


Bij het uitblijven van een zwangerschap, stelt de behandelende gynae-
coloog in functie van het probleem een aantal onderzoeken voor. 







Voor het opstarten van een behandeling voor KID en IVF, werken we samen met 
Dr. Tom Coetsier, Dr. Nele Van Renterghem, Dr. Isabelle Meire en hun team in het 
fertiliteitscentrum van het AZ St-Lucas Gent. 

Wanneer een behandeling met IVF aangewezen is zullen de begeleidende gynaecoloog 
en vroedvrouw in het AZ St. Elisabeth alle informatie geven en de administratie in orde 
brengen. Het stimulatieschema zal door het fertiliteitscentrum opgesteld worden. De 
voorgeschreven medicatie wordt door de ziekenhuisapotheek via de raadpleging gynae-
cologie aan de patiënte afgeleverd. De echografische onderzoeken tijdens de behandeling 
gebeuren op de consultatie in het AZ St. Elisabeth te Zottegem door de begeleidende 
gynaecoloog. Wanneer de follikels rijp zijn wordt in samenspraak met de fertiliteitsartsen 
van Sint Lucas te Gent Pregnyl toegediend. Ongeveer 36 uur later biedt de patiënte zich 
nuchter aan op het fertiliteitscentrum van het AZ Sint-Lucas Ziekenhuis Gent (straat 7) 
waar onder lokale verdoving de eicelpunctie zelf doorgaat. Volgens afspraak wordt een 
zaadstaal van thuis meegebracht of ter plaatse afgeleverd in een daartoe voorziene ruimte 
in het fertiliteitscentrum. De eicellen worden dan samen met het zaadstaal getranspor-
teerd naar het UZ Gent door een gespecialiseerde firma. Daags na de punctie wordt u 
telefonisch gecontacteerd om het resultaat van de bevruchting mee te delen alsook een 
afspraak voor terugplaatsing van een embryo (meestal tussen d3 en d5 na de punctie). De 
terugplaatsing zelf gaat door in het UZ Gent (P3) maar wordt uitgevoerd door Dr. Coetsier, 
Dr. Van Renterghem of Dr. Meire. De follow-up na de terugplaatsing gebeurt dan opnieuw 
door uw behandelende gynaecoloog in AZ St.Elisabeth Zottegem. 
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Wanneer het om een KID behandeling gaat, wordt de cyclus (zowel in spontane als in een 

het AZ St. Elisabeth opgevolgd. Zodra de eicel rijp genoeg is wordt contact opgenomen 
met de arts van het fertiliteitscentrum en wordt de datum voor inseminatie vastgelegd. 
De inseminatie gebeurt dan in Gent in AZ Sint-Lucas (fertiltiteitscentrum - consultatie 
gynaecologie - straat 7).




