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Zorgprogramma A reproductieve geneeskunde Imeldaziekenhuis 
IUI PATIËNTENINFORMATIE 

 

De menstruele cyclus zal opgevolgd worden door het uitvoeren van follikelmetingen, al dan niet in 

combinatie met een bloedafname. Een speciale raadpleging is hiervoor voorzien bij Dr. Pelckmans, Dr. 

Verhelst en Dr. Bosteels, elke weekdag tussen 7u30 en 9u. Uitzonderlijk kan een follikelmeting doorgaan 

op zaterdag of zondag tussen 10u30 en 11u. Afspraken kunnen gemaakt worden op het nummer 015/50 

51 11 of 015/50 47 49. 
 

Wanneer er 1 follikel of maximum 2 follikels rijp zijn (o.b.v. bloedafname en follikelgrootte tussen 17-20 

mm), moet mogelijks een hcg-trigger (zoals bvb. Ovitrelle) worden toegediend. Deze injectie induceert 

de ovulatie en bepaalt mee wanneer de inseminatie kan plaatsvinden. Zowel het tijdstip van de toediening 

als de datum van inseminatie worden door de arts of IVF-verpleegkundige telefonisch meegedeeld. 

 

Het tijdstip waarop je het staal dient binnen te brengen, wordt ook meegedeeld door de arts of IVF-

verpleegkundige. Met aandrang vragen wij dit uur te respecteren. 

Voor de kwaliteit van het staal is het aangewezen enkele dagen (2 tot 5 dagen) onthouding in acht te 

nemen. 

Het staal kan thuis of in het ziekenhuis aangemaakt worden (in het weekend enkel thuis). 

• Indien je kiest voor het ziekenhuis: er is een afnamelokaal op route 36. Gelieve je aan te melden 

ongeveer een kwartier voor het afgesproken tijdstip van staalafgifte. 

• Indien je het staal meebrengt, vragen wij het staal zo snel mogelijk op route 36 af te geven en bij 

transport op lichaamstemperatuur te bewaren. Deze en andere noodzakelijke instructies vind je terug 

in het document ‘Techniek staalafname semen’.  

De inseminatie zal doorgaan op route 36. Het exacte tijdstip van insemineren wordt meegedeeld wanneer 

het staal wordt binnengebracht. 

 
Indien er bij meneer nog een bloedafname moet gebeuren, kan dit eveneens op route 36. 

 

Zowel in de week als in het weekend dienen meneer en mevrouw zich in te schrijven vooraan in het 

ziekenhuis, bij de balie of via de kiosk (digiloket):  

• meneer vóór afgifte van het staal  

• mevrouw voor IUI. 

Omwille van mogelijke wachttijden bij de inschrijvingen, raden wij aan je een kwartier voor de afspraak 

aan te melden.  
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Om de inseminatie vlot te laten verlopen, vragen wij mevrouw een volle blaas te hebben op het moment 

van de inseminatie. 
 

Indien nodig dient Utrogestan (3xdag) of Amelgen (2xdag) te worden opgestart de ochtend na de 

inseminatie. 
 

Twee weken na de inseminatie en bij afwezigheid van de menstruatie kan je een zwangerschapstest 

uitvoeren (ofwel d.m.v. urinetest ofwel d.m.v. bloedafname). 


