
Deze informatie is bestemd voor patiënten die een 
spoed IVF behandeling ondergaan of patiënten die 
geen terugplaatsing krijgen.

Het is normaal dat u na de punctie enkele dagen last 
heeft van uw buik. Wij adviseren u de eerste dag te 
rusten. Daarna kunt u uw activiteiten uitbreiden. 
Het kan enkele weken duren voordat uw eierstokken 
hun normale grootte weer aangenomen hebben. 
In die tijd kunt u hier nog last van houden. 
Pas uw activiteitenpatroon aan bij klachten en neem 
pijnstilling als dat nodig is. Bij pijnklachten kunt u 
drie- tot viermaal daags twee tabletten Paracetamol 
500 mg nemen. Als dit niet voldoende helpt adviseren 
we u contact met ons op te nemen.

Op de dag van de punctie en de dag erna kunt u nog 
een beetje bloed verliezen. Als dit net zoveel is als bij 
een menstruatie of meer, dan moet u contact 
opnemen met het ziekenhuis. Ook als de pijn 
toeneemt, erg heftig is of u verontrust, neem dan 
contact op met het ziekenhuis.

Wij adviseren u om in de periode tussen de punctie 
en de eerstvolgende menstruatie geen gemeenschap 
te hebben of condooms te gebruiken, om te 
voorkomen dat u zwanger wordt.

De volgende items zijn alleen van toepassing indien 
aangekruist:

 Op de avond van de punctiedag start u met   
 Provera 10 mg. U neemt gedurende 10   
 dagen elke dag één tablet. Aan het einde   
 van de kuur of kort erna zult u in principe   
 een menstruatie krijgen.

 Als u voor de punctie Letrozol heeft gebruikt moet  
 u dit op de avond van de  punctiedag hervatten.  
 Een aantal dagen na de punctie laat u bloed   
 prikken. U wordt aan het eind van de dag gebeld  
 en hoort dan of u kunt stoppen met de Letrozol. 

 De dag na de punctie wordt u `s ochtends tussen  
 9.00 uur en 11.00 uur door de IVF-verpleegkundige  
 gebeld. 
  Zij laat u weten hoeveel eicellen bevrucht zijn. 
  Op de derde dag na de punctie worden de
  embryo’s, die daarvoor geschikt zijn,   
  ingevroren.Hierover wordt u telefonisch   
  geïnformeerd en u krijgt een    
  schriftelijke bevestiging toegestuurd.
   Zij laat u weten hoeveel eicellen ingevroren zijn. 

U krijgt een schriftelijke bevestiging 
toegestuurd.

  Om de eierstokken tot rust te brengen schrijven 
wij u vanaf de punctiedag nog gedurende zeven 
dagen elke dag een

 Decapeptylinjectie 0.5mg/ml voor.
 Daarna kunt u stoppen met de injecties.
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Contact

Als u ondanks bovenstaande uitleg nog vragen heeft, 
kunt u ons telefonisch bereiken via het nummer 
043-387 53 60. 

Voor overleg met de IVF-verpleegkundige kunt u het 
beste contact opnemen tussen 14.00 uur en 15.30 uur 
tijdens het verpleegkundig spreekuur. Op overige 
tijden wordt u geholpen door een doktersassistente. 

Bij spoed tijdens kantooruren belt u 043-387 53 64.

Alleen voor dringende zaken buiten kantoortijden 
kunt u naar de dienstdoende arts op de verloskamers 
bellen via 043-387 62 40.

Bereikbaarheid

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25, wijk 29, Maastricht

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

W: www.azm.nl


