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onvrugbaarheid kan mans ook raak nie. Ek
was hier vir my (eks)vrou, dit het nie oor
my gegaan nie,” sê hy.
“Toe ons uitvind my sperma is min, het
die dokter verduidelik dat hulle verdere
toetse moet doen om te bepaal hoekom
my tellings so laag is. Nie een van ons het
geweet hoe om die nuus te hanteer nie
en ons het vir die hele week nie daaroor
gepraat nie. Ons het aangegaan asof niks
verander het nie, maar alles het reeds tussen my en my vrou begin verander.”
Toe die finale uitslae terugkom, het die
dokter vir Aaron gevra of hy enige siektes
as kind of tiener gehad. Aaron moes eers
dink voordat hy kon antwoord, maar het
toe onthou dat hy op 12 pampoentjies
gehad het. En toe kom die onverwagte
diagnose . . . sy sperma is vermoedelik
aangetas deur dié kindersiekte.
Aaron beskryf sy emosies op daardie
oomblik toe die dokter die nuus aan hom
oordra. Hy sê hy was kwaad en verstom.
Hy het gesukkel om dit te aanvaar en
het gevoel hy kon met niemand daaroor
praat nie. Nie met sy ma nie, nie met hul
huweliksberader nie, nie met sy vrou nie
en beslis nie met sy vriende nie. Hy het alleen gevoel, sê Aaron, terwyl hy sy skouers
optrek.
Hy bly eers ’n kort rukkie stil, voor hy
hardop wonder oor wanneer dit die
regte tyd vir ’n man sou wees om met sy
vriende oor só ’n onderwerp te praat. “Op
die sportveld, oor ’n lang bier of langs die
braaivuur?” Volgens Aaron was die tyd
nooit reg nie en het hy baie selfbewus en
skaam daaroor gevoel.
Al is dit nou al amper 10 jaar gelede
sedert sy diagnose, kan jy sien hierdie lang,
goedversorgde man is steeds skaam wanneer hy oor die onderwerp praat. As hy
begin praat oor hul gesukkel om swanger
te word, kyk hy af terwyl hy verduidelik
hoe moeilik dit vir hom was om te aanvaar.
En Aaron is nie alleen nie.
Studies toon daar is oor die laaste >>

ONVRUGBAAR
Niks vat aan ’n man se manlikheid soos om te
hoor daar is fout met hom dáár onder nie. Maar
dit is ’n realiteit en meer algemeen as wat jy dink.
Mans, moenie in stilte ly nie, daar ís hulp!
DEUR Tarren-Lee Habelgaarn

O

m op ’n stokkie te piepie en dan
vyf minute te wag om te kyk of
daar een of twee strepies gaan
verskyn, is vir sommige paartjies die langste vyf minute wat hulle ooit sal beleef.
Hulle is excited, want in sy drome het die
man al gesien hoe hy langs die sportveld
trots vir sy seun skree of hoe sy hart bars as
hy sy dogter na die kansel toe vergesel.
Maar soms het die lewe ander planne en
dié droom word ’n nagmerrie wanneer ’n
paartjie sukkel om swanger te word. Baie
mense aanvaar iets skort by die vrou, maar
wat gebeur wanneer die probleem by die
man lê?
’n Man word gewoonlik gesien as sterk
en die versorger en beskermer van sy
gesin, maar wanneer hy onvrugbaar is (of
ander fertiliteitsprobleme het), soos met
meer as 40% van alle onvrugbaarheid die
geval is in Suid-Afrika, raak dit ’n man waar
dit die seerste maak – sy manlikheid. En
om uit te vind jy kan nie ’n kind verwek nie,
kan ’n man breek . . .
En Aaron Hendricks (36) van Muizenberg in die Kaap het eerstehandse kennis
hiervan.
As jy saam met hom touch-rugby speel,
weet jy klaar julle gaan wen en niemand
kan ’n steak so lekker braai soos hy nie.
Maar wanneer dit by die verwekking van ’n
kind kom, sê Aaron hy kan nie sy vrou op
die natuurlike manier swanger maak nie.
En dís wanneer hy wens mans was meer
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soos vroue, want vroue kom bymekaar,
huil op mekaar se skouers en praat oor
hul hart se begeertes. Maar dit gebeur
eenvoudig nie onder die manne nie. En
vir mans wat met onvrugbaarheid sukkel,
is dit maar ’n eensame stryd, vertel Aaron,
wat jare sonder sukses gesukkel het om
saam met sy eerste vrou ’n baba te verwek.
Hy en sy eksvrou het vir agt maande
gesukkel voordat hulle vir die eerste keer
’n vrugbaarheidspesialis gaan besoek het.
Soos gewoonlik gebeur, het die dokter
eers die vrou ondersoek en toe die man
gevra om ’n spermtoets te doen.

