenten heb ik de neiging 
om korstjes van mijn lippen te trekken tot ze bloeden. Snel 

neem ik de lippenbalsem van het nachtkastje en smeer 
mijn lippen in. Een doekje tegen het bloeden. Zoals moe-
der vroeger een kus gaf op een geschaafde knie. Maar de 
speeltijd is al lang voorbij. 
 ‘Waarom hebben jij en je moeder hierover nooit ge-
sproken?’
 ‘Waarover?’
 ‘Over DES. Over wat het voor jou en voor ons bete-
kent.’ Hij legt een arm om me heen. 
 ‘Maakt dat nu nog iets uit?’ Ik trek me los. 
 ‘Is het niet beter erover te praten in plaats van te 
doen alsof je alles vergeten bent?’
 ‘Vergeten? Geen van ons beiden is ooit iets vergeten.’ 
Niet de gynaecoloog die vaststelde dat er een soort pre-
historische scheidingswand of ‘septum’ in mijn baarmoe-
derhals was achtergebleven. Cadeautje met welgemeende 
complimenten van DES. Niet de eerste maar half gelukte 
operatie om de baarmoederholte verder open te maken vijf-
tien jaar geleden. Niet de keren dat er bloedverlies was en 
ik vreesde voor kanker. Of de nieuwe operatie die gepland 
staat. Garantie op succes is er niet uiteraard. Maar wel een 
vriendelijke dokter die hoopvol lijkt. Al dringt ook hij aan 

op dagelijkse ‘stretch’-oefeningen om alles open te houden. 
 ‘Waarom praten jullie er dan nooit over?’
 ‘Omdat het alleen maar oude wonden openrijt.’
 Mijn man kruipt tegen mijn rug aan. Ik duw hem niet 
weg, al voel ik me plots verlegen om wat ik jullie verteld 
heb. Dat jullie hier bij ons zijn in de slaapkamer. Maar 
ik bloos niet. Er is niets om me voor te schamen. Niets 
dat mijn schuld is. Ik draai me om naar mijn man. Mijn 
lippen bloeden niet meer. ‘Zachtjes’, herhaal ik.
 Als alle slachtoffers van DES zouden kunnen en dur-
ven getuigen, zouden er duizenden kranten met verschil-
lende getuigenissen moeten gedrukt worden. Misschien 
wel tienduizend. Misschien fluisterden we allemaal voor-
dat we riepen. Onze stemmen tegelijk boos en zacht, 
alsof we jullie een slecht bewaard geheim toevertrouwden. 
Misschien hebben we dàt gedaan. Misschien wachten we 
nu. Tot het verdriet zich in iedereen heeft omgedraaid. 
Het verdriet om familie die we verloren zijn aan DES. 
Wachten tot dat verdriet geweten is geworden. Misschien 
vragen we het recht om pijn een naam te geven. 
 

Dominique Haezevoets (schuilnaam)

SEKSUALITEIT  
EN  

INTIMITEIT

SEKS  
MISSEN 

Mijn vrouw is een kind van de jaren zestig en ze is DES-
dochter. Haar moeder had twee miskramen gehad en 
daarom schreef haar dokter het DES-hormoon voor. Dat 
dit geen onschuldig middel is, is later bewezen. Maar wij 
wisten nergens van. Mijn vrouw niet, ikzelf niet. Tot Carine 
bij haar gynaecoloog het dossier van haar moeder opvroeg. 
 Sindsdien is onze wereld veranderd. Niets is nog het-
zelfde. Alles wat mijn vrouw nu medisch mankeert, schrij-
ven we toe aan het hormoon. Bewijzen zijn er niet altijd. 
Maar zeker is dat het een hoop psychische en fysieke smart 
veroorzaakt. Onze relatie heeft enkele stormen doorstaan. 
Makkelijk was het niet. Toch blijven we elkaar graag zien 
en van mekaar houden. Mijn vrouw kan niets doen aan 
wat gebeurd is in het verleden. Berusten en ermee leren 
leven is de boodschap die we vaak krijgen. Al is dat voor 
een vrouw van 53 soms moeilijk te verteren. 
 Het verdict viel 27 jaar geleden. Vier jaar later is 
Carine haar baarmoeder verwijderd. Er was bij de gy-
naecoloog al een belletje gaan rinkelen na de geboorte 
van onze eerste zoon. Die zwangerschap was geen roze 
wolk geweest: constant bloedverlies. De baby werd gebo-
ren als dysmatuur, met een te laag geboortegewicht. De 
moederkoek was verkalkt. Maar we wilden nog kinderen. 
Dat lukte moeizaam. Carine raakte niet snel zwanger, we 
hadden een miskraam en ook de volgende zwangerschap 
verliep met complicaties. 
 Meteen na de geboorte van onze tweede zoon kwam 
een volgende klap. De baarmoeder moest eruit, zo zei de 
gynaecoloog. Het klonk eerder als een mededeling dan als 
een optie. Voor Carine, nog maar pas bevallen, was dit 
mentaal zwaar om te verwerken. Pas 30 en geen kinderen 
meer kunnen baren, het kwam hard aan. Maar omdat ge-
zondheid onbetaalbaar is, legden we er ons bij neer. 
 Na die operatie is mijn vrouw ook persoonlijk veran-
derd. Ze kreeg te maken met het chronischevermoeid-
heidssyndroom (cvs) en zo werd haar leven nog zwaarder. 
Ons seksleven heeft er fel onder geleden en dat is nog zo. 
Haar libido lijkt mee met haar baarmoeder verwijderd 
te zijn. We hebben dit nooit kunnen plaatsen. Onze rela-

tie is nu anders. Er is een ander soort liefde, die op een 
intense manier beleefd wordt. Het genot van seks moet 
ik wel missen. Dat is niet eenvoudig voor een viriele en 
gezonde man. 
 Toen we een tijdje geleden via Facebook in contact 
kwamen met de vzw DES in Belgium waren we heel blij. 
De vzw doet er alles aan om het probleem in de aandacht 
te brengen en om slachtoffers te helpen. Vroeger waren 
we lid van de zelfhulpgroep DES in Nederland. Daar zijn 
we uitgestapt omdat er geen of te weinig zaken uit België 
werden besproken. Eindelijk worden we gehoord. 

Erik 
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DOSIS WERD 
GROTER  

EN GROTER
Het is zeldzaam: een DES-
dochter die het medicatie-
schema van haar moeder  
op papier heeft. Ontelbaar 
veel medische dossiers zijn  
“verdwenen”. Maar de vader 
van Christa was onderwijzer 
en hield alles bij. Ze vertelt:

Twee keer heeft mijn mama 
een miskraam gehad toen de 
zwangerschap al ver gevorderd 
was. Op vijf maanden. En op 
vijf en een halve maand. Nadien 
schreef haar arts haar voor de 
twee volgende zwangerschappen 
Distilbène voor.
 Mijn vader heeft alles ge-
documenteerd: vanaf de derde 
maand tot en met de zesde 
maand is de Distilbène geleide-
lijk opgedreven van 15 mg per 
dag naar 50 mg per dag. 
 Ik ben geboren en had 
zichtbare afwijkingen aan mijn 
geslachtsorganen, moest geope-
reerd worden toen ik vier jaar 
was. Elke keer ik in bad ging, 
dacht ik: nu wil ik weten wat er 
met me was. Maar ik vroeg het 
niet. 
 Tot ik twaalf was en ik mijn 
eerste gynaecologisch onderzoek 
kreeg bij de kinderarts. 
 Toen zei die arts: je hebt een 
smalle toegang in de vagina. 
Geen probleem. Zes weken voor 
het huwelijk moet je de vagina 
laten uitrekken en dan zal het 
wel gaan. Je kan zwanger wor-

den, maar neem geen risico en 
vraag zo nodig een keizersnede. 
Twaalf jaar was ik. 
 Toen ik 20 jaar was en een 
vriendje had, heb ik nog drie 
operaties nodig gehad – mijn 
urineweg moest verlegd worden. 
Ik kon – gelukkig – een normaal 
seksleven hebben. 
 Ik was al 24 toen ik in 
Nederland een affiche zag die 
het had over Distilbène en de 
gevolgen ervan. Pas toen hoorde 
ik voor het eerst over het risico 
op vaginale kanker. Voor mij was 
Distilbène tot dan alleen geas-
socieerd met een fysieke misvor-
ming. Eens die opgelost was, was 

alles opgelost. Dacht ik tot dan. 
 Mijn gynaecoloog stelde vast 
dat ik toch wel onrustige cellen 
had in de vagina – ik heb me 
sindsdien jaarlijks laten contro-
leren. Ik laat me opvolgen, ja. 
 Ik heb intussen 2 zonen. Veel 
moeten platliggen tijdens de 
zwangerschap en weeënremmers 
moeten nemen, maar dat was 
het. Ik heb geluk gehad. Bij mijn 
zus liep het anders. Haar eerste, 
te vroeg geboren kindje leefde 
amper twee uur. Nadien kreeg ze 
een dochter. Geen derde zwan-
gerschap, want ze is al op haar 
31 in de menopauze beland. 
 Met mijn moeder heb ik 

hierover niet kunnen spreken. 
Mijn vader was veel opener. “We 
hebben dat gedaan voor je goed”, 
zei hij. “Anders was je er niet 
geweest. Mama kan daar niet 
aan doen.”
 Ons hele leven lang heeft hij 
het ons ingepeperd: als je een 
kind verwacht, niks nemen, zelfs 
geen aspirine. Niks, vooral niet 
in het begin. 
 Dat is de boodschap die ik 
nu aan mijn kinderen wil geven. 
Wees voorzichtig met medicatie 
tijdens de zwangerschap.

Christa is een schuilnaam
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Anoniem, ♀, huisarts, 
maar zelf ook DES-
dochter. Na veel ellende 
toch een kind gekregen. 
Eerst wil ze getuigen, dan 
weer niet. “…doordat ik 
geen energie wil steken 
in dingen die voorbij zijn, 
haak ik toch af.”

Anoniem, ♀, DES-dochter. 
Ze was amper twee jaar 
toen ze vaginakanker 
kreeg. 

Anoniem, ♀, DES-dochter. 
Wilde UCB voor de rechter 
dagen in België. Overleed 
nog voor het tot een pro-
ces kon komen ten gevolge 
van het clear cell adeno-
carcinoom.

ONZICHTBAAR EN OORVERDOVEND STIL

Anoniem, ♀, DES-dochter. 
Vertelt open en bloot haar 
verhaal maar wil niet in 
de krant uit respect voor 
haar ouders: “…mijn vader 
was gynaecoloog en schreef 
zijn vrouw, mijn moeder 
dus, DES voor.”

Anoniem, ♂, DES-zoon. 
Weet dat zijn moeder veel 
gezondheidsproblemen 
heeft door DES. Praat er 
nooit over. Nu zijn eigen 
vrouw zwanger is, meldt 
hij zijn moeder dat de 
eerste echo van zijn baby 
niks abnormaals toont.

Anoniem, ♀, DES-dochter. 
Stond ooit wel op de 
barricaden voor DES. ”Het 
DES-verhaal achtervolgt me 
nu weer. En de waarheid is: 
ik wil het achter mij laten. 
Als u het mij niet kwalijk 
neemt, wil ik het liever hier 
bij houden. Maar… spit het 
alsjeblieft uit…

Anoniem, ♀, zus van 
kinderloze DES-dochter. 
Heeft zelf wél kinderen en 
noemt DES iets dat buiten 
haar leven staat. Haar 
moeder is blij dat ze toch 
kleinkinderen heeft. Ze 
begrijpt haar zus niet. 

