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  Wie kan bij ons terecht?
•  Elk koppel dat één jaar of langer probeert om 

zwanger te worden.

•  Elk koppel waarvan de vrouw 36 jaar of ouder is en 6 
maanden of langer probeert om zwanger te worden.

•  Wanneer er bij het koppel reeds een vooraf gekend 
probleem is (bijv. onregelmatige cyclus, seksuele 
problemen, gekende zaadafwijking). 

•  Wanneer het koppel reeds voorafgaande 
vruchtbaarheidsbehandelingen heeft gehad (second 
opinion).

•  Lesbische koppels met een kinderwens.

•  Alleenstaande vrouwen met een kinderwens. 

•  In principe iedereen die met vragen zit rondom zijn 
of haar vruchtbaarheid.

  Met wie kunt u contact opnemen?
Praat erover met uw huisarts of uw eigen gynaecoloog. 
Hij of zij kan u indien nodig doorverwijzen.

Voor meer informatie  
kunt u ook terecht op onze website:  

www.fert.be   

Wilt u een afspraak maken?  
Bel ons gerust op het nummer:  

02/891.09.56



 

  Welkom bij de fertiliteitskliniek
Iedereen met een kinderwens kan bij ons terecht.  
Onze fertiliteitskliniek zet zich in voor een persoonlijke 
en kwaliteitsvolle aanpak bij vruchtbaarheidsproblemen. 

Daarbij werken wij nauw samen met de dienst 
gynaecologie en urologie van de Kliniek Sint-Jan, het 
laboratorium CEBIODI en met het Leuvens Universitair 
Fertiliteitscentrum. Wij verbinden universitaire kennis 
met een laagdrempelige en patiëntvriendelijke 
fertiliteitszorg. 

Vanwege ons kleinschalige karakter, ziet u in principe 
altijd dezelfde gezichten, wat maakt dat de zorg die wij 
bieden zeer persoonlijk is. 

  Onderzoeken
Zwanger worden is een samenspel van verschillende 
factoren, bij zowel de man als de vrouw. Iedereen die zich 
bij ons aanbiedt, zal op de verschillende facetten van hun 
vruchtbaarheid onderzocht worden. 

Deze onderzoeken zijn belangrijk omdat we op deze 
manier een correct beeld kunnen vormen over uw 
vruchtbaarheid en daarbij de juiste adviezen geven voor 
eventuele vervolgstappen. 

  Besprekingsraadpleging
Tijdens de besprekingsraadpleging worden de 
verschillende resultaten van de uitgevoerde onderzoeken 
overlopen. Er wordt besproken waar er mogelijke 
afwijkingen zijn wat betreft uw vruchtbaarheid en of 
deze verholpen / behandeld kunnen worden. Tevens 
kan de arts aanvullende onderzoeken voorstellen om 
een nauwkeuriger beeld te krijgen van uw persoonlijke 
situatie.

  De behandelfase
De bedoeling is om in samenspraak met u als patiënt tot 
een uiteindelijke beslissing te komen. Uw fertiliteitsarts 
legt u duidelijk uit waarom een bepaalde behandeling 
gezien uw individuele situatie de voorkeur heeft.

Indien nodig krijgt u ook een afspraak met de 
fertiliteitsvroedvrouw voor het intakegesprek. De details 
van de volledige behandelingsprocedure worden door 
haar stap voor stap uitgelegd en besproken.

• Afwachtende houding
Max. 6 maanden proberen om spontaan zwanger te 
worden, zonder medisch ingrijpen.

• Heelkundige behandeling
Het uitvoeren van een heelkundige ingreep, vaak door 
middel van laparoscopie.

• Medisch begeleide voortplanting
Ovulatie inductie: het opwekken van de eisprong met 
monitoring.

Intra-uteriene inseminatie (IUI): het inspuiten van 
zaadcellen in de baarmoeder, om zo de zaadcellen 
dichter bij de eicel te brengen.

IVF: de eicellen van de vrouw worden buiten het 
lichaam gebracht en op het labo bevrucht met de 
zaadcellen van de man.

ICSI: IVF-procedure waarbij de zaadcel direct in de 
eicel wordt gespoten.

TESE: het verkrijgen van zaadcellen via een biopsie 
van de teelbal.

PGD: het opsporen van bepaalde genetische 
afwijkingen bij embryo’s.

Donatie: zwanger worden via donatie van eicellen/
zaadcellen/embryo’s.

Cryopreservatie: preventief invriezen van eicellen, 
zaadcellen, eierstokweefsel of testisweefsel vanwege 
een medische behandeling zoals chemokuur.

  Psychologische ondersteuning
Wanneer zwanger worden niet vanzelf gaat, kan dit in 
de loop van de tijd psychologisch zwaar gaan wegen. Dit 
zowel individueel als voor u als koppel. Gevoelens van 
onzekerheid en een minder gevoel van eigenwaarde van 
het man/vrouw-zijn kunnen opspelen, waardoor ook de 
(seksuele) relatie onder druk kan komen te staan. Het 
is dan ook niet altijd even gemakkelijk om hier met je 
partner, familie of vrienden over te praten. 

Toch is het belangrijk om ook deze gevoelens / obstakels 
bespreekbaar te maken. Ter ondersteuning werkt er 
daarom bij ons een psychologe/ seksuologe indien blijkt 
dat hier behoefte aan is.


