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Prikinstructie IVF/ICSI–behandeling

U krijgt voor uw IVF/ICSI-behandeling injecties met decapeptyl en Gonal F en
verschillende echo’s. U heeft hier eerder van uw gynaecoloog uitleg over gehad.
In deze folder vindt u instructies voor het toedienen van deze injecties en wanneer
u een afspraak maakt voor de eerste echo.

Hier het registratie-etiket plakken

Wanneer start u met de decapeptyl-

op de dag dat uw menstruatie begint,

injecties?

cyclusdag 1, de polikliniek gynaecologie
om een afspraak te maken voor een

U start op de ………………. dag van uw cyclus.

uitgangsecho op cyclusdag 5.
De polikliniek is op werkdagen van

Wanneer maakt u een afspraak voor

08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur

een uitgangsecho?

bereikbaar, telefoon 0223 – 69 65 36.

Na het starten met decapeptyl, wacht

Valt cyclusdag 1 in het weekend? Bel dan

u uw eerstvolgende menstruatie af. Bel

op de eerstvolgende werkdag.

Als uw menstruatie eerder of later komt

de decapeptyl-injecties. U injecteert dus

Het kan zijn dat uw menstruatie eerder

zowel de Gonal F als de decapeptyl.

of later komt dan u gewend bent. Dit is
niet erg. De behandeling kan gewoon

Wat is de beste priktijd?

doorgaan. Menstrueert u na 14 dagen

Injecteer zowel de Gonal F-injecties als

decapeptyl injecteren nog steeds niet?

de decapeptyl-injecties bij voorkeur

Neem dan contact op met de polikliniek

tussen 16.00 en 22.00 uur. Probeer verder

gynaecologie.

het liefst elke dag rond dezelfde tijd te
injecteren.

Afspraken voor vervolgecho’s
Na de uitgangsecho op cyclusdag 5
wordt de afspraak gemaakt voor de

Neem het stimulatieschema bij elke

vervolgecho.

afspraak mee
U heeft van uw gynaecoloog een

Wanneer start u met de Gonal F- injecties?

stimulatieschema gekregen. Wilt u dit bij
elke afspraak meenemen?

Na de uitgangsecho op cyclusdag 5
vertelt de gynaecoloog u wanneer u
mag starten met de Gonal F-injecties.

Uw vragen

Start dus nooit zomaar zelf met de Gonal
F-injecties!

Met vragen kunt u op werkdagen
contact opnemen met de polikliniek

U gaat gewoon door met de

gynaecologie. Dat kan tussen 08.30 –

decapeptyl-injecties

12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur,

Ga op het moment dat u start met de

telefoon 0223 – 69 65 36.

Gonal F-injecties ook gewoon door met
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Op alle behandelingen in het Gemini Ziekenhuis zijn de algemene voorwaarden van het Gemini
Ziekenhuis van toepassing, zie www.gemini-ziekenhuis.nl of vraag bij het patiëntenservicebureau.
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