Anoniem, ♀, DES-dochter, 
freelancer. “Ik moet zorgen 
dat ik genoeg opdrachten 
krijg en ben bang dat men-
sen me anders bekijken 
als ze dit van me weten. 
Ik wil niet dat DES me ook 
nog professioneel kansen 
afneemt.” 

Anoniem, ♂, man van 
DES-dochter en vader 
van DES-kleindochter. 
Is blijven kampen met de 
impact van de zwanger-
schapsproblemen bij zijn 
vrouw, met de gevolgen 
die zijn dochter heeft van 
de vroeggeboorte. Ziet een 
nieuwe kinderwens van 
zijn vrouw niet zitten en 
stapt uit het leven.

Met vragen over zelfdoding kan u 
terecht op het nummer 1813. U kan  
ook anoniem een gesprek hebben  
via www.zelfmoord1813.be. 

http://www.zelfmoord1813.be
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Anoniem, ♂, partner van 
DES-dochter. Houdt zich 
afzijdig. Zit met een boek 
in een hoek als het over 
DES gaat. Lijdt in stilte 
maar praat niet. 

Anoniem, ♀, DES-moeder 
en vrouw van een gynae-
coloog. “Mijn man schreef 
mij dit voor, kreeg het van 
de firma waar hij voor 
werkte. Maar wat moet ik 
daar meer over vertellen?” 

Anoniem, ♀, DES-dochter, 
woont in Frankrijk: “Ja, 
ik kreeg een schadever-
goeding – een minnelij-
ke schikking. Maar de 
voorwaarde was dat ik hier 
niet meer over getuig.“

Anoniem, ♀♀, tweelingzussen 
en DES-dochters. Voor de ene 
blijft het clear cell adenocarci-
noom een dreiging. Ze is aan 
de zoveelste behandeling toe. 
De andere moest tijdens elk 
van haar drie zwangerschappen 
onmiddellijk thuis rusten en ver-
volgens 4 maanden platliggen 
in het ziekenhuis om de vrucht 
niet te verliezen. Een volledig 
jaar van haar leven bracht ze 
bewegingloos door. Angst voor 
de toekomst bij beiden. 
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IK VOELDE  
MIJ MAAR EEN 
HALVE VROUW

Europa speelt “Russische roulette met hormonen” 
stond in een opiniestuk van Childproof (De Standaard, 
3 oktober 2017). Ik ben een van de honderdduizenden 
vrouwen die ooit pech hadden bij het roulettespel. Ik 
ben een DES-dochter. Ongewenst kinderloos als ge-
volg van een hormoonverstoorder. Ja, ook in België 
leven DES-slachtoffers. Het kunstmatige hormoon DES 
(diethylstilbestrol) is in Nederland en België voorge-
schreven aan zwangere vrouwen tussen 1947 en 1977. 
Het moest miskramen voorkomen, maar dat deed het 
niet. Integendeel. In 2015 is het verhaal over DES voor 
het eerst aan bod gekomen in de Panorama-reportage 
“Hormoonverstoorders”. Ik heb meegewerkt aan die re-
portage, waarin Belgische slachtoffers aan bod kwamen. 
Toen nog als anonieme getuige, want in België was DES 
een probleem dat nog altijd niet bespreekbaar was. 

MET DE HULP VAN GOOGLE 

Ik was amper negentien toen ik ontdekte dat ik nooit 
kinderen zou hebben. Net 50 ben ik nu en ik blik terug op 
een moeizame adolescentie. Vooral de periode tussen mijn 
30ste en mijn 40ste was emotioneel ingrijpend: hoe vond 
ik mijn plaats in de maatschappij als kinderloze vrouw? 
De druk van het sociale en familiale leven viel mij soms 
zwaarder om te dragen dan al de medische afwijkingen die 
ik had. Ik dacht dat ik een geïsoleerd geval was, een toe-
vallige “erreur van moeder natuur”. Ik zweeg, want ik wist 
niet beter. Ik zweeg uit schaamte. Ik voelde mij maar een 
halve vrouw. Geen menstruatie, geen baarmoeder. Daar 

liep je niet mee te koop. Heel onze economie draait rond 
het “kerngezin”, de toekomst. Maar die toekomst was voor 
mij dus niet weggelegd. Ik was amper negentien toen ik dit 
te weten kwam. Pas sinds 2013 weet ik dat ik DES-dochter 
ben. Heel toevallig, door een reportage op de Nederlandse 
televisie. Ik zag een DES-moeder die geconfronteerd werd 
met haar dochter. Haar dochter was onvruchtbaar als ge-
volg van DES en kreeg te horen dat ze een zeldzame va-
ginakanker had. Plots herkende ik mezelf. Dingen die ik 
vroeger niet kon duiden, zag ik in beelden voor mij. Ik had 
nog nooit gehoord van DES en begon te googelen. Voor 
één keer mag ik zeggen dat Google mijn leven voorgoed 
heeft veranderd. De informatie over DES kwam als een 
tsunami over mij heen. Ik kwam mezelf constant tegen. 
Toen pas heb ik bevestiging gekregen. Toen pas wist ik 
wie ik was. Ik was DES-dochter. Ik ben DES-dochter. Eén 
van de stilzwijgende tienduizenden in België. Ik kwam ook 
te weten dat ik geluk heb gehad, want één op de duizend 
DES-dochters krijgt als ze vijftien of ouder is vaginakan-
ker (clear cell carcinoom), met nefaste gevolgen. De zoek-
tocht naar meer informatie over DES in België leidde mij 
eerst naar het DES Centrum in Nederland. Daar hebben 
de slachtoffers niet alleen erkenning gekregen, ze krijgen 
sinds de jaren 80 ook financiële steun. Niet zo in België. 
België heeft het probleem in de doofpot gestopt. 

RISICO’S VOOR KLEINKINDEREN 

Dankzij de Panorama-reportage kwam ik in contact met 
Anita Vandersmissen, ook een Belgische DES-dochter. 

Anita heeft heel snel geweten dat zij DES-dochter was 
en engageerde zich jarenlang, met de steun van het 
Nederlandse DES Centrum, om Belgische slachtoffers 
te informeren en bij te staan. De tegenstand, zowel van 
medische kringen als van de farmaceutische industrie, 
was groot. Noodgedwongen stopte ze ermee begin 2000. 
Maar het verhaal van DES stopte daar niet. Na veer-
tig jaar zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar. DES-
dochters en -zonen hebben nog steeds te kampen met 
medische problemen. En uit recente studies in de VS en 
in Frankrijk blijkt dat ook de derde generatie, de klein-
kinderen, risico loopt op fysieke afwijkingen. Vanuit onze 
verontwaardiging over het gebrek aan erkenning door de 
Belgische overheid en farmaceutische industrie, maar 
ook om ondersteuning te geven aan alle Belgische DES-
slachtoffers, hebben Anita en ik in 2016 de vzw DES in 
Belgium opgericht. Op de website desinbelgium.be is alle 
informatie over DES en specifiek over DES in België ver-
zameld. We willen nu zo veel mogelijk Belgische betrok-
kenen opsporen en bijeenbrengen. De eerste samenkomst 
staat dit najaar gepland. Mijn persoonlijke situatie is 
niet veranderd sinds mijn anonieme getuigenis. Maar er 
is iets in mij wakker gemaakt. Die kracht (lees: courage) 
wil ik doorgeven aan anderen. Want vechten tegen DES 
lijkt op een David-tegen-Goliath-spel, dat maak ik ook 
op uit de hartelijke wereldwijde connecties die we nu aan 
het opbouwen zijn. De verhalen van de Belgische DES-
dochters die ik intussen ontmoette, raken mij diep. En 
zo zegt mijn intuïtie mij dat het zinvol is om tegen de 
stroom in te gaan.

Myriam G.S. Mestiaen is DES-dochter en medeoprichter van vzw DES in Belgium. Dit opinieartikel verscheen in De Standaard, 5 oktober 2017. 
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PSYCHISCHE 
GEVOLGEN

1 op de 4 DES-dochters heeft 
al ooit psychische problemen 
gehad. De fysieke problemen 
wegen op het gemoed, zoveel 
is zeker. DES-dochters en ook 
DES-zonen hebben vaker dan 
anderen een gedragsstoornis. 
Het gaat om depressie, ano-
rexia, boulemie, schizofrenie en 
zelfs zelfmoord(pogingen). 
 “Het is belangrijk dit te 
herkennen en te erkennen”, 
zegt de Franse psychologe Alba 
Moscato. Ze heeft net een psy-
chologisch onderzoek afgerond 
waarbij ze DES-moeders en 
DES-dochters bevraagd heeft. 
“De impact is groot omdat het 
raakt aan de diepste kern van 
vrouw zijn. Van bij hun adoles-
centie krijgen DES-dochters een 
ander toekomstbeeld. Vrouw zijn 
wordt anders. Moeder zijn kan 
niet of enkel anders. DES biedt 
enkel een perspectief van ziekte. 
Artsen moeten hiermee rekening 
houden, want ze kunnen hen niet 
van DES genezen. Ze kunnen wel 
helpen om met DES te leven.”
 Of psychische stoornissen 
ook een rechtstreeks gevolg 
kunnen zijn van DES, is nog niet 
duidelijk. 

“DES is één van de eerste 
hormonale stoffen die gewoon 
in een pilletje kon. Het was 
een mooi chemisch experiment, 
op zoek naar een ziekte.” De 
Nederlandse DES-expert en 
oud-hoogleraar Vrouwenziekten 
Theo Helmerhorst beschrijft 
wat er in 1938 gebeurde toen 
ontdekt werd dat het vrouwelijk 
hormoon kon worden nage-
maakt: “De farmaceut had het 
gemaakt maar wat moét je er 
dan mee. Nou, dan hadden 
ze dus vroeggeboorte bedacht. 
Maar daar hielp het niet mee.”
 Nederland volgt al 26 jaar 
lang een cohort van duizen-
den DES-dochters op. In de 
VS gebeurt hetzelfde zelfs al 
45 jaar. Wereldwijd zijn er al 
zeker 20.000 studies verschenen 
over DES – het schokeffect was 
immers groot toen bleek wat 
de verwoesting is die DES kan 
aanrichten, vooral bij vrouwen. 
 Het grote kantelpunt kwam 
in de jaren 70. Eerder al werd 
DES verboden bij kippen omdat 
het borstvorming veroorzaakte 
bij mannen die “hormonenkip” 
aten. Maar het gebruik door 
vrouwen is pas bij toeval in 
vraag gesteld. Dat gebeurde 
in het Amerikaanse Boston, in 
1970. Matti Rookus, epidemio-
loge van het Nederlands Kanker 
Instituut en hoofd van het grote 
DES-onderzoek vertelt het ver-

haal. Het begint als een grap, 
maar wordt een drama. 
 “Twee oncologen stonden 
in een lift in een ziekenhuis in 
Boston. Ze drukken op dezelfde 
knop, ze gaan naar dezelfde 
vergadering. Zegt de ene tegen de 
andere: “Wat ik nu heb meege-
maakt: een meisje van 13 jaar 
met clear cell adenocarcinoom 
in de vagina.” Zegt de ander: 
“Ik ook!” Boven aangekomen 
vragen de twee aan de zaal vol 
Amerikaanse kankerspecialis-
ten: hebben jullie dit toevallig 
ook aan de hand gehad onlangs? 
Meteen gaan verschillende 
handen omhoog. Daar ter plekke 
raken een stuk of acht gevallen 
bekend van jonge meisjes met 
een héél zeldzame kanker die 
tot dan enkel gezien werd bij 
vrouwen ouder dan 60 jaar.” 
 Vrij snel wordt het verband 
met DES gelegd en een belangrij-
ke Amerikaanse studie uit 1971 
geeft voor de VS de doorslag om 
het gebruik van DES te verbieden 
aan zwangere vrouwen. 
 In de jaren die volgen blijkt 
dat het clear cell adenocar-
cinoom maar één van de vele 
effecten is van DES. DES-
moeders lopen een groter risico 
op borstkanker. En bij DES-
dochters zijn de afwijkingen 
van voortplantingsorganen en 
zwangerschapsproblemen het 
meest opvallend. DES-zonen 

hebben soms afwijkingen aan 
penis en/of teelballen. 
 Ook vandaag duiken nog 
nieuwe dingen op. Is er een 
verband met immuniteitsstoor-
nissen, is een van de vragen die 
nog open blijven. Het onder-
zoek van Matti Rookus kijkt 
dan weer naar de risico’s voor 
DES-dochters na hun (vaak 
vervroegde) menopauze. Andere 
wetenschappers focussen op de 
derde generatie. 
 