die fout lê by hom

Aaron kan nie baie van daardie dag
onthou nie, maar hy onthou wel dat hy nie
regtig oor sy sperma bekommerd was nie
omdat hulle eintlik vir sy vrou gegaan het.
Hy het nooit verwag dat iets met hom fout
sou wees nie en het niks snaaks daarvan
gedink toe die dokter hom vir ’n spermtoets stuur nie.
“Ek het ingestem vir die spermtoets,
want ek het aanvaar dit is deel van die proses en nooit gedink dat die fout by my sou
lê nie. My vrou is die een wat aangedring
het dat ons die spesialis gaan sien en as
dit deel is van die proses, moes ek dit maar
net volg. Maar toe die dokter terugkom
met die uitslae, was ek geskok en het ek
net vir myself gevra hoe dit moontlik is. Dit
kan nie waar wees nie. Ek het nie geweet

Toe die dokter
terugkom met die
uitslae, was ek
geskok.
Aaron Hendricks

Ek het reeds soos ’n
mislukking gevoel
en wou nie nog
slegter voel nie.
Aaron Hendricks

Dit is gewoonlik ’n moeilike tyd
vir ’n huwelik, maar dit is belangrik
om mekaar die tyd te gee om deur
emosies te werk.
Dr. Sine Zungu
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in besoedeling veroorsaak wat spermproduksie verswak, sowel as meer estrogeenprodukte. Die grootste rede vir onvrugbaarheid by vroue is die feit dat vroue
deesdae later met ’n gesin begin, wat hul
kanse om swanger te raak, bemoeilik,” sê
hy.
“Daar is verskeie faktore wat bydra tot
onvrugbaarheid by mans en dit wissel van
onafgesakte testis, infeksie en trauma, soos
sportbeserings en motorongelukke, tot
seksueel oordraagbaresiektes en genetiese
redes. Sommige probleme soos onafgesakte testis kan met chirurgie reggestel
word – hoe vinniger hoe beter – maar
dinge soos infeksies of trauma kan nie reggestel word nie omdat dit baie keer reeds
jare gelede al plaasgevind het.”
In sulke gevalle het ’n paartjie geen
ander opsie as om in vitro-bevrugting (IVF)
te probeer nie.
Volgens Heylen het jy net een sperma
nodig om jou vrou swanger te maak, dus
beteken min sperma nie geen sperma nie.
Dit is moontlik vir pare om hul eie kinders
te hê al het die man ’n lae spermtelling.
Daar ís wel toestande soos asoöspermie wat die afwesigheid van lewende
sperma is. In sulke gevalle bevat ’n man se

semen geen sperma nie en sal die paartjie
skenkersperma moet gebruik om swanger
te raak. Dit is ook ’n vorm van onvrugbaarheid en affekteer minder as 2% van alle
mans.
Heylen sê verder onvrugbaarheid onder
mans is die hoofrede hoekom paartjies
sukkel om swanger te raak in minstens
40% tot 50% van alle gevalle, maar daar is
dinge wat mans kan doen om hul spermtelling te verhoog.
“Goeie oefening en gesond eet help
baie. Dit help ook as jy nie rook of te veel
alkohol drink nie. Daar is ook sekere aanvullings wat mense kan gebruik.”

EMOSIONELE TOL

Om te sukkel om ’n kind te verwek, is ’n
lang en moeilike pad vir almal betrokke.
Volgens Aaron het hy nooit gedink die
pampoentjies wat hy as kind gehad het,
sal hom later in sy lewe raak nie. Die feit
dat mans ook nie maklik oor sulke dinge
praat nie, het dit ook moeiliker vir hom
gemaak.
“Wanneer jy met mans oor onderwerpe
soos onvrugbaarheid gesels, sê hulle
gewoonlik goed soos die man ‘skiet blanks’.
Ek het reeds soos ’n mislukking gevoel

