
• Op de derde dag van de menstruatie begint u met 
de pil (ethinylestradiol 30/levonorgestrel 150). Voor 
onze planning willen wij graag weten op welke dag 
u start met de pil. Wij vragen u ons dit door te 
bellen. Wij spreken dan met u af wanneer u met 
de Decapeptyl injecties kunt beginnen en maken 
een afspraak voor de eerste echo. De eerste echo 
wordt gemaakt wanneer u tussen de 12 tot 14 
dagen de Decapeptyl injecties gebruikt hebt. 

• Op de met de IVF-verpleegkundige afgesproken dag 
begint u met de Decapeptyl injecties. Deze injecties 
moet u elke ochtend op hetzelfde tijdstip spuiten. 
De injecties worden onder de huid (subcutaan) 
toegediend. Gedurende de eerste vier dagen dat 
u de Decapeptyl injecties gebruikt neemt u óók 
nog de pil. Na deze vier dagen stopt u met de 
pil en gaat u door met de Decapaptyl injecties. 
Wanneer u met de pil stopt, krijgt u enkele dagen 
na de laatste pil een menstruatie. De hoeveelheid 
bloedverlies kan minder zijn dan u gewend bent.   

• Bij de eerste echo wordt beoordeeld of u kunt 
beginnen met de Follikel Stimulerend Hormoon 
(FSH) injecties. 

• U krijgt een schema waarop vermeld is hoeveel 
eenheden u per dag moet (laten) spuiten. Ook 
tijdens het spuiten van de FSH moet u door gaan 
met de Decapeptyl injecties. Beide injecties spuit u 
`s ochtends op een vast tijdstip. Gemiddeld duurt 
het twee weken voordat de punctie plaatsvindt. De 
FSH en Decapeptyl injecties worden pas gestopt op 
de dag dat de pregnyl injectie gezet moet worden. 
De pregnyl (5.000 IE) moet 36 uur voor de punctie 
gespoten worden.

• Het foliumzuur blijft u gebruiken tijdens de hele 
IVF behandeling. Op de dag dat u de uitslag van 
de zwangerschapstest krijgt, worden u nieuwe 
instructies gegeven over het foliumzuurgebruik.

• Tijdens de behandeling mag u alleen Paracetamol 
gebruiken als pijnbestrijding. Overige medicatie 
mag u alleen gebruiken na overleg met de 
verpleegkundige.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen 
hebt dan kunt u ons telefonisch bereiken via 
telefoonnummer 043-387 53 60. Voor overleg met 
de IVF-verpleegkundige vragen wij u te bellen tussen 
14.00 uur en 15.30 uur  tijdens het verpleegkundig 
spreekuur. Op overige tijden zult u door een 
doktersassistente worden geholpen.

Aanvullende informatie is te vinden via: 
www.azm.nl/zorgcentra/zorgcentra/ivf/ivfi csi
www.freya.nl
www.fertiliteit.info
www.nvog.nl

www.azm.nl/patientveiligheidazm/
tevredenheidenklachten
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