OPROEP AAN  
BELGISCHE ARTSEN

In België wordt het DES-
onderzoek heel af en toe op-
gepikt door het Centrum voor 
Geneesmiddelenbewaking. Het 
meest recent is deze oproep aan 
artsen om problemen met DES 
op te volgen en te melden: 
 “Ook anno 2016 blijven de 
langetermijneffecten van DES 
aandacht vragen”, zo meldt het 
Centrum in haar nieuwsbrief 
aan alle artsen, “Misschien 
zullen in de toekomst nog nieuwe 
gezondheidsrisico’s aan het licht 
komen. Ook voor de kleinkinde-
ren van vrouwen die DES namen, 
is nog jaren extra aandacht 
nodig. Het blijft belangrijk effec-
ten waarvan men vermoedt dat 
ze te maken hebben met DES, 
te melden aan het Centrum voor 
Geneesmiddelenbewaking.”

WETEN-
SCHAPPERS  

GEALARMEERD
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“De onderwaterwereld is mooier dan die boven. Uren 
kan ik in het water zitten. Een en al rust.” Anneke 
Verelst (30) is een knappe verschijning. Een rode 
vlecht ligt op haar rechterschouder en ze kijkt uit 
een hippe bril recht in de lens voor een portret van 
drie generaties DES-vrouwen. Zoals meestal is de 
oma het meest trots. Maar een onrust in het lijf ver-
bindt de vrouwen. “Het is wat het is. Ik zeg dat dikwijls. 
Ons Ann is te vroeg geboren. Ik ben een DES-dochter. 
Ons moeder heeft ook haar deel gehad.”

Marianne Bosmans (56) schenkt haar moeder een 
glaasje witte wijn in. Dat praat makkelijker. “Het is nog 
maar een jaar of vijf geleden dat ik ons Marianne belde 
nadat ik iets op tv gezien had over DES. Ik weet nu wat er 
met ons gebeurd is, zei ik, want ik heb zelf ook Distilbène 
genomen.” Lutgard Cambré is 87 jaar en DES-moeder. 
Na twee miskramen schreef de befaamde gynaecoloog 
Peeters, de uitvinder van de pil, haar twee dingen voor. 

LUTGARD: 
Het eerste is om het verstand en de hersenen van 
het kindje goed te laten ontwikkelen, zei de dokter. 
Ik herkende op tv het doosje. Distilbène, ja, dat 
was het. Ik kreeg ook nog een ander pilletje. Ik zei 
tegen mijn man: als dat kind met al die medica-

MIJN PROBLEEM? 
MIJN OMA NAM 

EEN PILLETJE 

Anneke, 826 gram, 28 centimeter.
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menten niet normaal ter wereld komt, dan weet ik 
het niet. Ja, toen dachten we nog zo. Nu is ’t omge-
keerd he. Ze hebben iets geleerd uit Softenon en zo. 
Zwangere vrouwen en medicatie? Let op.

“Die heb ik nog nooit gezien”, zegt Anneke. Terwijl haar 
oma praat, legt haar mama een aantal polaroids op 
tafel. Fotootjes van Anneke in de eerste drie maanden 
van haar leven.

MARIANNE: 
Ze was redelijk groot.
LUTGARD:  
Sus, dat zie je toch dat ze gemaakt is voor water. 
Een kikvors. 
MARIANNE: 
826 gram. 
LUTGARD: 
Je bent precies een kikker, Anneke. 
MARIANNE:
28 cm. ’t Zijn geen schoon fotokes.

Anneke is geboren op 27 weken. Veel te vroeg dus. Na 
een zwangerschap die begon buiten de baarmoeder.

MARIANNE: 
Alles dat kon misgaan, is misgelopen met ons 
Ann. Haar longetjes waren nog niet gerijpt. Ze is 
heel lang beademd geweest…
LUTGARD: 
Het is toch een schoon kinneke. 
MARIANNE: 
…drie keer een  hersenbloeding…
LUTGARD: 
Sus…
MARIANNE: 
Elke dag, elk uur, elke seconde was het afwach-
ten. Telkens beslissen: gaan we verder of niet. Het 
hartje stopte soms. 
LUTGARD: 
Die geluiden he Marianne, dat heb ik nog lang ge-
hoord. Tuut tuut. 
MARIANNE: 
Het is een wonder dat ze er nog is. 

Tijdens Anneke haar eerste levensjaren blijft het bang af-
wachten welke letsels ze overhoudt aan de complicaties na 
de vroeggeboorte. “Als baby’tje is ze een ander boeleke dan 
anderen”, zegt haar mama. “Ze ligt daar maar. Pas later 
weten we dat het komt omdat ze slechtziend is.” Op haar 
twee jaar krijgt Anneke een brilletje en er volgen operaties. 

LUTGARD: 
Het eerste dat ze van ons kreeg was een fietske. 
Rond den hof, dat kon ze.
ANNEKE: 
Als kind hebben ze mij wel leren fietsen. Maar de 
straat op gaan, dat gaf me veel stress. Ik kon de 
afstand niet inschatten, ben eens ergens tegen ge-
botst denk ik. 
LUTGARD: 
Va, riep ze tegen mijn man, ik zal nooit kunnen 
fietsen, nooit met de brommer, met de auto rijden.

Kokerzicht, opzij is alles wazig. Geen dieptezicht, nau-
welijks contrast zien. Focussen is erg vermoeiend voor 
Anneke. En daar is nog een reden voor. 

ANNEKE: 
Op mijn 6 jaar stellen ze vast dat ik asperger heb, 
een vorm van autisme. Omdat ik ook niet goed zie, 
heb ik dus altijd extra hulp nodig. Als ik die niet 
krijg, kan ik niet mee. Ik word veel achtergelaten. 
Van in de kleuterklas tot in ’t middelbaar word ik 
overbeschermd door mijn mama - wat normaal is 
na alles wat met mij gebeurd is. Ik ben dan wel 
normaal begaafd, maar nee, ik ben een rare, krijg 
een stempel. Mijn hele schooltijd lang ben ik het 

ultieme mikpunt voor pesters. Dat is hels geweest. 
Ik ben buitengepest. Ik was teveel. 

Ja, Marianne is overbezorgd, maar ze is Anneke haar 
beste vriendin. Samen twee handen op één buik. Toch 
worstelt Anneke met haar afhankelijkheid. 

ANNEKE: 
Ik word wel zelfstandiger, maar dat gaat zo traag. 
De periode die net achter mij ligt, was de moei-
lijkste. Mijn jaren als twintiger. Uitgaan deed ik 
niet graag, dat was allemaal te druk. Ja, zo leer je 
niemand kennen he. Ik begon me af te vragen of 
ik wel normaal begaafd was. Want wat is er toch 
met mij, wat doe ik verkeerd? Ik ben wel normaal, 
maar het leven blijft bij mij stilstaan. Ik kom nu 
op een leeftijd waarop iedereen gaat samenwonen, 
kinderen kopen en zo.  En ik weet: dat is niet aan 
mij besteed, dat pad zal ik nooit bewandelen. 

De gevolgen van haar vroeggeboorte zijn niet zichtbaar 
voor de buitenwereld. “Ik heb vaak gedacht dat ik mis-
schien gelukkiger zou geweest zijn als ik minder begaafd 
was. Of als mensen mijn handicap konden zien.” Ze zegt 
het wat beschaamd. “Als ik met mijn stok loop, hoor ik 
mensen zeggen: oh, da’s een blinde. Maar dat is niet zo, 
ik zie gewoon heel slecht.” 
 Het gelukkigst is Anneke onder water. Dan kan ze 
zelfs beter zien. 
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ANNEKE: 
Daar zijn geen obstakels en ben ik gewoon vrij. Het 
autisme en slecht zien vallen dan weg. Geen prik-
kels die binnenkomen, geen geluiden zelfs. Dat is 
een en al rust. Onder water voel ik me het beste. 

Als een vis in het water is bij Anneke letterlijk te nemen. 
Ze zwemt en duikt nagenoeg elke dag van de week, maar 
één keer per maand doet ze aan mermaiding, zwemmen 
met een vin zoals een zeemeermin. In Beringen word je 
dan vis tussen de vissen. “De onderwaterwereld is mooier 
dan die boven op het land. Het is een rustgevende cocon.”

LUTGARD: 
Ze heeft bij ons thuis leren zwemmen. Ze was toen 
nog klein. 
ANNEKE: 
Het zwembad van mijn grootouders was mijn pa-
radijs. Elke dag van de zomer zat ik uren onder 
water. Om het half uur kwamen ze checken of ik 
nog wel leefde, of ik nog lucht kwam happen. 
LUTGARD: 
“Oei”, zei ons Marianne, “ze blijft zo lang onder 
water.” Ineens kwam ze boven en riep ze: “Ik zie 
beter onder water dan erboven!”

De geboorte van Anneke heeft het leven helemaal omge-
gooid voor Marianne, ten koste van haar eigen gezondheid. 

MARIANNE: 
We leven in functie van ons dochter. 
LUTGARD: 
Ons Marianne had een ‘k weet niet hoe goede 
baan. Maar zorgen voor Anneke was een voltijdse 
job. Ze is gestopt met werken. 
MARIANNE: 
Ik heb mezelf altijd opzij geschoven, maar nu het 
beter gaat met ons Ann .. Het gaat echt wel beter 
he moeke? 
LUTGARD: 
Maar ze mist toch veel he. 
MARIANNE: 
Nu is dat precies zo van… nu mag ik een beetje 
ziek worden.

Marianne lacht wat gegeneerd en vertelt over haar ge-
wrichtspijnen, neurologische problemen, felle buikpijn. 
Dit is al jaren aan de gang maar nu pas zoekt ze hulp. 
Door de zware zorg om Anneke heeft ze zelfs nooit laten 
onderzoeken wat het probleem is met haar baarmoeder. 
Gekanteld en veel te klein. Dat is alles dat ze wist. Ze had 
maar een of twee keer per jaar haar regels. “Heel prak-
tisch”, zegt Marianne, “al mijn vriendinnen klaagden. 
Maar normaal was het niet.” Vijf jaar na haar bevalling, 
op haar dertigste, stopte alles. “Heel vroege menopauze, 
zei mijn gynaecoloog. Maar ook dan zegt niemand me dat 
ik een DES-dochter ben. Pas tijdens mijn laatste gynae-
cologisch onderzoek heb ik zelf aan de arts gezegd: ik ben 
een DES-dochter. De vrouw zei heel eerlijk: dat is in mijn 
studies nooit aan bod gekomen.” 
 Lutgard heeft niet alleen tijdens de zwangerschap van 
Marianne Distilbène geslikt. Drie keer kreeg ze het voor-
geschreven. De eerste keer leidde het middel dat ze kreeg 
om miskramen te voorkomen tot een miskraam na zes 

maanden. Een pijn die nooit verdwijnt. De gynaecoloog 
was verbaasd, maar schreef het opnieuw voor. De tweede 
keer kwam Marianne, de derde keer haar broer. En vijfen-
twintig jaar later Anneke. Uiteindelijk weten de drie vrou-
wen pas ruim vijftig jaar na het slikken van de pilletjes dat 
die het zwaarste leed uit hun leven veroorzaakt hebben. 
En dat DES ook hun toekomst mee bepaalt. 

