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Inleiding
Zwanger worden bleek bij jullie helaas niet vanzelf
te gaan. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende mogelijkheden om de natuur een handje te
helpen. Jullie zijn een onderzoekstraject ingegaan
naar de oorzaak van het uitblijven van een spontane
zwangerschap. Op basis van de uitkomst hiervan
heeft de gynaecoloog een behandeling voorgesteld
waar injecties met het geneesmiddel Menopur®
deel van uitmaken. In deze folder wordt deze keuze
toegelicht. Ook worden praktische aanwijzingen
gegeven voor het juiste gebruik van Menopur®.
Tenslotte vind je antwoorden op de meeste gestelde vragen en een lijst met websites waar je
terecht kunt voor meer informatie.
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Toelichting en praktische aanwijzingen®

De keuze voor Menopur
Een centrale vraag als zwanger worden niet vanzelf
gaat is natuurlijk: waarom? Veel voorkomende oorzaken zijn ovulatiestoornissen, een aandoening van de
eileiders of een afwijking van het sperma. De oorzaak
van het uitblijven van een zwangerschap is bepalend
voor de keuze voor een bepaalde zwangerschapstherapie. Menopur® bevat een zwangerschapshormoon

dat gebruikt wordt als de rijping van ei- of zaadcellen
verstoord is.
Om goed uit te kunnen leggen hoe Menopur®
werkt, is het handig om eerst iets te vertellen over
de rol van vruchtbaarheidshormonen bij het tot
stand komen van een bevruchting.

1.1
De rol van vruchtbaarheidshormonen

De hormonen LH en FSH worden afgegeven door
de hypofyse (hersenaanhangsel) onder invloed van
het Gonadotrofine Releasing Hormoon (GnRH).
GnRH wordt geproduceerd door de hypothalamus.
De hypothalamus is een belangrijk regelcentrum en
bevindt zich onderaan de hersenen.
In de eierstokken van de vrouw vindt de rijping van
de follikels (vochtblaasjes met daarin eicellen) plaats
en de daarop volgende eisprong. Zowel FSH als LH
spelen een belangrijke rol bij de groei van de follikels
5
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tot een rijpe follikel. De follikels zorgen
daarnaast voor de aanmaak van het
vrouwelijke hormoon oestrogeen.
Daarnaast vindt onder invloed van LH
de eisprong plaats op het moment
dat de follikel rijp is. Normaal heb je
elke maand één eisprong met als gevolg één rijpe eicel. Daarnaast zorgt
LH via het hormoon progesteron, dat
het baarmoederslijmvlies wordt voorbereid op de innesteling van de bevruchte eicel.
Na de eisprong wordt de eicel in de
eileider opgevangen. De bevruchting
met een zaadcel vindt in de eileider
plaats. Op het moment dat de eicel
bevrucht is, wordt het baarmoederslijmvlies van de baarmoeder in stand
gehouden. Dit baarmoederslijmvlies
dient als een bedje voor de eicel.
Mocht de eicel niet bevrucht worden,
dan wordt het baarmoederslijmvlies
afgebroken en ga je menstrueren.

1.2
De werking van Menopur®

De werkzame stof van Menopur® is menotrofine, ook
wel humaan menopauzaal gonadotrofine (hMG) genoemd. Menotrofine is een lichaamseigen hormoon
dat wordt gewonnen uit de urine van vrouwen in de
menopauze. Na een zorgvuldig zuiveringsproces ontstaat een product dat een werking heeft die overeenkomt met de lichaamseigen hormonen LH en FSH.
Menopur® stimuleert de rijping van eicellen bij vrouwen met een verminderde vruchtbaarheid. Hierdoor
neemt het aantal bruikbare eitjes toe en daarmee de
kans op een zwangerschap. Menopur® wordt ook
gebruikt om de rijping van eicellen te bevorderen bij
kunstmatige voortplantingstechnieken, zoals ovulatieinductie (OI) (eventueel gecombineerd met intra-uteriene inseminatie (IUI)), in-vitrofertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Wanneer
de eicel voldoende gerijpt is, wordt met een ander
geneesmiddel de eisprong opgewekt.

www.hulpbijzwangerworden.nl of in de brochure ‘Een
verwachtingsvolle tijd’. Deze is verkrijgbaar via je
fertiliteitsspecialist of verpleegkundige.
Het toedienen van Menopur® bij mannen met een
verminderde vruchtbaarheid bevordert de rijping van
zaadcellen en de vorming van mannelijke hormonen.
Bij mannen wordt eerst een voorbehandeling met
een ander geneesmiddel gegeven gedurende een
aantal weken. Deze behandeling wordt daarna in combinatie met Menopur® voortgezet. De behandeling
van mannen met Menopur® komt echter veel minder
vaak voor dan de behandeling van vrouwen.

