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Vruchtbaarheidsonderzoek

Polikliniek Gynaecologie, route 2.2
Telefoon (050) 524 5840

Algemeen

•  U en uw partner hebben allebei een ziekenhuispasje nodig. Neemt u bij ieder 
bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig identiteitsbewijs 
mee. 

•  Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
polikliniek Gynaecologie. 

•  De spreekuren voor vruchtbaarheidsproblemen worden gehouden op de 
 polikliniek Gynaecologie. In het weekend en tijdens feestdagen is de polikli-
niek gesloten. Onderzoek en behandeling gaan in principe gewoon door.

Inleiding 

In overleg met uw huisarts bent u doorverwezen naar het spreekuur voor vrucht-
baarheidsproblemen. In deze brochure vindt u informatie over het vruchtbaar-
heidsonderzoek. Met vragen over uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij de 
behandelend gynaecoloog of kliniekarts Voortplantingsgeneeskunde.  

Achtergrondinformatie 

Het ontstaan van een zwangerschap komt sterk vereen voudigd op het volgende 
neer: Eens per maand rijpt een eicel in een van de twee eierstokken. Tijdens de 
eisprong komt dit eitje vrij uit de eierstok. Op dat moment kan een bevruchting 
optreden. Daarvoor moeten goed bewegende zaad cellen in de buurt van de eicel 
zijn. Het bevruchte ei wordt door de eileider naar de baarmoederholte getrans-
porteerd. Daar moet het innestelen om ver der uit te kunnen groeien tot een em-
bryo. 
Al deze gebeurtenissen moe ten goed op elkaar afgestemd plaatsvinden, anders 
ontstaat er geen zwanger schap. Een vruchtbaar paar heeft daarom per maand 
geen 100% kans op zwangerschap, maar slechts 18 tot 20%. Het kan dus soms 
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2   Martini Ziekenhuis

een jaar of zelfs langer duren voordat een zwangerschap ontstaat. Daarom is het 
meestal zinvol om pas na een jaar het vruchtbaarheidsonderzoek te starten.
Onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen en de behandeling daarvan wordt in 
het Martini Ziekenhuis gedaan door een team dat bestaat uit een gynaecoloog 
en een kliniekarts Voortplantingsgeneeskunde. U kunt met beiden te maken krij-
gen.   

Eerste bezoek 

Voor uw eerste afspraak op de polikliniek heeft u vragenlijsten thuisgestuurd 
gekregen. Nadat u en uw partner deze hebben ingevuld, stuurt u ze terug naar 
de polikliniek Gynaecologie.  U krijgt vervolgens bericht over een afspraak bij de 
kliniek arts Voortplantingsgeneeskunde of de gynaecoloog. Op de eerste afspraak 
in het ziekenhuis wordt u met uw partner verwacht. De arts stelt u beide een 
aantal aanvullende vragen. Daarna wordt soms bij u en/of bij uw partner een 
lichamelijk onderzoek verricht. Ook wordt bij u bloed afgenomen. Afhankelijk 
van de resultaten van het vraaggesprek en het onderzoek, bepaalt de kliniekarts 
Voortplantingsgeneeskunde de volgende stappen. Bij duidelijke afwijkingen 
wordt meteen een behandeling gestart. Anders wordt het Oriënterend Fertiliteits 
 Onderzoek (OFO) in gang gezet.  

Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (OFO) 

Het OFO bestaat uit de volgende onderdelen: cyclusanalyse, sperma-analyse en 
HSG (hysterosalpingografie). Deze onderzoeken worden bijna allemaal door de 
kliniekarts Voortplantingsgeneeskunde uitgevoerd. In het fertiliteitsoverleg wor-
den de uitslagen van het OFO beoordeeld. Daarna bespreekt de arts het resultaat 
met u en uw partner. Tussentijdse uitslagen worden niet besproken, omdat alleen 
het totaalbeeld bepalend is. De fertiliteitsonderzoeken vinden plaats op de poli-
kliniek Gynaecologie.  

Cyclusanalyse 
Bij een cyclusanalyse wordt de eicelontwikkeling gevolgd. Via echoscopie brengt 
de arts uw eierstokken in beeld. Deze echo wordt via de vagina gemaakt. In de 
eierstokken zijn de eiblaasjes (follikels) te zien. Ook is goed te zien hoe deze folli-
kels groeien in het verloop van de cyclus. Vlak voor de eisprong kan zo’n eiblaasje  
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± 20 mm groot worden. Een paar dagen later, na de eisprong, is het follikel dui-
delijk kleiner geworden. Vaak bepalen we het precieze moment van de ovulatie 
met behulp van eisprongtesten. Hierover krijgt u afzonderlijke informatie. Een 
week na de eisprong wordt ook bloed geprikt om het progesteron te meten. Dit 
hormoon stijgt na de eisprong en is belangrijk bij de voorbereiding van de baar-
moeder op de innesteling van een bevruchte eicel. 