ANNEKE: 
Ik heb geen kinderwens. Gewoon ja, ik wil geen 
kindje op de wereld zetten omdat ik bang ben 
dat dat dezelfde aandoeningen als ik zou kunnen 
krijgen. Maar ik wil wel iemand hebben om mee 
samen te wonen ja. 

Ze is verliefd nu. En met haar rode haren in een vlecht 
lijkt ze op Ariel, de kleine Disney-zeemeermin. Ze wist het 
al als kind, toen ze zich eens mocht schminken en geen 
brilletje op had: Moemoe, ik heb eigenlijk wel mooie ogen!

WAT MET  
DE DERDE  

GENERATIE? 
Bij de moeders ging het naar de 
borsten. Bij de kinderen naar de 
voortplantingsorganen. Bij de 
kleinkinderen lijken het opnieuw 
andere ontwikkelingsstoornis-
sen te zijn. Dit klinkt als een 
waanzinnig verhaal en dat is het 
ook. DES verandert niets aan de 
DNA-structuur, maar het veran-
dert wel iets OP het DNA en wel 
op zo’n manier dat de klok niet 
teruggedraaid kan worden. 
 De meeste gezondheidspro-
blemen bij DES-kleinkinderen 
zijn een gevolg van vroegge-
boorte. Eén op de vier DES-
dochters die toch zwanger 
raken, bevalt veel te vroeg. 
Ironisch genoeg veroorzaakt het 
middel dat DES-moeders moest 
helpen miskramen te voorko-
men, dus miskramen bij DES-
dochters. Hun baarmoeder kan 
door de afwijkende vorm geen 
grote, zware baby vasthouden. 

 Hersenverlamming is veruit 
het meest ernstige gevolg. De 
baby loopt hersenschade op en 
die kan de ontwikkeling van het 
kind zwaar verstoren. Motorische 
problemen, stoornissen in het 
zien of horen, maar ook verstan-
delijke beperkingen en psychische 
stoornissen kunnen het gevolg 
zijn. Noch medisch noch juri-
disch wordt betwist dat DES de 
uitlokkende factor is geweest 
als DES-dochters een kind met 
een of meer van deze gezond-
heidsproblemen hebben. Ook de 
DES-producenten erkennen het 
verband tussen DES en hersen-
verlamming. In Nederland krijgen 
DES-kleinkinderen dan een 
uitkering van het DES Fonds. 
In Frankrijk krijgen slachtoffers 
hiervoor een forse schadevergoe-
ding uitbetaald als ze naar de 
rechtbank gaan. 

GOED EN  
SLECHT NIEUWS

Het goede nieuws is dat meisjes 
ontsnappen aan de problemen 
met hun voortplantingsorganen. 

Het blijft nog afwachten of ook 
de vruchtbaarheidsproblemen 
die DES veroorzaakte weg zijn. 
Veel DES-kleindochters (ge-
boortejaar tot 2015 of later) 
zijn nog niet aan kinderen toe. 
 Van DES-kleinzonen is 
daarentegen wel al geweten 
dat ze, net als DES-zonen, een 
verhoogde kans hebben op een 
afwijking aan de geslachtsorga-
nen: niet-ingedaalde teelballen 
en hypospadie. Dat laatste is 
een (herstelbare) afwijking aan 
de penis waarbij het plasgaatje 
niet op de juiste plaats zit. 
 Wat het extra moeilijk maakt 
voor alle DES-kleinkinderen, is 
dat het onderzoek naar hun spe-
cifieke problemen nog schaars 
en weinig bekend is. Ze krijgen 
af en toe wel alarmsignalen over 
allerlei aangeboren afwijkingen, 
zowel fysiek als psychisch. Maar 
er is vaak nog onvoldoende be-
wezen dat er een verband is met 
DES. Voor hun psychologisch 
welbevinden zou het goed zijn als 
DES minstens bij elke arts een 
erkend, bekend en bespreekbaar 
medisch probleem wordt.

Onder water vallen alle prikkels weg. Mermaiding geeft Anneke het gevoel van vrijheid. 
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“We willen dat alles makkelijk gaat. Ook zwanger zijn 
moet makkelijk zijn en daarom is DES een hype kunnen 
worden. We willen een makkelijk leven en daarbij hel-
pen chemische stoffen ons. Het publiek vraagt erom. 
We bedotten onszelf als we zeggen dat we zonder kun-
nen. Bijvoorbeeld plastic: we rijden allemaal in auto’s 
die vol plastic zitten.” Michael Skinner windt er geen 
doekjes om: “it’s doom and gloom”. Het verhaal over 
de impact van farmaceutische en chemische stof-
fen op levende wezens, stemt niet vrolijk. Skinner is 
epigeneticus, een relatief jonge wetenschappelijke 
discipline die zich bezighoudt met de programmatie 
van onze genen.

Zijn ontbijtkoffie heeft hij nog in de hand, maar de 
Amerikaanse professor neemt de tijd om vanuit Pullman, 
in de staat Washington, aloude mythes rond erfelijkheid 
te doorprikken. 

SKINNER: 
De voorbije honderd jaar hebben we bijna alles ver-
klaard vanuit de genetica. Erfelijkheid stond gelijk 
aan genetica. Toen ik 15-20 jaar geleden zei dat er 
ook een niet-genetische vorm van erfelijkheid was, 
was dat nog pure ketterij. Intussen is een meer-
derheid van wetenschappers het ermee eens dat 

chemische stoffen via ons milieu en ons lichaam 
de werking van onze genen kunnen veranderen. En 
dat die veranderingen overerfbaar zijn. 

Michael Skinner heeft zijn eigen laboratorium in de 
School of Biological Sciences van de Washington State 
University. Biochemie is zijn basisopleiding, maar hij be-
landt in het erfelijkheidsonderzoek via zijn onderzoek naar 
12 verschillende chemische stoffen uit ons milieu – onder 
meer DDT, dioxines, ftalaten en bisphenol A. Telkens weer 
merkt hij dat die hormoonverstorende stoffen van gene-
ratie op generatie sporen nalaten zonder dat ze het DNA 
veranderen. En dit is precies wat ook DES doet. 
 Epimutatie, zo noemt Skinner het. Een hormoonversto-
rende stof dringt een cel binnen en kan ervoor zorgen dat 
die helemaal anders gaat functioneren. Het is alsof je de 
aan/uit-knop in de foute stand zet. En dat die knop nadien 
in die stand geblokkeerd geraakt. Soms voor eeuwig. 

SKINNER: 
Je moet het zo zien: in de moederschoot word je 
geprogrammeerd voor het leven. Een hormoonver-
stoorder werkt daar als een hacker. Soms zorgt dat 
voor een onomkeerbare, definitieve verandering. 
We hebben dit vastgesteld bij organismen die zich 
snel voortplanten: in planten bijvoorbeeld blijft 

zo’n verstorend effect honderden generaties voort-
werken; in insecten bijna honderd generaties lang. 
Voor zoogdieren hebben we minder gegevens, omdat 
kweekprogramma’s bij zoogdieren trager gaan. 

Bij muizen bleek twintig jaar geleden al dat DES tot in 
de derde generatie sporen nalaat. Intussen blijkt het ook 
bij de mens zo te zijn. Of kloppen die bevindingen niet? 

SKINNER: 
Toch wel. En de verklaring is logisch. Als een 
zwangere vrouw DES slikt, komt het hormoon bij 
haarzelf én bij haar baby binnen. Maar in die 
baby – meisje of jongen – zitten de geslachtscel-
len (eicel, zaadcel) voor de volgende generatie al 
klaar. Zo worden dus drie generaties tegelijkertijd 
en rechtstreeks blootgesteld aan de werking van 
DES. Zeker als DES van bij het begin van de zwan-
gerschap genomen wordt, is de invloed op generatie 
2 en 3 groot. 

Als ik dit hoor, dan kunnen we gerust zijn en zijn er voor 
de vierde generatie geen gevolgen meer? 

SKINNER: 
Nee, ik ben daar niet gerust op. Er zijn een aantal 
sterke case studies over afwijkingen en stoornissen 
bij de derde generatie. Veel cijfers zijn er nog niet, 
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maar een aantal zijn echt wel significant. Daarom 
denk ik dat we hier met een fenomeen zitten dat 
echt wel transgenerationeel doorgegeven wordt, van 
generatie op generatie. Je hebt de directe blootstel-
ling aan DES niet meer nodig. De programmeerfout 
zit er en blijft er, van generatie op generatie. Dat is 
wat een epimutatie betekent.

Maar het gaat bij DES-kleinkinderen om totaal andere 
gezondheidsproblemen dan bij DES-kinderen. Kan het 
dan dat die programmeerfout zich ineens helemaal an-
ders uit? 

SKINNER: 
Ja. Dat is wat we ook zien bij andere hormoonver-
stoorders. Trouwens, DES-dochters hebben toch 
ook àndere problemen dan DES-moeders? Het is 
niet de ziekte van de moeder die doorgegeven wordt 
aan haar kind. Het gaat om DES, een oestrogeen, 
dat inwerkt op én moeder én dochter, terwijl ze elk 
in een ander levensstadium zitten. 
 Bij de derde generatie werkt het mechanisme 
anders. Daar vertrek je van een ei- of zaadcel die 
al een epimutatie heeft – omdat die mee in de moe-
derschoot zat toen DES geslikt werd. Die epimuta-
tie wordt bij de bevruchting meteen doorgegeven 
aan het embryo. Dat prille embryo bestaat dan nog 
enkel uit stamcellen. Je krijgt dus stamcellen met 
een epimutatie en die geven ze door aan elke ande-

re lichaamscel. Met andere woorden: DES kan alle 
kanten op gaan. Dat DES-kleinzonen net als DES-
zonen een afwijking aan de penis hebben is eerder 
toeval. Uit onze studies van hormoonverstoorders 
blijkt dat het effect meestal verandert bij een vol-
gende generatie.

U heeft DDT en Bisphenol A bestudeerd, maar niet DES. 
Kan u dan wel uitspraken doen over DES? 

SKINNER: 
Toch wel, want DES is helemaal geen uniek geval. 
Het heeft nagenoeg dezelfde chemische structuur 
als Bisphenol A. En de werking van DES is ook 
perfect te vergelijken met die van DDT. Er zijn 
trouwens veel hormoonverstorende stoffen die een 
oestrogene werking hebben. DES is maar één voor-
beeld daarvan. DES, DDT, Bisphenol A: allemaal 
stimuleren ze over de generaties heen de aanleg 
voor gelijkaardige gezondheidsproblemen. Intussen 
zien we dat ook dioxine drie generaties lang schade 
kan veroorzaken. 

