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1. Medicijnen studeren is een pittige studie. Wat is uw persoonlijke motivatie geweest om 
geneeskunde te gaan studeren? 

Ik ben geboren en getogen in Vlaanderen, waar ik opgroeide in een warm gezin. Echter bij mijn vader, 
slechts 32 jaar oud, werd de ziekte van Parkinson gediagnosteerd en werd mijn moeder hierdoor  op 
vroege leeftijd al kostwinner.  

Juist door deze ervaring, gezien vanuit de optiek patiënt, werd mijn nieuwsgierigheid gewekt; hoe zou het 
zijn om zelf de kennis te hebben en mensen te kunnen behandelen en te helpen?  

2. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als huisarts heeft u voor de fertiliteit gekozen, is daar een 
speciale reden voor geweest?  

De liefde bracht mij naar Nederland, waar ik al snel als huisarts aan de slag ging. Ook ik kreeg te kampen 
met vruchtbaarheidsproblemen en werd ik na een lang IVF-traject alsnog moeder.  

Ik ging toen nadenken over de patiënt met een niet ingevulde kinderwens. In 2003 kreeg ik de kans om 
opgeleid te kunnen worden tot fertiliteitarts in het Sint Catherina ziekenhuis. Daar leerde ik alle aspecten 
van vruchtbaarheidsbehandelingen kennen.    

3.Na 12 jaar als fertiliteitsarts gewerkt te hebben in Nederland, bent u recentelijk verhuisd naar 
Spanje om aan de slag te gaan bij IVF Spain. Wat zijn uw beweegredenen geweest voor deze, toch 
wel grote stap? 

Dat is een hele goede vraag, allereerst, subfertiliteit is een internationaal groeiend probleem, waar vele 
mensen mee te maken hebben. In Spanje, ondersteund door een andere wetgeving, kan ik nu mensen 
helpen die waarschijnlijk in Nederland of België niet terecht kunnen. In IVF Spain kan ik de Nederlandse en 
Vlaamse patiënten in eigen taal helpen, waarbij mijn jarenlange ervaring goed van pas komt.  

4. In Nederland behaalt men in IVF uitstekende resultaten. Echter het lukt niet altijd; de term 
“Uitbehandeld” is gebaseerd op Nederlandse protocollen en richtlijnen. Wat is nu het grote verschil 
met Spanje? 

IVF Spain is een kliniek die voornamelijk de internationale patiënt behandeld. We hebben het dan over de 
meer complexe gevallen, zoals herhaalde miskramen, innestelingsproblemen maar ook genetisch 
overdraagbare ziektes en eiceldonatie. Door de Spaanse wetgeving zijn wij niet alleen in staat om de  laatste 
technologieën te kunnen toepassen, maar is ook anonieme eiceldonatie toegestaan, waardoor wij geen 
wachtlijsten hebben.  

Wat mij zo aansprak bij IVF Spain, is dat de behandelingen geheel worden aangepast aan de persoon. Hier 
baseert men zich op de medische voorgeschiedenis met aanvullend, vooruitstrevend onderzoek die helaas 
in Nederland en België (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. 

Tot slot wil ik iedereen meegeven dat wij ons uiterste best doen om hun kansen te vergroten en dat het in 
vele gevallen ook echt lukt. Wij hebben als doel de reis die de patiënten maken vanaf het begin van hun 
kinderwens tot het punt waarop het gezin compleet is, óf waarop zij besluiten verder kinderloos door het 
leven te gaan, zo waardevol mogelijk maken.  

IVF SPAIN biedt Freya leden een gratis oriëntatief gesprek aan met dr. Lammens op bepaalde dagen in 
Nederland, tevens behoort een Skypegesprek tot de mogelijkheden. Bel vrijblijvend voor meer informatie 
naar: 070 – 205015249 of stuur een mailtje naar Pieter: nederland@ivf-spain.com . 
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