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Stap 1 & 2: Verwijzing en intake Stap 3: Analyse van cyclus en/ of semen (oriënterend 
fertiliteitsonderzoek)

        Start traject
U, en uw partner hebben een verwijzing van de huisarts 
ontvangen. Indien u beide een andere huisarts heeft, zijn twee 
verwijzingen nodig. 

Afspraak maken
U maakt een afspraak op de poli gynaecologie, dit kan 
telefonisch of online. Daarnaast vult u de online vragenlijst in 
op www.zwangerwijzer.nl De ingevulde vragenlijst neemt u 
mee naar de poliafspraak. 

Intake
Tijdens het 1e polibezoek bij de gynaecoloog is het belangrijk 
dat u en uw partner beide aanwezig zijn. Er worden vragen 
gesteld om een compleet beeld te verkrijgen. 
U dient ook bloed te laten afnemen, dit dient te gebeuren op 
dag 3 van de cyclus. Uw partner krijgt een afspraak voor een 
semenanalyse.

 Hoofdbehandelaar
Ons uitgangspunt is, dat u een hoofdbehandelaar heeft die 
samen met u het beleid afspreekt en mogelijk in overleg met u 
aanpast. Dat is nuttig voor ons en prettig voor u, omdat 
daardoor uw specifieke situatie bij ons bekend is en u niet 
iedere keer opnieuw uw verhaal hoeft te vertellen. Wij ervaren, 
dat deze aanpak van belang is voor het bereiken van een 
optimaal resultaat. Wel zal u verschillende gynaecologen zien 
tijdens de cyclusmonitoring en eventuele behandeling. 

Analyse van de cyclus (vrouw)
Na de intake zal er eerst een cyclus worden geanalyseerd. 
Hiertoe dient u op dag 1-3 van uw cyclus contact op te nemen 
met de poli gynaecologie voor een echo. De eerste echo zal 
plaatsvinden rond dag 10. U zult in deze periode mogelijk 
meerdere echo’s krijgen, en dus regelmatig langskomen op de 
poli gynaecologie. Het doel van deze serie echo’s is om uw 
eisprong te monitoren. 

Semenanalyse (man) (Zaadanalyse)
U heeft tijdens de 1e intake een afspraak meegekregen voor 
een semenanalyse. U dient op deze afspraak het ontvangen 
potje, het aanvraagformulier en de patienteninformatie mee te 
nemen. Op de dag van het onderzoek moet het potje op de 
afgesproken tijd en binnen één uur na de semenlozing, 
handwarm, bij het laboratorium in het ziekenhuis worden 
ingeleverd. U dient ook het aanvraagformulier en de volledig 
ingevulde patiëntenbrief mee te nemen. 
U kunt aanbellen bij loket route 35. Het loket is open vanaf 
8:00 uur.
Leest u de patienteninformatie goed door zodat u het 
semen op de juiste manier verkrijgt en inlevert. 

Stap 4 Bespreken uitslagen en behandelplan Stap 5 Start behandeling

Tijdens deze afspraak met uw hoofdbehandelaar zal de uitslag 
worden besproken van de cyclus analyse, krijgt u de uitslag 
van het bloedonderzoek en de semenanalyse.

Indien bij u wordt geconstateerd dat er een verdenking is op 
endometriose en/of aanwezigheid van chlamydia antistoffen, 
zal bij u een laparoscopie worden gedaan om de 
doorgankelijkheid van de eileiders te testen. Wat dit precies 
inhoudt leest u in de patientenfolder.

Indien bovenstaande niet op u van toepassing is zal bij u een 
HSG onderzoek plaatsvinden. Bij dit onderzoek, dat wordt 
uitgevoerd door de gynaecoloog op de afdeling radiologie, 
wordt de doorgankelijkheid van uw eileiders bekeken. Naast 
dat dit uitsluitsel geeft over de doorgankelijkheid heeft 
onderzoek ook aangetoond dat een HSG onderzoek de kans 
op een spontane zwangerschap vergroot. 

Ook wordt op basis van de uitslagen de zogenoemde Hunault 
score bepaald. De uitslag van die score zal bepalen welk 
behandelplan wordt gevolgd. In de patientenfolder leest u hier 
meer over. 

Indien vanuit het fertiliteitsonderzoek blijkt dat bij u chirurgie 
aan de eileiders nodig is, of u IVF of ICSI nodig heeft, wordt u 
doorverwezen naar een andere kliniek. 

Na de afspraak waarin uw behandelplan is besproken gaat de 
behandeling van start. 

Uitgebreide informatie over de verschillende onderzoeken, 
opties en behandelmethodes vindt u in de patientenfolders die 
u heeft ontvangen. 

Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen de poli 
gynaecologie , 0793462589. 

U hoeft niet nuchter te 
komen op de dag van 
de operatie

http://www.zwangerwijzer.nl/