In Vlaanderen heeft een pasgeboren baby 300 verschil-
lende chemische stoffen in het bloed. DDT en dioxines 
zitten daar bij. DES is voor milieutoxicologen als de ka-
narie in de kolenmijn geweest. Het was een wake-upcall 
om alert te zijn voor alle chemische stoffen die hormoon-
verstorend zijn. 

SKINNER: 
DES is een schoolvoorbeeld van generationele toxi-
cologie, een stof die minder toxisch is voor de eerste 
generatie dan voor de volgende. Maar op dit mo-
ment wordt geen enkele stof hierop getest. Nergens. 
Niet in de VS, niet in Europa. Niemand doet dit, 
maar het zou moeten want veel van wat nu veilig 
is, zal dan onveilig blijken.
 DES is echt niet het ergste wat ons overkomen 
is. Er zijn oestrogene stoffen die nog veel meer dan 
DES gebruikt zijn en die dus ook veel grotere ef-
fecten hebben. DDT is echt wel veel erger. Bij ons 
is het verboden, maar het wordt nog gebruikt in 
Afrika, India, noem maar op. Niemand besteedt er 
aandacht aan.

Kunnen we toch lessen leren uit DES? 
SKINNER: 
Wat gebeurd is, kunnen we niet oplossen of herstel-
len. Maar voor andere hormoonverstorende stoffen 
kunnen we preventief gaan ingrijpen. Zorgen dat 
we niet meer blootgesteld worden aan die stoffen. 
En hoe beter we het mechanisme van de epimuta-
ties leren kennen, hoe meer kans dat er preventie-
ve geneesmiddelen gevonden worden. Want als een 
chemische stof de aan/uit-stand van een knopje 
fout kan zetten, dan vinden we wie weet een stof 
die het knopje weer in de juiste stand kan zetten. 

Zebravisjes zijn als het ware 
snelle broedmachines. Doe het 
licht aan en de vrouwtjes lossen 
massaal hun eitjes. Dat zijn er 
elke week zo’n 100 à 200. 
 Wat je hier ziet, is sex on the 
beach: de geloste eitjes worden 
buiten het lichaam bevrucht. 
 Na 24 uur al zie je een larve. 
Na zes dagen een zelfredzaam 
zebravisje. En na 90 dagen is 
het zebravisje klaar voor voort-
planting. 
 Zebravisjes zijn amper  
3 à 5 centimeter lang, maar 

dragen voor 70 % dezelfde genen 
als een mens.
 Dit én het feit dat je in een 
jaar tijd uit een massa eitjes vier 
generaties kan opvolgen, maken 
zebravisjes uiterst nuttig om te 
meten welke effecten van stoffen 
hun sporen nalaten over de 
generaties heen. 
 De zebravisjes die je hier 
ziet, worden vanaf de bevruch-
ting 5 dagen lang blootgesteld 
aan een hormoonverstorende 
stof. Dit is vergelijkbaar met 
wat bij een mens tijdens een hele 

zwangerschap kan gebeuren.  
De stof werkt in op de larven 
en we kunnen het effect meten 
als ze volwassen zijn én in de 
volgende generaties. Na een jaar 
zie je (al dan niet) het effect bij 
vier generaties. 
 In het verleden is zo al  
aangetoond dat oestrogene 
stoffen het nageslacht vervrou-
welijken. Andere chemische 
stoffen die hormonen imiteren 
zorgen voor vermannelijking of 
beïnvloeden de vruchtbaarheid 
of de stofwisseling. 

TRANSGENERATIONELE TEST
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De intussen overleden gynaecoloog W.F. Plate die de 
Nederlandse koning Willem Alexander op de wereld 
zette, verkondigde dat DES heel goed hielp. Maar 
dertig jaar later is het volgende verplichte leerstof 
voor studenten gynaecologie van Theo Helmerhorst: 
“DES is de oorzaak van een van de ernstigste medische 
calamiteiten in een tijdperk waarin we beter hadden 
kunnen weten. Voor de geneeskunde dient dit een blij-
vende les te zijn. Nil nocere – richt geen schade aan. Zo 
staat het in de artseneed.”

Theo Helmerhorst is nog altijd trots op het ereteken dat 
hij kreeg van het DES Centrum, de Nederlandse orga-
nisatie van DES-betrokkenen. De emeritus hoogleraar 
Vrouwenziekten (Erasmus MC Rotterdam) is zowat de 
wandelende geschiedenis van DES in Nederland. Hij was 
erbij toen het schandaal volop losbarstte, in 1981. “Ik 
zat als jonge assistent-gynaecoloog mee op een vergade-
ring van gynaecologen toen een viertal vrouwen de zaal 
binnenstormde. Kabaal en roepen dat het een schande 
was. Het waren DES-dochters. Op dat moment zijn een 
viertal gynaecologen naar voor getreden die gezegd heb-
ben: wij gaan ons daarmee bemoeien. Eén daarvan was 
mijn baas. Toen hij met pensioen ging heb ik zijn werk 
voortgezet.”
 Consultaties, operaties, onderzoek én colleges over 
DES. “Dat ben ik blijven doen want het blijft een belangrij-
ke les. Medici moeten weten dat ze zo weinig weten en dus 
voorzichtig moeten zijn. Dat je medicatie moet onderzoe-
ken. Dat je je literatuur moet lezen ook, want al heel snel, 
in 1953, was bekend dat DES niet hiélp. Daar hebben we 
allemaal niét naar gekeken. Ongelofelijk. Daar heeft de in-
dustrie natuurlijk veel gepusht. En de dokter aan de hand 
van de industrie gelopen. Dàt heb ik er ook van geleerd, ik 
heb nooit iets met de industrie te maken gehad.”
 De DES-dochters hadden zich in Nederland al geor-
ganiseerd via het DES Centrum. Na hun actie organiseert 
ook de medische wereld zich. Er komen werkgroepen per 
specifiek DES-probleem, Helmerhorst zelf zit in de werk-
groep cervix uteri waar 150 gynaecologen zich met af-
wijkende uitstrijkjes bezighouden. Nederland krijgt DES-
specialisten en centra waar DES-dochters voor vragen en 
screening terecht kunnen. Het UMC Maastricht kreeg zo 
tot voor kort elke maandag veel DES-dochters op colpo-
scopiespreekuur.

NIET VOOR KIPPEN, WEL VOOR MENSEN

Hoeveel DES-kleinkinderen Nederland nu telt, is niet 
bekend. Maar op het eind van de jaren 70 zijn er naar 
schatting 400.000 Nederlandse DES-moeders en DES-

kinderen. Eén op de 35 inwoners is dat. De verklaring 
voor het hoge aantal ligt voor een stuk bij één gynaeco-
loog, professor Plate. Hij was in de jaren 50 een domi-
nante autoriteit onder de gynaecologen en schreef in een 
artikel in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde 
“dat DES héél goed hielp”, zegt Helmerhorst. ”Kletskoek 
achteraf.” Maar dat Plate later hofarts van koningin 
Beatrix was, gaf allicht nog een extra duwtje aan het 
voorschrijfgedrag. 
 Mogelijk verklaart die band met het koningshuis 
mee waarom de Nederlandse overheid zich achteraf meer 
verantwoordelijk opgesteld heeft dan bijvoorbeeld de 
Belgische. Al is ook dat relatief, vindt Matti Rookus. Zij 
is epidemiologe en leidt het onderzoek naar kanker bij 
DES-betrokkenen voor het Nederlands Kanker Instituut 

in Amsterdam. Ze maakt zich behoorlijk boos als ze te-
rugblikt op hoe DES aangepakt werd. “Het is een schan-
dalig verhaal. DES was in de VS al verboden in de pluim-
vee-industrie omdat het de vruchtbaarheid verstoorde, 
maar bij moeders ging het maar door. Ook al wisten we 
sinds het Softenonprobleem dat een placenta niet alles 
tegenhoudt. De industrie wist echt wel van oh, met DES 
doen we eigenlijk hetzelfde.”

DES FONDS OM CLAIMS AF TE WEREN

Tegen die industrie komt in Nederland een eerste rechts-
zaak in 1986. Opnieuw is het DES Centrum de drijvende 
kracht. Ze steunen zes DES-dochters met vaginakanker 
die 10 farmabedrijven voor de rechter dagen. Wanneer 

VAN SCHADE  
VEROORZAKEN 
NAAR SCHADE 
VERGOEDEN

Het archief van het DES Centrum in Amsterdam: 8 lopende meter aan DES-informatie.  
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DIAGNOSE
VOLSTAAT

“Toen het DES Fonds was opge-
richt in 2007 hebben we stapels 
dossiers uit de kelder gehaald. 
Oude röntgenfoto’s, verslagen. 
Bewijzen dat ze een miskraam 
hadden gehad, de vormafwijking 
van de baarmoeder, hanenkam-
metje erop, dat was heel typisch. 
En dat hebben ze als bewijs aan-
vaard. Je hoeft niet te weten of te 
bewijzen dat je moeder DES heeft 

geslikt want dàt is veel moeilijker. 
 Daar zaten we dan. We 
moesten het aanvinken: “mis-
kraam”, “vormafwijking”, … En 
dat werd dan door het Fonds 
vergoed. Het hoogste bedrag is 
voor de vrouwen die clear cell 
adenocarcinoom kregen. Een heel 
erg nare, agressieve kanker aan 
de vagina en/of baarmoederhals 
bij vaak heel jonge vrouwen. Ze 
kregen tot 165.000 euro, heel 
relatief natuurlijk want je kan de 
klok niet terugdraaien.” 
Brigitte Slangen, gynaecoloog-oncoloog, 
Maastricht UMC+

Voor de mensheid vind  
ik het eigenlijk ook wel  
een boodschap dat  
we er zo nu en dan  
eens bij stilstaan wat  
voor stommiteiten  
we hebben begaan.
Theo Helmerhorst, gynaecoloog en oncoloog

de vrouwen hun zaak in hoger beroep winnen, komt er 
een minnelijke schikking. Uit vrees voor duizenden nieuw 
claims, starten de bedrijven en hun verzekeraars onder-
handelingen met het DES Centrum. Ze zijn bereid een 
schadefonds op te richten en daar eenmalig geld in te 
storten. Het Nederlandse parlement keurt dit bij wet 
goed en in 2007 is het DES Fonds een feit. Het schade-
fonds heeft 38 miljoen euro ter beschikking. 
 Bij de oprichting van het DES Fonds is Theo 
Helmerhorst één van de artsen die samen met juris-
ten bepalen welke afwijkingen wel en niet in aanmer-
king komen voor een uitkering. “Die juristen zijn heel 
streng geweest”. Wàt dus in die regeling voor DES-
moeders, DES-kinderen en DES-kleinkinderen staat, is 
in Nederland medisch én juridisch onweerlegbaar een 
gevolg van blootstelling aan DES.
 Tot vandaag kunnen DES-slachtoffers een uitkering 
van het DES Fonds aanvragen. Sinds 2015 wordt het 
geld ook gebruikt voor DES-kleinkinderen. Er is voor hen 
een aparte DES-vroeggeboorteregeling. De Nederlandse 
uitkeringen kunnen voor moeders, kinderen of kleinkin-
deren oplopen tot 165.000 euro. 
 “Als de DES-dochters, de eerste actievoerders niet ge-
daan hadden wat ze deden”, besluit Theo Helmerhorst, 
“dan hadden de gynaecologen misschien ook in Nederland 
gewoon rustig doorgeslapen. Ik heb grote achting voor die 
DES-dochters.”
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“We moeten die kankers verzwijgen. We mogen vrou-
wen die DES slikten niet bang maken.” DES-expert 
Michel Tournaire vat samen hoe de Franse minis-
ter van Volksgezondheid in 1971 reageerde toen 
DES in de VS verboden werd voor zwangere vrou-
wen. Intussen hebben meer dan 200 slachtoffers in 
Frankrijk hun proces tegen UCB gewonnen. De scha-
devergoedingen lopen in de miljoenen en zijn van-
daag hoger dan ooit. De zware handicaps bij DES-
kleinkinderen vallen niet te negeren. “Het verhaal 
van DES stopt nooit”, zegt de Franse topadvocate 
Martine Verdier. 