De eerste echo van de cyclusanalyse vindt meestal rond de tiende cyclusdag 
plaats. Als de menstruatie begonnen is, kunt u een afspraak maken voor een echo 
via het secretariaat van de polikliniek Gynaecologie, tel. (050) 524 5840.  

Sperma-analyse (zaadonderzoek) 
De sperma-analyse zegt veel over de vruchtbaarheid van uw partner. Hij produ-
ceert  thuis het zaad via masturbatie. Dit moet direct worden opgevangen in het 
potje dat u op de polikliniek mee heeft meegekregen. Voorafgaand aan dit onder-
zoek wordt geadviseerd een dag geen zaadlozing te hebben. Als de zaad kwaliteit 
onvoldoende is, wordt het onderzoek herhaald in een nieuwe zaadcyclus. Dat be-
tekent dat tenminste 8 tot 10 weken tussen de beide onderzoeken moet zitten. In 
sommige gevallen is het nodig het zaad in het ziekenhuis te produceren; op deze 
manier is de tijd tussen zaadlozing en onderzoek minimaal. Dit wordt apart met 
u afgesproken.  

U levert het zaad tussen 08.30 en 09.00 uur in, binnen 1 1/2 uur na productie, op 
het Bloedafnamelaboratorium (route 0.7). Dit onderzoek wordt alleen op vrijdag-
ochtend uitgevoerd (niet op Goede Vrijdag of officiële feestdagen). Vergeet het 
bijbehorende formulier niet! 

HSG (baarmoederfoto) 
Een HSG (hysterosalpingografie) is een röntgenonderzoek waarbij de vorm van 
de baarmoeder  en of de eileiders open en doorgankelijk zijn. Ter voorberei-
ding op dit onderzoek is tijdens het OFO de aanwezigheid van een eventuele 
 chlamydia-infectie al onderzocht. Chlamydia is een seksueel overdraagbare aan-
doening (SOA) die veel voorkomt, maar niet altijd klachten hoeft te geven. Als er 
antistoffen aanwezig zijn, heeft u mogelijk in het verleden een chlamydia-infectie 
gehad. Dit kan jaren geleden zijn en zonder dat u daarvan iets heeft gemerkt. 
Mogelijk heeft een onopgemerkte infectie wel gevolgen gehad voor de doorgan-
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kelijkheid van uw eileiders. Als bij u een chlamydia-infectie geconstateerd wordt,  
dan krijgen u en uw partner eerst een behandeling met antibiotica. Een derge-
lijke infectie kan de reden zijn dat er geen baarmoederfoto wordt gemaakt, maar 
een kijkoperatie wordt verricht.   

Meer informatie over het röntgenonderzoek van baarmoeder en eileiders kunt u 
vinden in de patiëntenfolder over dit onderzoek. Het HSG-onderzoek wordt ver-
richt op dinsdag- of vrijdagmiddag op de afdeling Radiologie (route 1.4). 

Resultatengesprek 

Nadat alle resultaten van het OFO binnen zijn, worden deze in het wekelijks 
fertiliteits overleg besproken. Er wordt dan bepaald of er nog verdere onderzoe-
ken nodig zijn. Tevens wordt een voorstel voor een behandelplan gedaan, dat 
met u in het resultatengesprek besproken wordt.   

Als er een duidelijke afwijking is gevonden, wordt meteen een behandeling ge-
start om dat probleem op te lossen. Bij een grote groep patiënten wordt echter 
geen reden gevonden voor het uitblijven van de zwangerschap. Bij hen wordt 
berekend welke kans zij hebben om in het komende jaar zwanger te worden. 
Als de kans op een spontane zwangerschap groter is dan 30%, wordt een spon-
tane zwangerschap afgewacht. Voor veel mensen is dit moeilijk. Ze willen zo snel 
mogelijk met een behandeling beginnen. Helaas is er geen behandeling met ge-
garandeerd resultaat.  Alleen als de kans op zwangerschap met een behan deling 
groter is dan met afwachten, doet de arts u een behandelvoorstel. Dit betekent 
meestal dat paren waarbij geen aantoonbare afwijkingen worden gevonden (on-
verklaarde onvruchtbaarheid) pas met een behandeling beginnen, nadat ze twee 
jaar proberen om zwanger te worden.   

Tijdens het resultatengesprek kunt u al uw vragen stellen, zodat u goed geïnfor-
meerd weer naar huis gaat. Als een behandeling nodig is, informeert de arts u 
mondeling of schriftelijk. Het kan zijn dat u achteraf toch nog vragen hebt. Als 
het om een korte vraag gaat, kunt u telefonisch contact opnemen met het secre-
tariaat. De secretaresse overlegt dan met de arts en belt u terug. Bij meer of uit-
gebreide vragen, kunt u beter een nieuwe afspraak maken. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op de website van het Martini Ziekenhuis of op de website van 
patiëntenvereniging Freya (www.freya.nl).  
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Niet bij iedereen uitgevoerde onderzoeken 

Soms is na het Oriënterende Fertiliteits Onderzoek (OFO) niet helemaal duidelijk 
of er wat aan de hand is en wat dat is. Dan is het noodzakelijk om nader onderzoek 
te doen. Hieronder staan de meest voorkomende onderzoeken beschreven.  