Meer informatie over de genoemde zwangerschapsbehandelingen vind je onder andere op de website
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De toediening van Menopur®
De toediening van Menopur® gebeurt via onderhuidse injecties. De dosering is afhankelijk van het kader
waarin de behandeling met Menopur® wordt gestart (verminderde vruchtbaarheid of een kunstmatige
voortplantingstechniek) en wordt individueel vastgesteld en eventueel bijgesteld op basis van de reactie van
het lichaam. Menopur® wordt, na oplossen van het poeder in het bijgeleverde oplosmiddel, onderhuids ingespoten in het bovenbeen of in de buik. Lees deze handleiding volledig door voordat je een injectie toedient.
Heb je vragen? Neem gerust contact op met je fertiliteitsspecialist of verpleegkundige. Video-instructies
voor het bereiden en toedienen van Menopur® tref je aan op www.menopur.nl (zie Handige websites).

2.1
Handleiding toediening Menopur®
Stap 1. De materialen
Controleer of je alle benodigde materialen
voorhanden hebt:
Menopur®-poeder en oplosmiddel
Flacon(s) met Menopur®-poeder en een flacon met
oplosmiddel (a). Zet het benodigde aantal Menopur®flacons klaar, zoals voorgeschreven door je arts.
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Eén spuit en twee steriele naalden
Een lange, dikke naald voor het bereiden van de
oplossing en een dunne, korte naald voor de onderhuidse injectie (b).
a

b

Stap 2. Het bereiden van de Menopur®-oplossing
Was eerst je handen voordat je Menopur® gaat bereiden.
Maak de oplossing klaar vlak voor je gaat prikken.
• Verwijder het aluminium lipje van de flacon(s) met het
Menopur®-poeder en van de flacon met oplosmiddel (c).
• Plaats de dikke, lange naald op de spuit. Houd hierbij
alleen de beschermdop van de naald vast en niet de
naald zelf, zodat deze steriel blijft. Mocht je toch de
naald zelf hebben aangeraakt, pak dan een nieuwe
steriele naald om besmetting te voorkomen (d).

c

d

• Haal de beschermdop van de naald. Prik de naald
loodrecht door het rubberen dopje van de flacon met
oplosmiddel. Zuig één milliliter vloeistof uit de flacon
op in de spuit. Er blijft dus vloeistof over in de flacon
die verder niet gebruikt wordt (e).
e

• Spuit de 1 milliliter oplosmiddel in de flacon met
Menopur®-poeder. Prik hiervoor de naald loodrecht
door het rubberen dopje van de flacon. Richt op de zijkant van de flacon om vorming van luchtbellen te
voorkomen. Het poeder zal nu snel oplossen. Draai
eventueel om het poeder sneller te laten oplossen.
Niet schudden, hierdoor ontstaan luchtbellen (f).
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Als je meer poeders voorgeschreven hebt gekregen,
zuig dan de nu verkregen oplossing helemaal uit de
flacon (dus 1 ml) en spuit deze in de volgende flacon
met poeder. Herhaal dit totdat de juiste verhouding
verkregen is. Er kunnen maximaal 3 flacons met poeder
opgelost worden met 1 ml oplosmiddel.
• Zuig de juiste hoeveelheid vloeistof (0,5 of 1 ml)
uit de laatste flacon op in de spuit. Deze hoeveelheid kunt u aflezen in het oplosschema op de
volgende pagina.

f

g

Hiernaast wordt het oplosschema weergegeven voor
de verschillende doses Menopur® die voorgeschreven
kunnen worden door je arts. Houd je aan de aan jou
voorgeschreven dosis.

Stap 3. Het injecteren van de Menopur®-oplossing
Het prepareren van de spuit voor injectie
• Verwissel de dikke, lange naald voor de dunne,
korte naald.
• Haal de beschermdop van de naald en houd de
spuit rechtop waarbij de naald omhoog wijst.
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• Tik zachtjes tegen de spuit totdat alle lucht
bovenin de spuit zit. Duw nu zachtjes de meeste
lucht uit de spuit. Het is niet erg als er een klein
beetje lucht in de spuit achterblijft (g).
Het injecteren van de Menopur®-oplossing
• Bepaal waar je wilt injecteren. Kies een plaats
links of rechts naast de navel; het bovenbeen of

Oplosschema Menopur®
Kijk goed op de verpakking welke sterkte Menopur® u heeft; 75 IE of 150 IE per flacon!