De reputatie als DES-expert van de Parijse gynaecoloog 
en docent Michel Tournaire wordt internationaal erkend. 
Zijn ervaring toetsen we af aan die van de vrouw die al 
25 jaar lang UCB voor de rechter daagt namens DES-
slachtoffers. We spreken meester Verdier in het Franse 
Orléans een maand nadat een rechter bijna 3 miljoen 
schadevergoeding toegekend heeft aan een zwaar gehan-
dicapte DES-kleinzoon. 

VERDIER: 
Nu gaat het om de derde generatie, maar de eerste 
jaren ging het in alle processen om DES-dochters 
met kankers, soms DES-moeders met borstkanker. 
UCB heeft van bij het begin koudweg ontkend dat 
hun product, Distilbène, iets met die kankers te 
maken had. Maar zij hadden zo goed als een mo-
nopolie op DES. C’est le négationisme. 

Negationisme. Het woord wordt ook door Tournaire in 
de mond genomen. Hij zat in de jaren 90 de experten-
commissie voor bij de eerste processen tegen UCB.

TOURNAIRE: 
Ik heb toen 2.000 studies van over heel de wereld 
gelezen, een stapel van wel een meter hoog. Het 
was overduidelijk dat UCB na 1971 geen enkel ex-
cuus meer had om te beweren dat DES voor zwan-
gere vrouwen een onschuldig middel was.

BELGISCH  
FARMABEDRIJF 

NEGATIONISME  
EN INTIMIDATIE 

DE MILJOENEN 
VAN UCB      

UCB heeft uitkeringen, min-
nelijke schikkingen en scha-
devergoedingen betaald in 
verschillende landen. Volgens 
de Vlaamse VUB-oncoloog Jan 
Bernheim, die in de jaren 90 
voor UCB werkte, financierde 
UCB na 1971 ook preventie-
campagnes en bijkomend 
onderzoek. In de jaarversla-
gen van UCB lezen we dat er 
sinds 2015 miljoenen euro’s 
opzij gezet worden voor “ver-
schillende productaansprake-
lijkheidsrechtszaken in Frankrijk 
met betrekking tot Distilbène”. 

Het exacte bedrag van wat UCB 
uitgegeven heeft als gevolg van 
het in opspraak komen van DES, 
is niet bekend. Ondanks her-
haalde aanvragen, verspreid over 
meerdere maanden, heeft UCB 
ons cijfermateriaal noch interview 
willen geven. Maar via hun eigen 
jaarverslagen en andere bronnen 
kunnen we een deel van het finan-
ciële plaatje leggen. Voor zover 
we weten is er in België nooit één 
euro uitbetaald aan slachtoffers. 

GELD OPZIJGEZET VOOR  
DES -PROCESSEN IN FRANKRIJK 
 
● 2015: 50 miljoen euro
● 2016: 69 miljoen euro 
● 2017: 68 miljoen euro
● 2018: 99 miljoen euro
● Dit komt bovenop het bedrag 

waarvoor UCB zich al verze-
kerd heeft.

(bron: jaarverslagen UCB)

SCHADEVERGOEDINGEN  
BETAALD IN FRANKRIJK

● Totaalbedrag niet bekend. 
● Er zijn bedragen betaald na 

minnelijke schikking, andere 
bedragen na verlies van het 
proces. 

● De bedragen variëren van 
20.000 euro tot 8,5 miljoen 
euro per slachtoffer. 

● In totaal zijn er al meer dan 
200 processen geweest – de 
meeste daarvan heeft UCB 
verloren. 

BIJDRAGE AAN DES FONDS  
IN NEDERLAND 

“Wat UCB heeft bijgedragen, 
kan ik niet prijsgeven”, meldt 
het DES Fonds ons. In 2000 
stortten de 11 bedrijven die 
een DES-product in Nederland 
verkochten samen 17,5 miljoen 
euro in het Fonds. Hun verzeke-
ringsmaatschappijen betaaIden 
evenveel. De bijdrage van UCB 
was verhoudingsgewijs groot 
omdat haar producten populair-
der waren dan andere. 

GELD VOOR  
PREVENTIECAMPAGNES  
EN WETENSCHAPPELIJK  

ONDERZOEK 

● Geen details bekend. 
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Tot vandaag blijft het farmaceutische bedrijf formeel 
ontkennen dat er een probleem is met DES of met hun 
product Distilbène. Het wil ook nooit interviews geven 
over DES. Maar toen in België in de jaren 90 korte tijd 
een meldpunt opgericht werd, kwam een UCB-directeur 
wel persoonlijk poolshoogte nemen. Intimidatie van de 
slachtoffers is een beproefde tactiek als je weet dat het 
wetenschappelijke bewijs verpletterend is. 

VERDIER:
Hun aanpak in de rechtszaal is altijd dezelfde. Ook 
al zijn er intussen honderden veroordelingen, ook 
al bevestigen alle artsen de schade die Distilbène 
veroorzaakt, zij zeggen: wij zijn niet verantwoorde-
lijk. Het is een strategie die niet aan UCB alleen 
eigen is. Alle farmaceutische bedrijven doen dit.

TOURNAIRE:
Ze blijven zolang mogelijk in beroep gaan. Zelfs bij 
een relatief lage schadevergoeding, blijven ze pro-
cederen. Zelfs als het slachtoffer stervende is, zet-
ten ze het proces voort. Verschrikkelijke situaties 
zijn het. 

Doen ze dit uit angst voor meer claims en dus nog meer 
schadevergoedingen? 

VERDIER: 
Nee. Het is een verdedigingstactiek. Put het 
slachtoffer uit. Die tactiek werkt. Ça marche très 
bien, heel goed zelfs. Veel slachtoffers zetten de 
procedure stop omdat het te lang duurt. Anderen 
beginnen er gewoon niet aan, uit angst. Intimidatie 
werkt. 

TOURNAIRE: 
Zelfs het expertencomité werd zo benaderd, met een 
hele batterij aan advocaten en met als antwoord 
op ons verslag van 70 bladzijden een weerlegging 
van 300 bladzijden. Ik kreeg ook een Belgische 
arts over de vloer die met mij een DES-studie wou 

publiceren. Achteraf bleek het iemand te zijn die 
door UCB betaald werd. 

Feit blijft dat de DES-fabrikanten, àls er een proces komt, 
vaak verliezen. Advocate Martine Verdier heeft niet alleen 
in Frankrijk maar ook in Canada, de VS en Noord-Afrika 
met succes slachtoffers verdedigd. De bewijslast ligt bij 
het slachtoffer, maar in zowel Frankrijk als Nederland 
volstaat hiervoor de medische diagnose. Alleen de ver-
jaringstermijn kan een slachtoffer nog parten spelen. 
In Frankrijk heb je na de vaststelling van onherstelbare 
DES-schade tien jaar de tijd om naar de rechter te stap-
pen. Voor DES-dochters is die termijn verstreken, maar 
voor de derde generatie niet.

VERDIER: 
De meeste DES-dochters zijn in Frankrijk geboren 
tussen 1960 en 1975. Stel dat zij kinderen heb-
ben, dan zijn die lang niet allemaal al meerder-
jarig. Vroeggeboren DES-kleinkinderen met zware 
afwijkingen kunnen dus nog een rechtszaak aan-
spannen in Frankrijk. 

De juridische weg is het enige middel waarover Franse 
slachtoffers beschikken, want net als in België neemt de 
overheid geen positie in. 

VERDIER:
Absoluut niets heeft de Franse overheid gedaan. 
En ze doet nog altijd niets. Hier start elk slachtof-
fer op eigen houtje en in de eigen regio een proces 
op. Dat duurt lang, maar het werkt. 

Maar een lange en dure juridische weg is niet iets waar 
slachtoffers graag voor kiezen. De vraag is vooral of 
het hen geeft wat ze zoeken. In Nederland bijvoorbeeld 
blijven slachtoffers soms gefrustreerd achter omdat een 
uitkering via het DES Fonds de farmafabrikanten niet 
dwingt om hun verantwoordelijkheid hardop en publiek 
te uiten. De Franse advocate herkent die emoties. 

VERDIER:
Dat wat slachtoffers van Distilbène drijft, is de 
nood om erkend te worden. Ze komen niet naar mij 
omdat ze geld willen. Ze komen opdat zwart op wit 
neergeschreven wordt: dit is niet jouw fout. Dit is 
niet de fout van je moeder. Dit is de verantwoorde-
lijkheid van de fabrikant. 

Het gaat om zoveel meer dan alleen het fysieke lijden. 
Martine Verdier ziet maar al te vaak hoe dochters hun 
moeder verwijten dat ze DES slikten. Of hoe moeders het 
zichzelf verwijten omdat ze hun dochter zien lijden. 

VERDIER: 
DES is een product dat raakt aan de intimiteit van 
een vrouw. Het verstoort het vrouwelijke evenwicht. 
Het belet je om kinderen te hebben. Als je onvrucht-
baar bent, word je richting ivf of andere kunstmatige 
bevruchting gestuurd. Als dat parcours niet lukt, 
dan valt het beeld van een toekomst met een gezin 
in duigen. Een leven zonder kinderen, of met adop-
tiekinderen is dan de optie. Je leven wordt overhoop 
gehaald, op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

De houding van het farmaceutische bedrijf in de 
rechtszaal komt uiterst agressief en kwetsend over bij  
de slachtoffers. Bovenop de herhaalde ontkenning  
van de eigen schuld, betwist het bedrijf de problemen 
van de slachtoffers. “Zelfs de door artsen vastgestel-
de gezondheidsschade wordt in vraag gesteld”, zegt 
Verdier. “C’est très violent pour les victimes”. Dan ver-
licht de toekenning van een schadevergoeding wel de 
lijdensweg. 

VERDIER: 
Natuurlijk is dat een overwinning. Al voelt het 
niet altijd zo want het verhaal van DES stopt niet. 
Afsluiten kan niet. Maar de slachtoffers vinden 
rust, toch voor even. 

DES bij de derde generatie, hersenverlamming. Julien is twintig en heeft de mentale leeftijd van een kind van twee. Hij is motorisch zwaar gehandicapt, volledig kleurenblind met kokerzicht. Julien is 100 % 
afhankelijk van zijn ouders. De rechter in Frankrijk heeft intussen UCB verantwoordelijk gesteld, ook voor de afwijkingen en baarmoederhalskanker van zijn moeder Sylvie. Zijn vader Loïc heeft zijn job laten 
staan om voor hem te zorgen. Na bijna 12 jaar is hun juridische lijdensweg nog niet afgerond. Het echtpaar klaagt de houding van UCB aan een open brief. 
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OPEN BRIEF AAN UCB  
VAN SYLVIE EN LOÏC LE COSSEC,  

7 APRIL 2019

Wat is het lastig om als gezin dag in dag uit samen te 
leven met een persoon met een handicap. We kunnen het 
onmogelijk loslaten. De stress blijft altijd ergens in ons 
achterhoofd zitten. We zorgen liever zelf voor onze zoon 
Julien, die een meervoudige handicap heeft, dan dat we 
iemand anders voor hem laten zorgen. Anders zijn we 
toch maar ongerust. 