Ovariumreservetest 
De ovariumreservetest (ook wel clomifeenbelastingstest of eicelvoorraadtest ge-
noemd) is een onderzoek waarbij de veroudering van de eierstokken wordt be-
oordeeld. De hoeveelheid eicellen in de eierstokken neemt af tijdens de vrucht-
bare jaren. Hiermee neemt de vruchtbaarheid bij een vrouw ook af. De snelheid 
waarmee dit gebeurt is bij elke vrouw verschillend. Via dit onderzoek wordt de 
individuele veroudering van de eierstokken beoordeeld. Dit onderzoek bestaat 
uit twee delen: 
1.  Een echoscopie tussen de tweede en vierde dag  (liefst derde dag) van de 

menstruatie. De arts telt bij dit onderzoek het aantal kleine eiblaasjes en meet 
de grootte van de eierstokken. 

2.  Bloedonderzoek op de dag van deze echo.   

De ovariumreservetest spreekt u af op de eerste dag van uw menstruatie via de 
secretaresse van de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer (050) 524 58 40.  
Vermeld hierbij dat het gaat om een ovariumreservetest, dan kan een dubbele 
tijd worden geboekt. Dat is nodig voor de uitgebreide echoscopie.  

Diagnostische laparoscopie 
Een kijkoperatie (laparoscopie) geeft extra informatie over de inwendige 
geslachts organen. Gekeken wordt naar de vorm van baarmoeder, eileiders en ei-
erstokken. Op deze manier worden afwijkingen opgespoord. Ook verklevingen 
en endometriose kunnen worden opgespoord. De gynaecoloog kan beoorde-
len of deze afwijkingen bij u een rol spelen bij het zwanger worden. Tijdens het 
onderzoek wordt de doorgankelijkheid van de eileiders getest met een blauwe 
kleurstof. Dit onderzoek wordt verricht als er bij de HSG afwijkingen bij u gevon-
den zijn en als  u in het verleden operaties of ontstekingen van de eileiders heeft 
gehad. Een laparoscopie wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Meestal kan 
dit in dagbehandeling. Dat betekent dat u twee uur voor de ingreep naar het 
zieken huis komt. Omdat het onderzoek onder algehele narcose wordt uitge-

318719 Vruchtbaarheidsonderzoek.indd   5 08-09-15   11:23



6   Martini Ziekenhuis

voerd, moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond vóór het onderzoek niet 
meer mag roken en het volgende schema aan moet houden, dat bekend staat als 
de 6-4-2 regel:

U mag tot 6 uur voor opname:
• Normaal vast voedsel eten
• Normaal drinken

U mag tot 4 uur voor opname:
• Vloeistoffen drinken 

U mag tot 2 uur voor opname:
•  Alleen nog wat heldere vloeistoffen drinken: water, thee, aanmaaklimonade, 

appelsap, sportdrank, maar bijvoorbeeld geen sinaasappelsap of melkpro-
ducten. 

Het niet naleven van deze regel kan leiden tot complicaties tijdens en/of na de 
operatie. 

Kosten  

Vruchtbaarheidsonderzoek betreft onderzoek van u en uw partner. Daarom wordt 
voor u beiden een rekening verstuurd. Zo worden de kosten van sperma-analyse 
bij de man gedeclareerd, ook al hoeft hij verder geen lichamelijk onderzoek te 
ondergaan.   

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct ver-
antwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het unithoofd of met de 
ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Uw tevredenheid is tenslotte onze zorg. 
Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, 
onze zorg. 
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Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Gynaecologie, tel. (050) 524 5840.
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Korte samenvatting en tijdpad  

Eerste bezoek • Intakegesprek en onderzoek van de vrouw/man    
 • Bloedonderzoek (o.a. chlamydia-antistoffen)
 • Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (OFO) 

Eerste maand  
Cyclusanalyse Echoscopisch onderzoek naar de groei van de eicel.    
  Tevens vaststellen van de eisprong en bloedonderzoek voor 

beoordelen  innestelingfase. 

  Eerste echo meestal rond de tiende cyclusdag.
 Vervolg wordt bij de echo afgesproken. 
    
Sperma-analyse  Beoordelen van het sperma, kan alleen op vrijdag (niet op 

Goede Vrijdag en op feestdagen) tussen 8.30-9.00 uur, bij 
het Bloedafnamelaboratorium (route 0.4). Productie thuis via 
masturbatie, binnen 1 1/2 uur inleveren.    
Een dag tevoren geen zaadlozing hebben.  

Tweede maand  
HSG  Röntgenonderzoek naar de baarmoederholte en de eilei-

ders. U maakt de afspraak via de secretaresse  van de polikli-
niek Gynaecologie. Het onderzoek vindt plaats op de afde-
ling  Radiologie (route 1.4)   

Resultatengesprek  
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 
 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
()  

Bezoekadres
Van Swietenplein 
Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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