Het Centrum voor kinderwens en corona
In deze folder lees je meer over corona en het Centrum voor kinderwens.

Ons advies ten aanzien van vaccineren tegen Covid-19 en fertiliteitsbehandeling
Het Centrum voor kinderwens volgt het advies van de NVOG (Nederlandse Vereniging Obstetrie en
Gynaecologie) en de ESHRE (European society for human reproduction and endocrinology) ten
aanzien van de coronavaccinatie en het starten met een fertiliteitsbehandeling.
Het advies luidt (op hoofdlijnen) als volgt:
 De NVOG werkgroep ziet geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling.
 De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen routinematig te vaccineren wanneer ze
volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen.
 Nota bene: vrouwen die tot een risicogroep behoren, wordt door de NVOG met nadruk
geadviseerd zich wel te laten vaccineren.
 De ESHRE adviseert om een nieuwe behandeling pas een aantal dagen na volledige vaccinatie op
te starten.

Wat betekent dit advies voor de planning van de vaccinatie en de behandeling?
 Wij adviseren de vrouw om een nieuwe behandeling pas een aantal dagen na volledige
vaccinatie op te starten. Sommige mensen ontwikkelen koorts na de vaccinatie en om het
afweersysteem tijd te geven om te stabiliseren is het advies om de vaccinatie niet tijdens een
IUI, IVF of ICSI cyclus te plannen.
 Dit geldt ook voor mannen, omdat met name koorts de zaadkwaliteit kan beïnvloeden. Heb je
als man koorts gekregen na de vaccinatie, overleg dan met ons of dit van invloed is op de
planning van jullie vervolgbehandeling.
 Ben je net zwanger dan adviseren we je de vaccinatie na het eerste trimester (eerste 12 weken)
te plannen.
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Wat betekent corona voor jullie afspraak in het Centrum voor kinderwens?
Heb je klachten?
Als je corona-achtige klachten hebt zoals verkoudheid, koorts, reuk/smaakverlies dan vragen wij je
contact met ons op te nemen zodat we de afspraak kunnen omzetten. Dit kan tot uiterlijk 24 uur
voor de afspraak.
Alleen komen of samen?
Jullie mogen samen naar het ziekenhuis komen. Als 1,5 meter afstand van anderen niet mogelijk is, is
het dragen van een mondkapje verplicht.
Wanneer wordt een coronatest gedaan?
Bij een IVF/ICSI-traject wordt standaard een coronatest gedaan. Als bij de echo duidelijk wordt dat de
ontwikkeling van de follikels voldoende is om de punctie te plannen, wordt een PCR-test bij je
afgenomen op het Centrum voor kinderwens. De dag voor de punctie wordt de uitslag
gecontroleerd. Belangrijk: ongeacht de uitslag zal de punctie in principe door gaan. Als de PCR-test
positief is kunnen wij beschermende maatregelen nemen om besmetting tegen te gaan.
Mocht je zelf net een PCR-test hebben gehad, dan mag die test niet langer dan 5 dagen oud zijn op
het moment van de punctie. De uitslag moet dan op officieel briefpapier worden overhandigd. Alleen
dan zullen wij geen PCR-test doen.
Wat gebeurt er bij een positieve PCR-test vlak vóór de terugplaatsing?
Corona heeft nog onbekende gevolgen voor de kans op innesteling. Bij een positieve PCR-test zullen
daarom alle kansrijke embryo’s op dag 5 worden ingevroren volgens de zgn. ‘freeze all’-strategie.
Terugplaatsing van een embryo wordt dan uitgesteld tot je klachtenvrij bent.
Wat gebeurt er als coronaklachten ontstaan na de punctie en voor de terugplaatsing?
Wanneer de test negatief was maar ná de punctie toch corona-achtige klachten zijn ontstaan dan kan
de terugplaatsing alleen doorgaan als je een zelf afgenomen negatieve test kan overhandigen. Zo
niet, dan gaan we over op ‘freeze all’-strategie omdat nog onbekend is wat corona voor gevolgen
heeft op de kans op innesteling. De terugplaatsing wordt uitgesteld tot je klachtenvrij bent.
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