Gevolgen voor DES-zonen

Wat doet het DES Centrum?

DES-zonen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van

Het DES Centrum geeft informatie aan DES-betrokkenen en aan iedereen

goedaardige knobbeltjes aan de bijbal. Het is raadzaam om dit

die meer wil weten over DES en de gevolgen. Wij beantwoorden vragen,

regelmatig zelf te controleren en bij veranderingen naar de huisarts

onderhouden contacten met medische professionals en houden de

te gaan.

(internationale) onderzoeken over DES in de gaten.

Ook hadden DES-zonen kans om geboren te worden met een

Vragen of meer weten?

DES gebruik, wat kunnen de gevolgen zijn?

te kleine zaadbal. Vruchtbaarheidsproblemen komen niet vaker
voor bij DES-zonen dan bij andere mannen.

Kijk op www.descentrum.nl , stuur een e-mail naar voorlichting@descentrum.nl
of bel de DES Infolijn 030 251 8339. We helpen je graag verder!

www.descentrum.nl
DES
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DES na 1976 niet meer aan zwangere vrouwen werd voorgeschreven, zijn DESdochters nu de vruchtbare leeftijd voorbij.
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