
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Ovulatie- inductie 

opwekken van de eisprong 
  

Tijdens de periode tussen 2 menstruaties (cyclus) groeit er een eiblaasje 

of follikel in één van de eierstokken. In het eiblaasje zit de eicel. 

Verschillende hormonen zorgen voor de groei van het eiblaasje. Het 

belangrijkste hormoon is FSH (follikel stimulerend hormoon). 

 

Als het eiblaasje groot genoeg is, volgt de eisprong (ovulatie). De eicel gaat dan van het 

eiblaasje naar één van de eileiders. Via de eileiders gaat de eicel naar de baarmoeder. Dat 

duurt ongeveer 2 dagen. Tijdens die dagen kan de eicel bevrucht worden.  

 

Na de bevruchting kan de bevruchte eicel zich nestelen in het slijmvlies van de baarmoeder. 

Vanaf dat moment spreken we van een zwangerschap. Bij geen bevruchting laat na 2 weken 

het bovenste laagje van het baarmoederslijmvlies los en volgt er een bloeding: de 

menstruatie. 

 

Anovulatie 

Bij anovulatie treedt de eisprong niet vanzelf op. Dit kan verschillende oorzaken hebben, 

zoals PCOS, het PolyCysteus Ovarium Syndroom. Soms hebt u wel een eisprong, maar 

door de onregelmatigheid is er geen goede kans op zwanger worden.  

 

De behandeling is erop gericht met behulp van medicijnen een eisprong op te wekken: door 

het medicijn Clomid of Letrozole of hormooninjecties. 

 

Ovulatie-inductie met Clomid of Letrozole 

(clomifeencitraat) 

Het medicijn Clomid of Letrozole stimuleert de aanmaak van FSH en wekt meestal een 

eisprong op. We proberen met dit medicijn een cyclus met eisprong te bereiken die korter 

duurt dan zesendertig dagen. Als u na enkele cycli niet zwanger bent, doen we soms 

aanvullend onderzoek. 

 

De behandeling begint altijd na een menstruatie. Hebt u geen menstruatie? Dan wekken we 

de menstruatie op met medicijnen. 

 

 Op cyclusdag 3 van de menstruatie controleren we de eierstokken op cystes of 

vochtblazen via een vaginale echo. 

 Van cyclusdag 5 tot en met 9 gebruikt u het medicijn Clomid of Letrozole volgens 

voorschrift.  
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 Rond cyclusdag 21 moet u de progesteronwaarde in het bloed laten bepalen. Uit de 

waarde blijkt of er een eisprong heeft plaatsgevonden. U kunt de dag na de bloedafname 

bellen met de doktersassistente voor de uitslag. 

 Rond cyclusdag 24 wordt u gebeld door de dokter of de verpleegkundige om de uitslag 

van het bloedonderzoek te bespreken en verdere afspraken te maken. 

 

Geen eisprong 

Als er géén eisprong is geweest, wekken we een menstruatie op met behulp van medicijnen 

en een verhoogde dosis Clomid of Letrozole.  

 

Wel eisprong 

Als er wél een eisprong is geweest, wachten we af of er een menstruatie komt. Bij geen 

menstruatie kunt u een zwangerschapstest doen. Als er wel een menstruatie komt, kunt u 

dezelfde behandeling nog een keer ondergaan. 

Tijdens de behandeling belt u aan het begin van iedere cyclus met de polikliniek bellen om 

een afspraak te maken voor een uitgangsecho op cyclusdag 3. Dit geldt voor elke cyclus, 

tenzij de arts anders met u afspreekt. 

 

Bijwerkingen 

 Er is een kleine kans op een meerlingzwangerschap. Door lichte stimulatie van de 

eierstokken komen soms meerdere eicellen vrij.  

 Er kunnen tijdelijke cysten in de eierstokken ontstaan.  

 Soms hoofdpijn, opvliegers, prikkelbaarheid, duizeligheid en stemmingswisselingen. 