self kan doen nie, moet hulle met iemand
anders gaan praat, want dit is in die stilte
wanneer mense in die huwelik verhoudings met iemand anders begin of mekaar
die skuld begin gee.
“Dit is gewoonik ’n moeilike tyd vir ’n
huwelik, maar dit is belangrik om mekaar
die tyd te gee om deur emosies te werk.
Dikwels wil hulle nie babas in die winkels
sien nie, hulle praat nie daaroor nie en
hulle bly in die huis. Dit is dieselfde in albei
gevalle of die probleem by hom of haar is,
maar die verskil is dat dit vir mans erger is,
want hulle is meer skaam om daaroor te
praat en raak vinniger depressief,” sê sy.
“Die samelewing se stereotipering van
manwees speel ’n groot rol in ’n man se
onvermoë om ’n diagnose soos onvrugbaarheid te hanteer. As hy nie sy vrou kan
swanger maak nie, voel hy dikwels dat hy
nie ’n regte man is nie.
“Soms sukkel hulle tydelik om ’n ereksie
te kry en sommige mans begin rondloop
omdat hulle dalk hulself by ’n ander vrou
sal kan bewys, maar daar is ook die vroue
wat na ander mans draai sodat hulle
swanger kan word omdat hulle graag ’n
kind wil hê.”
Daar is baie skuldgevoelens betrokke,
maar as ’n huwelik onvrugbaarheidsprobleme gaan oorleef, is dit belangrik dat
mense nie op die verlies moet fokus nie.
Volgens Zungu moet vroue en mans
eerder die vriende wees wat hulle nog
altyd vir mekaar was en mekaar se biggest
fans wees, maar gee mekaar die kans om
dit (onvrugbaarheid) op jou eie manier te
verwerk en wanneer julle gereed is, sien
sáám ’n sielkundige of berader.
“Mense hanteer dit verskillend, so
ondersteun mekaar, eerder as wat julle
mekaar beskuldig,” is haar raad.

DaAR ÍS HOOP

Volgens Aaron kon hy en sy eksvrou nie
hul huwelik red nie en is dit makliker om
nou daaroor te praat en te sê dat hy haar
keuse verstaan om eerder ’n ander man
te kry, maar daar was ’n deel van hom wat
destyds baie kwaad was.
“Dit het my ’n tydjie geneem om deur
dit te werk. Ek het gedink ek sou gelukkig
getroud wees en ’n gesin gehad het, maar
toe sit ek skielik sonder ’n kind en ’n vrou.
“Ek het depressief geraak en wou nie
rondom mense wees nie. Ek het gedink ek

gaan nooit weer ’n kans op geluk kry nie,”
sê hy. Hy het gewig begin optel en ná ’n
jaar besluit hy moet ophou om homself te
isoleer en het besluit om by die gym aan
te sluit.
“My vriende het geweet ons het huweliksprobleme, maar het nooit regtig
geweet wat die egskeiding veroorsaak het
nie. Die dag toe ek by die gym aansluit,
het ek vir die eerste keer in maande met ’n
groepie van my vriende ’n bier gaan drink
en toe vir hulle van my diagnose vertel,”
sê hy.
“Dit was toe nie so erg soos wat ek
gedink het dit sou wees nie en hulle het
my ondersteun. Ek het daardie aand besef
ek moes lankal daaroor gepraat het. Ek
het myself belowe ek sal begin oefen en ’n
berader gaan sien.”
Vroeg in 2013 het een van Aaron se
vriende hom by ’n troue aan ’n meisie
voorgestel. Hy het Tracey (31) uitgeneem
vir ete en sommer op die eerste date vir
haar vertel van sy onvrugbaarheidsprobleme.
“Dit is nie iets wat jy gewoonlik vir ’n
meisie oor pizza vertel nie, maar ek was te
bekommerd dat sy my ook sou seermaak
en wou dit net oor en verby kry. Ek het nie
geweet of ons ooit sou trou nie, maar sy
het my weer opgewonde oor die lewe en
die toekoms gemaak en as ons ’n verhouding sou begin, wou ek ons at least a
fighting chance gee. All cards on the table,”
sê hy.
“Sy was natuurlik geskok en het nie hierdie onderwerp op ’n eerste date verwag
nie, maar sy het geluister en ingestem om
daaroor te gaan dink. The rest as they say
is history.”
Die paartjie het in 2015 getrou en ná ’n
suksesvolle kursus IVF, het hulle verlede
jaar hul seun, Cole, verwelkom.