Oplosschema uitgaande van Menopur® 75 IE

Oplosschema uitgaande van Menopur® 150 IE

Aantal eenheden
Menopur® (IE)

Aantal flacons
met poeder

Aantal milliliter
injecteren

Aantal eenheden
Menopur® (IE)

Aantal flacons
met poeder

Aantal milliliter
injecteren

37,5

1

0,5 *

150

1

1

75

1

1

225

3

0,5**

112,5

3

0,5 **

300

2

1

150

2

1

225

3

1

* Het is mogelijk om 0,5 ml te injecteren en 0,5 ml in de koelkast te bewaren (maximaal 24 uur bij
2 tot 8°C). Dit kan de dosis vormen voor de volgende dag.
** Los 3 poeders op in 1 ml. Er dient dan 0,5 ml toegediend te worden en 0,5 ml in de koelkast
bewaard te worden (maximaal 24 uur bij 2 tot 8 °C). Dit kan de dosis vormen voor de volgende dag.
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huid na het injecteren opzwelt of rood wordt en
de plek kan beurs aanvoelen. Deze symptomen
horen vanzelf weer te verdwijnen.

h

2.2
de bovenarm is ook een optie. Neem voor iedere
injectie weer een nieuwe plaats.
• Trek met duim en wijsvinger een geschikte huidplooi omhoog en steek de gehele naald loodrecht
de huid in. Spuit de oplossing langzaam in en
haal de naald er in één beweging uit (h).
• Plaats, indien noodzakelijk, een pleister op de
plaats van de injectie. Het kan voorkomen dat de

Aanvullende tips voor een comfortabele
injectie
Voor het verminderen van een branderig gevoel kun
je voor het injecteren een ijsklontje op de injectieplaats houden.
Sommige patiënten vinden het injecteren in de buik
minder pijnlijk, anderen vinden het prettiger in de
dij of bovenarm. Wissel gerust van injectieplaats om
te kijken wat je het prettigst vindt. Dit heeft geen
effect op de behandeling.

Belangrijk
• Gebruik voor iedere injectie een nieuwe spuit en naald.
• Gebruik de naalddispenser voor het veilig wegwerpen van alle naalden en flacons. Als de dispenser
vol is, kun je deze afgeven bij je ziekenhuis of apotheek en zo nodig een nieuwe meenemen.
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Veel gestelde vragen
Wat moet ik doen als ik per ongeluk de
dikke naald vastpak?

Stel ik ga een dagje weg, kan ik dan de
oplossing van tevoren klaar maken?

Hoeveel flacons met Menopur® kunnen
er maximaal in 1 ml oplosmiddel
worden opgelost?

Waar kan ik de gebruikte flacons en
naalden weggooien?

Er kunnen maximaal 3 flacons met Menopur® in 1 ml
oplosmiddel worden opgelost.

Je krijgt van je behandelende arts, verpleegkundige
of de apotheek een naalddispenser. Hierin kun je je
gebruikte naalden kwijt, evenals de gebruikte flacons.

Wat kan ik doen om het injecteren
minder gevoelig te maken?

Wat kan ik met een volle naalddispenser
doen?

Mocht het gebeuren dat je per ongeluk de naald
vastpakt in plaats van het beschermdopje, pak dan
een nieuwe naald en gooi de andere weg in de
naalddispenser.

Om een branderig gevoel te verminderen, kun je
voor injectie een ijsklontje op de plaats van injectie
leggen.

In principe moet de oplossing pas vlak van tevoren
bereid worden maar mocht het echt nodig zijn kun
je een reeds klaargemaakte oplossing maximaal 24
uur in de koelkast (bij 2 tot 8 °C) bewaren.

De volle naalddispenser kun je inleveren bij de
apotheek waar je weer een nieuwe, schone naalddispenser krijgt.
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Wat moet ik doen als ik klachten krijg
nadat ik de injectie met hormonen heb
toegediend?

De mogelijke bijwerkingen van Menopur® worden
vermeld in de bijsluiter. Zeker als je deze bijwerkingen
als ernstig ervaart, dan is het goed om je behandelende arts of je apotheker te raadplegen. Bijwerkingen
die niet in de bijsluiter worden gemeld, dien je altijd
direct aan je behandelende arts te melden.

Wat kan ik doen om de behandeling zo
goed mogelijk te laten verlopen?

Als je zwanger wilt worden, is het van belang dat je
lichaam in goede conditie is en je goed geïnformeerd
de behandeling start.

Mag ik tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling medicijnen innemen?

Het is goed om met je behandelende arts te overleggen welke medicijnen je gebruikt of gaat gebruiken. Je arts zal aangeven of je deze medicijnen
kan (blijven) gebruiken.
14
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Handige websites
www.menopur.nl
Hier tref je de bijsluiter van Menopur® aan en deze
brochure als pdf. Via deze site kun je ook video-instructies vinden voor het bereiden en injecteren van de
Menopur® oplossing. Deze video’s zijn ook te vinden
in de App-store en Google play.

www.hulpbijzwangerworden.nl
Website met patiënteninformatie over onvruchtbaarheid en behandelopties.

www.slimmerzwanger.nl
Slimmer Zwanger geeft vrouwen én mannen advies
hoe ze hun voeding en leefstijl kunnen verbeteren.
Volg je de tips op, dan vergroot je de kans op zwangerschap en een gezonde baby.
www.nvog.nl
De website van de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie.
www.vruchtbaarheid.pagina.nl
Startpagina over vruchtbaarheid.
www.endometriose.nl
Website van de stichting voor endometriosepatiënten.

www.freya.nl
Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.
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