Beleid bij terugplaatsing van ingevroren embryo’s
Aanvullende informatie voor IVF-patiënten
Inleiding
Na een eerdere IVF-behandeling in het academisch
ziekenhuis Maastricht (azM) zijn er van u embryo’s
ingevroren. Binnenkort komt u terug voor het laten
ontdooien en terugplaatsen van deze embryo’s.
Er zijn meerdere rietjes met ingevroren embryo’s van
u in ons laboratorium. Daarom maken wij, voor de
terugplaatsing, afspraken met u over het aantal te
ontdooien rietjes en/of het aantal terug te plaatsen
embryo’s.

Het ontdooien van de embryo’s
Het invriezen van de embryo’s gebeurt in rietjes.
Vanaf 2011 wordt in het azM in principe één embryo
per rietje ingevroren. Voor 2011 werden meestal twee
embryo’s per rietje ingevroren. Het aantal ingevroren
embryo’s per rietje is dus afhankelijk van het jaar
waarin uw behandeling heeft plaatsgevonden. In
uitzonderingsgevallen wordt er meer dan één embryo
per rietje ingevroren.
Het beleid bij het terugplaatsen van ingevroren
embryo’s is als volgt:
• Bent u jonger dan 38 jaar, dan krijgt u altijd één
embryo teruggeplaatst.
• Bent u 38 jaar of ouder dan worden maximaal twee
embryo’s, als deze aanwezig zijn, teruggeplaatst.
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Na het ontdooien kan het zijn dat één embryo het
invriezen en ontdooien niet overleefd. Dan zal een
tweede (indien aanwezig), en soms zelfs een derde
rietje ontdooid worden. Als er meer dan één embryo
per rietje is ingevroren, is het mogelijk dat slechts één
van de twee ingevroren embryo’s het ontdooien
overleeft. Als er een embryo van goede kwaliteit
overblijft, wordt dit opnieuw ingevroren.

Uw arts zal bij de eerstvolgende afspraak het beleid
over de terugplaatsing met u bespreken. Er zijn twee
mogelijkheden:
• U kiest ervoor om ieder ontdooid embryo terug te
laten plaatsen.
• U kiest ervoor om alleen embryo’s terug te laten
plaatsen die meer dan 50% intact zijn gebleven.
Dit laatste betekent dat er meerdere rietjes ontdooid
kunnen worden tot er één embryo overblijft die meer
dan 50% intact is. Deze komt in aanmerking voor
terugplaatsing. Ontdooide embryo’s die minder dan
50% intact zijn, gaan verloren.
De arts zal uw wensen na de afspraak aan het
laboratorium doorgeven.

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen
heeft, dan kunt u ons telefonisch bereiken via
telefoonnummer 043 - 387 53 60. Voor overleg met
de IVF-verpleegkundige vragen wij u te bellen tussen
14.00 uur en 15.30 uur tijdens het verpleegkundig
spreekuur. Op overige tijden zult u door een
doktersassistente geholpen worden.
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