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BIJKOMENDE ONDERZOEKEN  
BIJ DE VROUW

ZWANGER WORDEN LUKT NIET. 
WAT NU?

U probeert al één jaar zwanger te worden, maar het lukt niet…
Wat kan u verwachten bij de start van een fertiliteitsonderzoek?

Hormonaal onderzoek: twee bloedafnames
D1 = eerste dag van de menstruatie, namelijk rood bloedverlies

• Een bloedafname tussen D2-D5 van de cyclus
• Een bloedafname tussen D21-25 van de cyclus

Voor deze bloedafnames kan u in het labo van het ziekenhuis terecht zonder 
afspraak, of bij uw huisarts.

HyFoSy of schuimechografie
•	 Vaginale	echografie	waarbij	tegelijk	een	schuim	wordt	opgespoten
• Doel: onderzoeken of de eileiders doorgankelijk zijn
• Na de menstruatie maar voor dag 15 van de cyclus
• Afspraak maken via secretariaat gynaeco op 014 71 28 88
• Onderzoek gaat door op de raadpleging gynaeco
• Zie boekje 1 voor meer info

Ambulante hysteroscopie en endometriumbiopsie
•	 Kijken	in	de	baarmoeder	met	fijne	camera	en	afname	stukje	baarmoederslijmvlies
• Doel: onderzoeken of in de baarmoeder geen afwijkingen zijn en of er geen 

ontsteking van het baarmoederslijmvlies is
• Na de menstruatie maar voor dag 15 van de cyclus
• Afspraak maken via secretariaat gynaeco op 014 71 28 88
• Onderzoek gaat door op het chirurgisch daghospitaal (2e verdieping)
• Zie boekje 2 voor meer info

De afspraken voor de HyFoSy en de hysteroscopie maakt u best aan het begin van 
uw volgende cyclus (D1), om te vermijden dat de onderzoeken verkeerd ingepland 
worden, indien uw cyclus niet helemaal regelmatig is.

EERSTE RAADPLEGING

Tijdens de eerste raadpleging zal uw gynaecoloog vragen stellen, die voor de 
vruchtbaarheid van vrouw en man belangrijk zijn:
• Bent u al eerder zwanger geweest, hoe is dit verlopen?
• Hoe lang probeert u zwanger te worden?
• Vroeger doorgemaakte operaties of ziekten, aangeboren afwijkingen?
• Gebruik van medicijnen, roken, alcohol, drugs?
• Levensstijl, beroep, gewicht,…
• Is er regelmatig gemeenschap in de vruchtbare periode, zijn hiermee problemen?

Hierna volgt een algemeen gynaecologisch onderzoek met afname van uitstrijkje 
(indien	>	3	jaar	geleden)	en	vaginale	echografie.

Na dit eerste gesprek en algemeen onderzoek worden bijkomende onderzoeken 
gepland om na te gaan wat de oorzaak kan zijn van het uitblijven van een 
zwangerschap.
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ADVIES LEEFGEWOONTEN

ONDERZOEKEN BIJ DE MAN

Indien u geen spontane menstruatie heeft, zal uw gynaecoloog een medicijn 
voorschrijven om de maandstonden uit te lokken, zodat u alle onderzoeken op de 
correcte tijdstippen kan laten uitvoeren. Dit medicijn heet Duphaston. Hiervan moet 
u 1 tablet per dag innemen gedurende 10 dagen. Binnen de 8 dagen na het stoppen 
van de Duphaston, zal u een bloeding krijgen. Indien dit niet het geval is, kan u best 
contact opnemen met uw gynaecoloog. Mocht u onverwacht in deze cyclus zwanger 
zijn, dan kan de inname van Duphaston geen kwaad.

Na afronden van deze onderzoeken wordt u samen met uw partner teruggezien 
op de raadpleging ter bespreking. Deze afspraak wordt best samen met de andere 
onderzoeken reeds ingepland. Tussendoor hoeft u niet te bellen om afzonderlijke 
resultaten te bespreken.

• Gemeenschap om de 2 à 3 dagen vanaf het einde van de menstruatie tot één 
week voor de volgende menstruatie (vruchtbare periode)

• < 1 à 2 eenheden alcohol per week voor vrouwen
• < 3 à 4 eenheden alcohol per week voor mannen
• Cafeïne inname beperken
• Rookstop voor man en vrouw
• Gezond gewicht nastreven: BMI ideaal tussen 19-25, < 29!
• Sauna, hete baden en strakke broeken vermijden (man)
• Geen spierversterkende middelen (man)
• Denk aan schadelijke effecten van medicijnen in een beginnende zwangerschap, 

eventueel moet chronische medicatie aangepast worden in samenspraak met de 
huisarts (bv bloeddrukverlagende middelen)

•	 Foliumzuur	(400	μg/dag)	elke	dag	innemen	(vrouw)
• Vaccinaties in orde brengen (rubella)

Spermaonderzoek
• Doel: vaststellen of er voldoende zaadcellen van goede kwaliteit aanwezig zijn, 

uitsluiten infectie of antistoffen
• Liefst twee afzonderlijke stalen, één maand tussen twee stalen
• Afspraak maken via labo op 014 71 20 88
• Staal produceren via masturbatie en opvangen in meegekregen potje, hierna 

onmiddellijk naar het ziekenhuis brengen (binnen het uur)
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NUTTIGE WEBSITESBESPREKINGSRAADPLEGING

De resultaten van alle onderzoeken worden overlopen. Het kan aangewezen zijn een 
behandeling op te starten (bv correctie hormonale afwijkingen, kunstmatig opwekken 
van eisprong, behandeling van infectie), waarna spontane zwangerschap mogelijk is. 
Soms is verder onderzoek noodzakelijk (bv kijkoperatie onder narcose bij vermoeden 
afwijkingen aan de eileiders of endometriose; verder onderzoek bij de man indien 
slechte spermakwaliteit; bijkomende onderzoeken indien tot nu niets gevonden 
werd,..)

Bij de verder te bewandelen weg spelen de leeftijd, de duur van de infertiliteit en de 
kans op spontane zwangerschap een grote rol. Ook wat u zelf denkt over verder 
onderzoek en behandeling moet ter sprake komen.

Voor sommige paren is medisch begeleide bevruchting aangewezen:
IUI (intra-uteriene inseminatie: dit is het opspuiten van zaadcellen in de baarmoeder) 
wordt toegepast bij verminderde spermakwaliteit, lichte endometriose en onbegrepen 
infertiliteit. Ook bij seksuele problemen kan dit een oplossing zijn.

IVF of ICSI (in vitro fertilisatie of proefbuisbaby) is nodig bij afgesloten eileiders of 
zeer slechte spermakwaliteit: voor deze behandeling wordt u doorverwezen naar een 
erkend IVF centrum.

www.kinderwens.be
www.testjevruchtbaarheid.be
www.deverdwaaldeooievaar.be
www.fertility.be
www.zwangerwijzer.nl
www.gezondzwangerworden.be



1110

FERTILITEITSRAADPLEGING

Heilig Hart Ziekenhuis Mol vzw
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.:	014/71	20	00
info@azmol.be
www.azmol.be
BE0409.925.265
RPR Turnhout
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


