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Cryo-cyclus 
 

 
Inleiding 

Naar aanleiding van uw IVF/ICSI poging komt 

u in aanmerking voor een cryo-cyclus. Bij een 

behandeling met ingevroren embryo’s kan de 

embryoloog pas na het ontdooien van de 

embryo’s beoordelen of de embryo’s de 

procedure overleefd hebben. Dit betekent dat 

wij u pas na de ontdooiing kunnen vertellen of 

de terugplaatsing wel of niet door kan gaan. 

Van te voren wordt met u afgesproken 

hoeveel embryo’s per keer maximaal worden 

teruggeplaatst. 

 

Voorbereiding 

De terugplaatsing van het embryo gebeurt in 

uw eigen, natuurlijke cyclus. U hoeft dus geen 

hormonen te gebruiken.  

Zestien dagen voor de verwachte menstruatie 

begint u thuis met het uitvoeren van 

ovulatietesten. Deze test voert u dagelijks uit 

met de eerste ochtendurine van de dag. Bij 

twijfel over uitslag ovulatietest kunt u 

overleggen  

met het fertiliteitsteam.  

Als de test positief is neemt u contact op met 

de fertiliteitsdeskundige. U kunt zich 

aanmelden voor het  telefonisch spreekuur. 

 

Uitvoering 

Zodra u een positieve ovulatietest heeft, 

neemt de fertiliteitsdeskundige contact op 

met het Medisch Centrum Kinderwens. De 

afspraak voor de terugplaatsing wordt 

gemaakt, zijn de embryo(s) niet goed 

ontdooid, dan wordt de ochtend van de 

terugplaatsing  gebeld door MCK . 

Als het ontdooien van het embryo niet lukt, 

wordt het volgende embryo ontdooid. 

 

 

 

Na de terugplaatsing 

Op de twaalfde dag na de terugplaatsing 

doet u met  ochtendurine een 

zwangerschapstest. Wij adviseren u om in alle 

gevallen een zwangerschapstest te doen. Ook 

als u bent gaan menstrueren.  

Blijkt uit de test dat u zwanger bent? Dan 

maken wij graag een echo bij 7 weken 

zwangerschap. Dit is ongeveer 5 weken na de 

terugplaatsing. Wanneer een zwangerschap 

uitblijft kunt u eventueel een nieuwe 

behandeling starten. U kunt daarvoor een 

afspraak maken met uw behandelend arts. 

 

Afspraken 

Afspraken polikliniek Gynaecologie: 

tel. (0182) 505012, maandag t/m vrijdag van 

8.30 - 16.30 uur. 

Afspraken gaan via de fertiliteitsdeskundige. 

 

Een actueel overzicht van het fertiliteitsteam 

kunt u vinden op:www.ghz.nl/fertiliteit. 

 

Aanmelden telefonisch consult: 

Stuur voor 10.00 uur een e-mail naar 

afd.fertiliteit@ghz.nl. Vermeld daarin uw naam, 

geboortedatum en telefoonnummer waarop u 

bereikbaar bent. 

U wordt dezelfde dag tussen 10.30 en 13.00 uur 

teruggebeld. 

 

Het is niet de bedoeling om uw vraag via de 

mail te stellen. 

 

Bereikbaarheid: 

Van maandag t/m zondag van 10.30 - 11.30 

uur, tel. (0182) 505816. 

 

Buiten kantoortijden en voor spoedgevallen 

kunt u bellen naar de verpleegkundige van 

het Vrouw, kind centrum tel. (0182) 505400.  



Wanneer u bent verhinderd voor uw afspraak 

wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven? 

Wanneer u een afspraak niet tenminste 24 uur 

van te voren heeft afgezegd, kunnen u kosten 

in rekening worden gebracht. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie 

nog vragen? Dan kunt u bellen met de 

fertiliteitsdeskundige.  

 

Voor meer informatie over vruchtbaarheid 

verwijzen wij u naar: 

• de website van onze afdeling: 

www.ghz.nl/fertiliteit 

• de website van NVOG (Nederlandse 

Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie): www.degynaecoloog.nl 

• de website van Freya (de Vereniging voor 

mensen met vruchtbaarheidsproblemen: 

www.freya.nl 

 

Vragen en inlichtingen 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. 

Ook kunt u bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 505050. 
 
Adresgegevens 

Groene Hart Ziekenhuis 

afdeling poli Gynaecologie 

1e etage (route 32) 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda 

 
Medisch Centrum Kinderwens (MCK) 

Simon Smitweg 16 

2353 GA Leiderdorp 

www.mckinderwens.nl 

 

Belangrijk om mee te nemen: 

Wanneer u naar Medisch Centrum Kinderwens 

gaat, neemt u dan beiden uw 

identiteitspapieren en zorgverzekeringpas 

mee. 
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