De angst dat zijn billen vuil zijn of dat hij zich verveelt, 
is altijd aanwezig. Voor een ouder zijn dat twee vreselijke 
gedachten. U hebt geen idee hoe gelukkig u zich mag 
prijzen dat u daar niet aan hoeft te denken. 

Ik beschuldig u ervan, UCB Pharma, dat u ons onze rust 
heeft ontnomen, en dat voor de rest van ons leven. 

U zult wel moeten toegeven dat het succes van een kop-
pel eruit bestaat elkaar af en toe eens te verrassen en in 
het weekend de dagelijkse sleur te doorbreken. 

Julien, een kind met een handicap, vereist onze perma-
nente aanwezigheid. U kunt zich niet inbeelden wat dat 
allemaal inhoudt. Het is een heel zware opgave en als 
ouder heb je nooit nog een zorgeloos moment. Daardoor 
groeien veel koppels die een kind hebben met een beper-
king uit elkaar. Veroordeel hen niet, want elke dag vech-
ten die koppels om er toch samen uit te geraken, koste 
wat het kost. 

Het ergste is dat u zo arrogant bent dat u durft te be-
weren dat het farmaceutische bedrijf UCB Pharma geen 
impact gehad heeft op onze professionele carrières. Dat 
is je reinste onzin. Om ons intense leed te kunnen verge-
ten, gaan wij dagelijks diep vanbinnen in onszelf op zoek 
naar dat sprankeltje energie dat dat mogelijk maakt. 
Beeldt u zich maar eens in wat een kracht het ons gekost 
heeft om in die omstandigheden te gaan werken en het 
evenwicht in ons gezin te bewaren. 

Op 33-jarige leeftijd zag een van ons beiden een interna-
tionale carrière bij een grote internationale groep in dui-
gen vallen. De andere zette zeven jaar lang een professi-
onele carrière aan de kant om de meervoudige handicap 
van Julien in kaart te brengen en aangepaste voorzie-
ningen te vinden. En daarvoor krijgen we geen uitkering. 

Nee, heren zakelijke leiders van UCB Pharma, het is niet 
niks. Heren, jullie hebben veel geld verdiend aan de ellen-
de van duizenden gezinnen. Houd dus maar jullie mond, 
sla de ogen neer en zorg voor een schadevergoeding voor 
al het leed dat jullie veroorzaakt hebben.

(vertaling VRT, gepubliceerd op VRT NWS, 10/4/2019)

JE VOUS ACCUSE, 
UCB PHARMA
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Het Belgische overheidsarchief over DES in de jaren 70: drie velletjes, correspondentie tussen het farmabedrijf UCB en het Belgische ministerie van Volksgezondheid in 1976. 

“Het is een catastrofe!” roept de Belgische professor 
Ferin naar een collega-gynaecoloog. Het is 1971 en 
hij zwaait met de Amerikaanse studie waarin gezegd 
wordt dat DES bij jonge vrouwen een anders zeldzame 
vaginakanker veroorzaakt. Jacques Ferin is een van de 
Leuvense artsen die in 1939 volop geëxperimenteerd 
heeft met synthetische hormonen. 

Ondanks die kennis bij minstens enkele Belgische gynae-
cologen verandert er zes jaar lang niets bij ons. DES-
slachtoffers hebben het over een doofpotoperatie. Ze 
begrijpen niet waarom België niet tegelijkertijd met de 
VS verboden heeft om DES voor te schrijven aan zwan-
gere vrouwen. Is het geldgewin, angst voor claims? Is het 
omdat er een Belgisch bedrijf in het spel is? 
 Onze zoektocht naar een verklaring van wat er tus-
sen 1971 en 1977 in België gebeurd is rond DES levert 
amper drie velletjes papier op. Bewijs dat UCB pas in 
1976 vraagt om een aanpassing van de bijsluiter. Het 

Ministerie van Volksgezondheid geeft de goedkeuring 
en dan pas worden alle artsen op de hoogte gebracht. 
Distilbène blijft in de handel tot 1983. Het is dus moge-
lijk “per ongeluk” nog tot dan gebruikt in België. 
 Merkwaardig is dat België van bij het begin al ont-
kent dat DES een probleem heeft veroorzaakt. 
 Dit leek in 1995 te veranderen toen het Ministerie 
van Volksgezondheid een informatiebrochure over DES 
verspreidde, maar zelfs daarin wordt de impact van DES 
in België geminimaliseerd. Datzelfde jaar vraagt het 
meldpunt, opgericht door DES-dochters, hoe de Gentse 
gynaecologenopleiding het DES-probleem aanpakt. De 
universiteit antwoordt: “Gezien de zeldzaamheid van DES 
afwijkingen in onze populatie lijkt het voor ons althans 
enigszins overdreven te spreken van DES-problematiek.”
 Op het moment dat Nederland honderden gynaecolo-
gen inzet om DES-slachtoffers op te volgen en te behan-
delen, is DES bij wijze van spreken een voetnoot in onze 
opleidingen. Veel Belgische vrouwen en mannen, bloot-

gesteld aan DES, komen zo nooit terecht bij een arts die 
spreekt over DES. De Vlaamse gynaecologenvereniging 
VVOG meldt ons dat “alle gynaecologen competent zijn 
om dit te diagnosticeren, duiden en behandelen”. Maar 
dit staat haaks op wat DES-slachtoffers ervaren. 

MONSTER VAN LOCH NESS

“Het monster van Loch Ness duikt weer op”, reageert een 
oud-VUB professor Gynaecologie als we begin dit jaar 
aan de VVOG toelichting vragen over hoe DES in België 
aangepakt werd. Het antwoord van woordvoerder Johan 
Van Wiemeersch: “Het is een prehistorisch gegeven. Het 
is volledig onbestaand in België.” 
 Wat niet geregistreerd is, bestaat niet, zo is de re-
denering. En dus heeft België officieel geen cijfer van 
het aantal Belgische DES-slachtoffers. Volgens de ra-
ming van de vzw DES in Belgium gaat het om minstens 
60.000 mensen (*). “Dat het niet gekwantificeerd is, zal 

WAAROM  
IS 

BELGIË  
ANDERS?
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wel”, zegt Thierry Christiaens, arts en klinisch farmaco-
loog (UZGent), “Maar komààn, natuurlijk is er een pro-
bleem. Dit is België. We zijn een primitief land qua data 
verzamelen. Het is een uitdaging om artsen iets te laten 
melden. De overheid wordt hier eerder als een controle-
rende lastpost gezien dan als een partner. Ik ben daar 
zeer ongelukkig over, maar het is wel zo.” Christiaens is 
ook hoofdredacteur van het BCFI, dé artsenbijbel met 
geneesmiddeleninformatie. In die functie heeft hij recent 
nog een waarschuwing gepubliceerd rond de gevolgen 
van DES voor de derde generatie. “Expres. Want we vin-
den het belangrijk.” 

DRUK UITGEOEFEND?

De farmacoloog vreest dat de Belgische aanpak van 
DES niet los te koppelen is van het belang van de in-
dustrie. “Geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie, 
is gestart in de jaren na Softenon, in de jaren 60. Dat 
is een kleine wereld. Ik kan niet geloven dat zij in 1971 
niet wisten wat het probleem met DES was. Maar het is 
een product van UCB met de B van Belgisch. En laat ons 
eerlijk zijn: dat is nooit neutraal, dat is werkgelegenheid, 
een belangrijke economische en wetenschappelijke sector. 
Wie heeft er druk uitgeoefend op UCB en hoeveel druk 
heeft UCB uitgeoefend om niét al vroeger van de markt 
te moeten gaan”, vraagt Christiaens zich af. “Dat vind je 
natuurlijk niet in het archief.” 
 We willen over het verleden uitleg vragen aan de 
Minister van Volksgezondheid en aan UCB zelf, maar 
beiden weigeren een interview. Via de wet op openbaar-
heid van bestuur ontvangen we alleen de drie hierbo-
ven genoemde velletjes, brieven waaruit blijkt dat er 
ook mondeling overleg was tussen het Ministerie van 
Volksgezondheid, de Geneesmiddelencommissie en UCB. 
Wie het initiatief daartoe nam, wanneer dat begon en 
waarom een beslissing zo lang uitbleef, daarvan is geen 
spoor meer te vinden. Het is niet duidelijk of er bewust 
iets verzwegen wordt, want er werd en wordt in België erg 
slordig gearchiveerd. 
 Omdat DES in heel Europa nog op de markt bleef, ziet 
de Nederlandse epidemiologe Matti Rookus (Nederlands 
Kanker Instituut) ook een internationale strategie van 
de industrie, te vergelijken met die van de tabakslobby. 
“De farmabedrijven wisten allemaal meteen wat er mis 
was met DES. Dat ging als een lopend vuurtje rond. Ze 
waren als de dood dat het een grote toestand zou worden. 
Nou, ze hebben hun reclamecampagnes gewoon laten 
doorlopen. Terwijl ze wisten dat het een grote leugen was. 
Ik vergelijk het met de rookindustrie. Het is niet in hun 
belang om de verkoop stop te zetten.”

UCB BETAALT, MAAR NIET IN BELGIË

Het negeren van het probleem komt in vele landen als een 
boemerang teruggevlogen naar de fabrikant. Er komen 
processen, ook in Nederland en Frankrijk. Vaak komen 
de fabrikanten tot een minnelijke schikking, In Nederland 
richten ze een schadefonds op van 38 miljoen euro. In 
Frankrijk volgen de processen elkaar op en betaalt UCB 
tot vandaag tussen 20.000 en 8,5 miljoen euro per DES-
slachtoffer dat een proces aanspant. Voor Christiaens zijn 
het die bedragen die verklaren waarom UCB nooit publiek 
zal toegeven dat Distilbène schadelijk was. “Een fabri-
kant, UCB, is maar van één ding bang: claims.”
 In België is UCB maar één keer voor de rechter ge-
daagd, door twee DES-dochters met clear cell adenocar-
cinoom. Ze hebben hun zaak verloren en moesten alle ge-
rechtskosten betalen, ook die van UCB. Dit was in 2008, 
de rechter oordeelde dat de zaak volgens de Belgische 
wet verjaard was. “Een strijd van David tegen Goliath”, 
schrijft één van beide DES-dochters ons. De andere 
vrouw is intussen overleden. In België ligt de bewijslast 
bij het slachtoffer, maar zelden kan een DES-dochter 
zwart op wit aantonen wàt haar moeder geslikt heeft. 
Dit verklaart mee waarom UCB in ons land tot nu geen 
enkele euro schadevergoeding uitbetaald heeft. 
 Met de oprichting begin dit jaar van een Softenon 
Fonds, hopen de Belgische DES-slachtoffers dat er ook 
voor hen erkenning kan komen. Het Softenon-schandaal 
is 50 jaar geleden. Het DES-schandaal 45 jaar geleden. 
Een groep van Vlaamse en Nederlandse artsen en weten-
schappers – onder wie Christiaens en Rookus – vraagt de 
Belgische overheid om de DES-slachtoffers te erkennen. 
In een opinieartikel, gepubliceerd in De Standaard, stellen 
de experts voor dat er “een door de overheid ondersteund 
informatiepunt en een financieel schadefonds” komt.
 Thierry Christiaens is hard voor de aanpak uit het 
verleden, maar hij is hoopvol voor de toekomst. “Iets als 
DES nu? Dat zou niet meer mogelijk zijn. Er zijn toch wel 
zaken ten goede geëvolueerd.”

