
 
Voortplantingsgeneeskundige zorg in tijden van crisis 
 
De mogelijkheden tot invulling van de gynaecologische zorg zullen per ziekenhuis verschillen. Inschatting is echter dat vrijwel alle ziekenhuizen 
snel zullen afschalen naar alleen de hoogst noodzakelijke zorg. 
Indien uw ziekenhuis besluit alleen noodzakelijke zorg te verlenen, dan is het advies van de NVOG als volgt. Dit advies is tot stand gekomen 
na afstemming met de pijlers Oncologie, Benigne gynaecologie, VPG en Foetomaternale geneeskunde. 

- Uitgangspunt is dat de lokale afspraken leidend zijn. 

- De algemene maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, blijven van kracht. 

- De NVOG adviseert om alle zorg uit de eerste kolom te annuleren in het kader van preventie van verspreiding van Covid-19. 

- Indien keuzes gemaakt moeten worden, dan zullen die niet prettig zijn, met name voor de patiënt maar ook voor de gynaecoloog. 
Onderstaand schema kan daarbij behulpzaam zijn. 

- Vanwege het gebrek aan evidence over de risico’s van COVID-19 bij zwangerschap kunnen klinieken er op individuele basis voor kiezen 
om een strenger beleid te voeren dan door de NVOG geadviseerd, waar het gaat om het afbreken van reeds gestarte 
fertiliteitbehandelingen.  

 

Als eerste annuleren Eventueel nog doen Zo mogelijk nog doen i.v.m. 

ernstige klachten/ agressieve 

oncologische aandoening 

Noodzakelijke zorg 

Intakegesprek OFO, ART, cyclusstoornis, 
PGD, endometriose 
 
(kan telefonisch) 
 

Al begonnen  fertiliteitsbehandelingen met 
Clomid en gonadotrofinen afmaken die in week 
12-13 van 2020 afgerond kunnen worden 

 IVF/ICSI/IUI behandeling afmaken nadat hCG 
trigger gegeven is, inclusief freeze all of verse 
ET (afhankelijk van voorkeur patiente).  

Evaluatie gesprekken tijdens behandeling / 
tussen behandelingen door  
 
(kan telefonisch) 
 

  Cryo ET nadat ontdooiproces in gang gezet is 



Afsluitend gesprek  
 
(kan telefonisch) 
 

  Behandeling ernstige OHSS / bloeding na OPU 
/ torsie na OPU 

Herhaalconsulten binnen OFO 
 

  Vaststellen zwangerschap na behandeling 

Semenanalyse 
 

  Jonge zwangerschaps problematiek 
 

HSG, GIS, FOAM 
 

  Behandeling (verdenking) EUG 
 

Diagnostische laparoscopie met 
tubatesten 
 

  Fertiliteitspreservatie om oncologische reden 
 

Nieuw te beginnen  
fertiliteitsbehandeling: ovulatie inductie, 
IUI (-MOH), IVF, ICSI, KID   
 

  Semen invriezen om oncologische reden 
 

Hormoonscreening inclusief hCG-bepaling 
na IVF omzetten in zwangerschapstest in 
urine 
 

   



Cryo-cycli (zowel in natuurlijke cyclus en in 
artificiële cyclus) 
 

   

Op verzoek invriezen semen (uitzondering: 
oncologische patiënten) 
 

   

MESA, PESE, TESE 
 

   

Semenbewerkingen 
 

   

Extra polibezoeken in het kader van 
deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek  
 

   

 
(Versie 1, datum 16 maart 2020). 