KRY HIER HULP

Vir meer inligting oor onvrugbaarheid,
bel die Cape Fertility Clinic in Kaapstad by
021 674 2088 of Medfem Fertility Clinic in
Johannesburg by 011 463 2244.

Wat sê jy?
Sê vir ons wat jy dink van dié
storie. SMS KUIER TERUG,
gevolg deur jou mening na
37172 (R1 per SMS).
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Van vorige bladsy
paar jaar ’n toename in onvrugbaarheid by
mans, hoewel die kollig meestal steeds val
op onvrugbaarheid en fertiliteitsprobleme
van vroue en hoe hulle daarmee deal.
Toe Kuier die Cape Fertility Clinic in
Kaapstad gaan besoek, was die wagkamer vol mans en vroue van alle rasse en
ouderdomsgroepe. Sommige mans het
alleen gewag, terwyl ander saam met
hul geliefdes gewag en mekaar se hande
vasgehou het.
Volgens dr. Sulaiman Heylen, ’n vrugbaarheidspesialis by die kliniek, sien hy
daagliks talle paartjies, maar veral mans
wat met onvrugbaarheid sukkel. Hy sê dit
is nie ’n ongewone ding nie en is baie meer
algemeen as wat mense besef.
Hy voeg by dat daar oor die laaste paar
jaar ’n toename in onvrugbaarheid is, maar
dat die redes vir mans en vroue verskil.
Infeksies en beserings is twee van die
mees algemene redes vir onvrugbaarheid
onder mans, sê Heylen. Al word jy as kind
of jongman beseer, kan dit steeds bydra
tot onvrugbaarheidsprobleme wanneer
jy gereed is om eendag met ’n gesin te
begin. “Studies toon onvrugbaarheid by
mans word moontlik ook deur gifstowwe

en wou nie nog slegter voel nie. Ek wou
die familienaam voortdra en my pa trots
maak, maar ek het soos ’n teleurstelling
gevoel en dit was baie moeilik.”
Hy en sy eksvrou het vir berading gegaan en oor die pad vorentoe begin praat.
Hulle het met ’n spesialis ontmoet oor hul
opsies en die koste van IVF in ag geneem,
maar uiteindelik het sy eksvrou besluit sy is
nie bereid om haar liggaam deur die emosionele en fisieke pyn van die IVF-proses te
sit nie, vertel hy.
“Dit het my baie seergemaak, want ons
albei wou baie graag ’n gesin gehad het en
dit was my skuld dat ons albei met ’n gat in
ons hart gesit het. Ek was baie lief vir haar,
maar het haar nie kwalik geneem vir haar
besluit nie. Sy het gevoel sy kan ’n kind op
die natuurlike manier met iemand anders
hê en ek het dit verstaan.”
Dr. Sine Zungu, ’n kliniese sielkundige
van Umhlanga in KwaZulu-Natal, sê as die
probleem by die man lê, is dit net so erg
soos met ’n vrou en is hulle nie in beheer
van hul emosies nie. Dit kan baie keer die
einde van ’n verhouding beteken en albei
is baie bewus daarvan.
Sy beskryf die dood en ’n egskeiding as
die enigste twee goed wat dalk erger is vir
’n man in die huwelik as onvrugbaarheid.
Volgens haar is baie vroue onbewus van
die trauma wat onvrugbaarheidsprobleme
vir ’n man veroorsaak en moet dit nie ligtelik opgeneem word nie.
“Die meeste van die tyd is ’n man nie self
bewus van hoe seer hy gemaak is deur só
’n diagnose nie. Dit kan hom onmiddellik
tref of dit kan hom eers later tref. Hulle kan
stil word of hulle kan kwaad en onbeskof
raak, dit verskil van mens tot mens. Maar
die pyn is soms só oorweldigend dat hulle
nie logies kan dink nie,” sê sy.
“Albei in die verhouding sukkel met hul
eie emosies, terwyl hulle probeer uitvind
hoe die ander een voel. Sommige mense
praat met mekaar daaroor en ander raak
irrasioneel woedend en begin oor klein
goed baklei.
“Dit is net ’n manier om van hul frustrasies ontslae te raak, maar dit het eintlik niks
te doen met die televisie wat te hard speel
nie, ’n teelepel in die wasbak of klere op
die vloer in die slaapkamer nie.”
Volgens Zungu is dit belangrik dat
paartjies aandring om daaroor te praat en
met mekaar kommunikeer. As hulle dit nie

