Schema ICSI behandeling
Hieronder vindt u het schema van medicijnen en controles passend bij uw
ICSI-behandeling.


Vanaf de eerste dag van uw menstruatie bent u gestart met Microgynon 30
(1x per dag 1 tablet). Het is ook mogelijk dat Provera is voorgeschreven;
hiermee start u op: ______________________________



Vanaf ______________________________ gaat u naast Microgynon 30 ook
Decapeptyl gebruiken.



Op ______________________________ stopt u met Microgynon 30. U gaat
gewoon door met Decapeptyl.



In de hierop volgende week kunt u de menstruatie verwachten.
Indien het noodzakelijk is dat er een uitgangsecho gemaakt wordt, dan wordt
deze in deze week afgesproken.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl



Op ______________________________ gaat u naast Decapeptyl ook iedere
dag _______ eenheden Gonal-F / Puregon inspuiten.



Op ______________________________ (stimulatiedag _______ ) komt u voor
de eerste controle naar het ziekenhuis. Maakt u hiervoor zelf een afspraak, via
telefoonnummer 033 - 850 43 73.
De controle vindt plaats middels een echo.
Indien er bloed geprikt moet worden dan hoort u dit van de arts nadat de echo
gemaakt is. Wanneer u in het weekend bloed laat prikken, wordt dit afgenomen
in het ziekenhuis.
Na de echo hoort u van de arts of er nog een volgende controle (echo) moet
plaatsvinden. Wanneer deze in het weekend plaatsvindt is dit in het ziekenhuis.



Als de stimulatie goed is verlopen en de eiblaasjes rijp zijn dan hoort u van ons
hoe laat u ’s avonds of ’s nachts Pregnyl moet spuiten. Er wordt verder met
u afgesproken wanneer de punctie zal plaatsvinden (34 - 36 uur na de
Pregnyl-injectie).



Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op receptie 38 in het UMCU te Utrecht
en zal de punctie plaatsvinden.



Voor de zaadproductie mag u zich melden bij het laboratorium, receptie 39 in
het UMCU. Na de punctie wordt afgesproken wanneer u gebeld wordt voor de
terugplaatsing: u hoort dan of bevruchting is opgetreden en wanneer de
terugplaatsing plaatsvindt.



Op het afgesproken tijdstip voor de terugplaatsing neemt u plaats in de
wachtruimte bij receptie 38 in het UMCU.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.



Als de behandeling niet gelukt is dan kunt u gemiddeld 10 - 14 dagen na de punctie uw menstruatie
verwachten.

Indien na 18 dagen na de punctie geen menstruatie is opgetreden mag u thuis een zwangerschapstest doen.
Als deze negatief is, betekent dit dat de behandeling is mislukt. Bij een positieve test wordt er met u een afspraak
gemaakt voor een echo-onderzoek.
Wilt u ons via het telefonisch verpleegkundig spreekuur laten weten of de behandeling wel of niet geslaagd is?
Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats van maandag t/m vrijdag van 11.00 - 12.00 en 14.30 - 16.00 en is
bereikbaar via telefoonnummer 033 - 850 43 73.
De zorgeenheid Fertiliteit wenst u veel succes bij uw behandeling.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