 

Ovulatie-inductie met hormooninjecties (gonadotrofine) 

Soms lukt het niet om met Clomid of Letrozole een eisprong op te wekken. Als dat niet lukt, 

proberen we een ander medicijn gonadotrofine (Gonal-F, Menopur). Dit FSH (hormoon) komt 

van nature ook in uw lichaam voor en kan alleen per injectie worden toegediend. U spuit het 

middel zelf in, vlak onder de huid met een dun naaldje.  

 

De behandeling 

De behandeling begint altijd na een menstruatie. Als u geen menstruatie heeft, wekken we 

deze op met medicijnen.  

 Op cyclusdag 3 van de menstruatie controleren we de eierstokken op cystes of 

vochtblazen via een vaginale echo. 

 Vanaf dag 3 begint u met uw dagelijkse injectie. Voordat u begint, krijgt u een 

prikinstructie van de fertiliteitverpleegkundige. Bij deze verpleegkundige kunt u ook 

terecht met uw eventuele vragen.  

 Meestal komt u na één week gebruik terug voor een vaginale echo. Wij controleren dan 

of er eiblaasjes groeien, hoeveel eiblaasjes er dan zijn en hoe snel ze zich ontwikkelen. 

Afhankelijk van het resultaat maken we een afspraak voor een vervolgecho en passen 

we zo nodig de dosering aan. 

 Is een eiblaasje ongeveer 18 millimeter of groter? Dan wekken we de eisprong op met 

een injectie van het hormoon hCG, Ovitrelle. Voor het beste resultaat, adviseren we om 

gemeenschap te hebben op dag van de injectie en op de dag na de injectie. Mogelijk 

ontstaat er een zwangerschap.  
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 Als er na 17 dagen na de hCG-injectie nog geen menstruatie is gekomen, kunt u thuis 

met urine een zwangerschapstest doen. Als er wel een menstruatie optreedt, kunt u 

dezelfde behandeling nog een keer ondergaan. 

 

Tijdens de behandeling moet u aan het begin van iedere cyclus de polikliniek bellen om een 

afspraak te maken voor een uitgangsecho op cyclusdag 3. 

 

Bijwerkingen 

 Er is een verhoogde kans op een meerlingzwangerschap. Als er meer dan 2 eiblaasjes 

groeien is er kans op een meerling en geven we geen injectie voor de eisprong. Door uw 

eigen hormonen kan toch een eisprong optreden. Tot de menstruatie adviseren wij om 

geen onbeschermde gemeenschap te hebben.  

 Prikkelbaarheid, een opgezet gevoel in de buik, pijnlijke borsten en irritatie rond de plaats 

van de injectie. 

 Er is een kans op het overstimulatiesyndroom. De eierstokken met daarin veel follikels 

zijn dan door de behandeling te groot geworden. We controleren dit door regelmatig een 

echo te maken. Klachten die kunnen duiden op dit overstimulatiesyndroom zijn: buikpijn, 

misselijkheid en toename van lichaamsgewicht. Als dat bij u het geval is, neem dan 

contact op met de arts. 

 

Uit medisch wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de bijwerkingen geen risico vormen voor 

gezondheid op lange termijn. Omdat er nog altijd onderzoek wordt gedaan, kunnen we dit 

niet volledig uitsluiten. 

 

Behandeling met Lutrilefpompje 

Soms is het nodig om een zogenaamd ‘Lutrilefpompje’ te gebruiken om de cyclus te 

reguleren. Als dat bij u het geval is, maken we voor u een afspraak met de leverancier voor 

het plaatsen en vervangen van het pompje. 

Als de menstruatie begint, belt u op de eerste dag van de menstruatie naar de polikliniek 

Fertiliteit voor een uitgangsecht op dag 10. Hierna plannen we eventueel vervolgafspraken in 

voor een echoscopie. 

 

Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 
 

Contact  
polikliniek Fertiliteit, locatie West 

T 020 510 86 14 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

Route 22 

 
 

file://///olvg.nl/algemeen/Algemeen/BrochureGenerator/Templates/www.olvg.nl
http://www.olvg.nl/zorgnota
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Oost 
Oosterpark 9 

1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 

1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 

1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olv g.nl/algemene-behandelv oorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olv g.nl/klacht  
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