(*) raming op basis van het aantal bekende gevallen van clear cell adenocarcinoom. 
1 op de 1.000 DES-dochters krijgt die kanker en allemaal hebben ze een DES-
moeder. Die moeders hebben soms meerdere DES-kinderen en DES-kleinkinderen. In 1983 ontkent de Belgische staatssecretaris voor Volksgezondheid in de pers dat DES in België problemen veroorzaakt heeft.
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COLPOSCOPIE
Het uitstrijkje dat voor DES-
dochters belangrijk is om vroeg-
tijdig kanker op te sporen, ver-
schilt van het gewone uitstrijkje 
dat in enkele seconden geklaard 
is. Er moeten cellen genomen 
worden van een groter oppervlak 
om alle organen te checken. Vaak 
wijkt het uitstrijkje af en dan is 
een colposcopie nodig. Een pijn-
lijk en ingrijpend onderzoek. De 

arts kijkt dan met een speciale 
microscoop naar de baarmoe-
derhals en soms is een biopsie 
nodig. Gynaecologische oncoloog 
Brigitte Slangen: “Kleurstoffen, 
vergroten, langer kijken. En als 
je een afwijking ziet, moet je een 
hapje nemen. Dat gaat onder lo-
kale verdoving, maar prettig is dat 
nooit.” Sommige DES-dochters 
moeten dit jaarlijks ondergaan. 

WAT  
TE DOEN?

 
Een oproep aan de Belgische 
bevolking van Matti Rookus 
(Nederlands Kanker Instituut):  

“Vraag nu aan je moeder 
of grootmoeder of ze iets 
innam tijdens de zwanger-
schap. Het is belangrijk dat 
je van jezelf weet of je DES-
betrokkene bent. Omdat 
er nog steeds kans is op 
verhoogde risico’s, op een 
hele nare tumor waar niet 
echt duidelijke symptomen 
voor zijn. Screenen blijft van 
groot belang, mogelijk ook 
voor andere tumoren.” 

DES-MOEDERS
● Borstkanker: laat u screenen. 

In Nederland en Frankrijk 
adviseren ze dat u dit twee-
jaarlijks doet, tot u 74 bent. 

 
DES-DOCHTERS 

● Borstkanker: laat naar uw 
borsten kijken, is het advies, 
ook al is het risico nog niet 
duidelijk. 

● Baarmoederhalskanker: het 
gewone bevolkingsonderzoek 
test op het HPV-virus. Dat 
volstaat niet voor DES-
dochters omdat de kanker bij 
hen los van het virus kan ont-
staan. Ga naar huisarts of gy-
naecoloog voor een uitstrijkje 
met de “Cervex Brush”. 

● Clear cell adenocarcinoom 
(CCAC) van vagina en/of 

baarmoederhals: vraag om 
een uitstrijkje met de “Cervex 
Brush”, het zogenaamde 
DES-uitstrijkje. Hiermee wor-
den cellen van de baarmoe-
dermond én de top van de 
vagina weggenomen en on-
derzocht. Laat dit jaarlijks of 
tweejaarlijks doen. Minstens 
tot u 60 bent en langer als u 
een zware voorgeschiedenis 
heeft. CCAC komt vooral voor 
bij jonge vrouwen, maar is 
ook bij vrouwen ouder dan 40 
gevonden. 

● Colposcopie: als het uit-
strijkje niet normaal is, kan 
microscopisch onderzoek 
nodig zijn. Om zekerheid te 
krijgen over verdachte cellen 
wordt dan soms wat weefsel 
weggehaald voor onderzoek. 

DES-ZONEN
● Controleer zelf regelmatig de 

testikels op knobbeltjes of 
veranderingen en raadpleeg 
een arts als dat zo is. 

DES-KLEINZONEN
● Hypospadie: laat na de ge-

boorte een arts controleren 
of de plaats van het plas-
gaatje goed zit. Als dit niet 
zo is, dan is dit meestal vlot 
herstelbaar. 

DES-KLEINDOCHTERS
● Laat in uw medisch dossier 

noteren dat u een DES-
kleindochter bent.

● Stel een bezoek aan de arts 
niet uit als u ongerust bent. 
Momenteel wijst niets erop 
dat de vruchtbaarheids- en 

zwangerschapsproblemen 
van DES-dochters ook voor 
de volgende generatie gelden. 
Zekerheid krijgen over uw 
eigen lichaam, kan u helpen. 

Dit is het advies dat DES-
betrokkenen en artsen in 
Nederland en Frankrijk krijgen. 
In België bestaat er geen up to 
date protocol voor artsen.
Bron: screeningsprotocollen van het Nederlandse 
DES Centrum en het Franse Réseau DES France.   
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Dank aan vzw DES in Belgium, 
DES Centrum Nederland, 
Réseau DES France , Marie-
Anne Mengeot, Johan Van 
Robays, Jorke Kamstra, Marjo 
den Broeder, Kirsten Mariën, 
LUCA Gent en alle DES-
betrokkenen die ons hun verhaal 
toevertrouwd hebben. 

Foto’s cover, pagina 10,  
pagina 11: foetus, 
vruchtje uit spontane miskraam, 
foetus 24 weken. Afkomstig uit  
Orgaanmuseum, Hasselt.
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Vijftig jaar nadat het schade-
lijke  softe non werd verbo-
den, krijgen de slachtoffers 
eindelijk steun. Maar wanneer 
krijgen de slachtoffers van 
het even schadelijke diethyl-
stilbestrol erkenning?

Softenon is een geneesmiddel 
dat in de jaren 60 werd verkocht 
als remedie  tegen ochtendmis-
selijkheid bij zwangere vrouwen, 
maar het bleek een zeer schade-
lijke impact te hebben op het 
groeiproces van de ongeboren 
baby’s. Daardoor werden veel 
kinderen geboren met onvol-
groeide  ledematen. Hoewel het 
middel al vijftig jaar geleden 
werd verboden, wordt het leed 
van slachtoffers nu pas recht 
gedaan door de oprichting van 
het Softenonfonds. Dankzij dat 
schadefonds zullen de 35 nog 
levende slachtoffers van het 
geneesmiddel en hun ouders een 
schadevergoeding van 125.000 
euro krijgen.
 Softenon is niet de enige 
‘jeugdzonde’ van de farma-
ceutische wereld waarvoor 
gerechtigheid heel lang op 
zich heeft laten wachten. Een 
soortgelijk schandaal is dat 
rond  diethylstilbestrol, kortweg 
DES. Dit syn thetische hormoon 
werd tussen 1940 en 1980 
voorgeschreven aan vrouwen 
als wondermiddel ter preventie 
van miskraam, vroeggeboorte 
en tegen allerlei andere gynae-
cologische problemen zoals 
vroegtijdige menopauze of 
cyclusstoornissen. Al in de  jaren 
50 bleek dat het niet werkzaam 
was, maar men bleef het voor-
schrijven. Vanaf de jaren 70 
bleek uit vele onderzoeken dat 
DES zeer schadelijke gevolgen 
had op kinderen van de vrouwen 
die het middel tijdens de zwan-
gerschap hadden genomen. Vele 
‘DES-dochters’ hebben afwijkin-
gen aan de  geslachtsorganen, 
hebben meer moeite dan andere 
vrouwen om zwanger te wor-
den (en te blijven) en lopen een 
sterk verhoogd risico op een 
specifieke vorm van vagina- of 
baarmoederhalskanker. Later 
is ook gebleken dat DES-zonen 
een verhoogd risico lopen op 
(goedaardige) afwijkingen van 
de geslachtsorganen. DES-
moeders hebben dan weer meer 
kans op borstkanker. Er zijn 

zelfs aanwijzingen dat ‘DES-
kleinkinderen’ negatieve gevol-
gen kunnen dragen.
 De schadelijke gevolgen van 
DES zijn minder direct zichtbaar 
zijn dan die van softenon, maar 
toch gaat het om een schan-
daal van veel grotere omvang. 
Wereldwijd kregen miljoenen 
vrouwen het middel voorge-
schreven. In Nederland zou het 
gaan om 200.000 tot 500.000 
potentiële slachtoffers, in de VS 
spreekt men zelfs over twee tot 
tien miljoen slachtoffers. Voor 
België bestaan er geen cijfers, 
omdat dit simpelweg onvol-
doende onderzocht werd. Er 
was ook nooit een meldings- of 
registratieplicht voor de speci-
fieke vaginakanker die het kan 
veroorzaken.
 Toen de schadelijke gevol-
gen duidelijk werden, eisten de 
slachtoffers gerechtigheid. In 
Nederland kregen ze uiteindelijk 
de erkenning waar ze recht op 
hadden. Al in 1981 kwam er een 
informatiecentrum. En na de-
cennia procederen werd in 2007 
een DES-fonds opgericht door 
de overheid, farmaceutische 
bedrijven en verzekeraars. Het 
fonds heeft in totaal 38 miljoen 
euro ter beschikking gesteld om 
vergoedingen uit te keren.
 De Belgische DES-
slachtoffers wachten nog altijd 
op erkenning. Al sinds de jaren 
90 proberen enkele DES-
dochters het thema onder de 
aandacht te brengen, maar ze 
hebben nooit op ondersteuning 
kunnen rekenen van de overheid, 
noch van de medische of de far-
maceutische wereld. Veel men-
sen in België weten daardoor 

niet eens dat ze DES-slachtoffer 
zijn. Zij zijn zich dus ook niet 
bewust van hun verhoogd 
kankerrisico. In 2016 richtten 
enkele slachtoffers de vzw DES 
in Belgium op, maar die wacht 
nog steeds op erkenning door de 
overheid.
 Nu er eindelijk een 
Softenonfonds is gekomen, 
vragen we de Belgische politici, 
medici en farmaceutische sector 
om ook werk te maken van een 
door de overheid ondersteund 
informatiepunt en een financieel 
schadefonds. Op die manier 
kunnen de gevolgen van DES in 
België in kaart worden gebracht 
en kunnen slachtoffers rekenen 
op de medische, psychologische 
én financiële ondersteuning 
waar ze recht op hebben.

Petra De Sutter (hoogleraar reproductieve 
geneeskunde UZ Gent), Thierry Christiaens (Dr. 
Genees-, Heel- en Verloskunde; klinisch farma-
coloog UZ Gent), T.J.M. Helmerhorst (emeritus 
hoogleraar Vrouwenziekten Erasmus MC 
Rotterdam), Mireille Merckx (gynaecoloog, ob-
stetricus, androloog en pediatrisch gynaecoloog 
UZ Gent), Greet Schoeters (hoogleraar milieu 
en gezondheid, UAntwerpen), Matti Rookus 
(epidemioloog, voorzitter Wetenschappelijke 
Commissie DES centrum, Nederlands Kanker 
Instituut Amsterdam), Floor van Leeuwen (advi-
seur DES Fonds, Hoofd Afdeling Psychosociaal 
Onderzoek en Epidemiologie, Nederlands 
Kanker Instituut Amsterdam), Liesbeth van Erp 
(gynaecoloog, adviseur DES Fonds Den Haag), 
S.J. de Kuijer (bestuursvoorzitter Stichting DES 
Centrum, Nijkerk)

EEN  
SCHANDAAL 
VAN VEEL  
GROTERE  

OMVANG DAN  
SOFTENON 

Opinieartikel, De Standaard, 4 maart 2019

http://www.fondspascaldecroos.org
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Verontwaardiging in De Volkskrant (1990) over de houding van de industrie met als illustratie een advertentie uit 1957. Nadat bekendraakte dat DES niet hielp tegen miskramen is het gepromoot voor àlle zwan-
gerschappen. Om stevigere baby’s te krijgen.


