
MET BEHANDELINGSADVIES

Het vastleggen en ondersteunen van de eierstokken bij de 
eicelrijping en evenwichtige hormoonproductie is de basis van 
een vruchtbaarheidsbehandeling. 

Hierbij kunnen in de nabije toekomst hormoonbehandelingen 
nodig zijn om de betreffende functies doeltreffend samen 
te brengen. Een uitgebreide analyse van hormonale 
stofwisselingsstappen en de juiste interpretatie van het 
endocrinologische patroon stelt de optimale en geschikte 
behandeling in staat om de eicelrijping, de embryo-ontwikkeling 
en het innestelingsproces evenals het verloop van de 
zwangerschap optimaal te ondersteunen. 

Interacties met het immuunsysteem, het bloedstollingssysteem 
en de voedingsstofwisseling zijn belangrijke grootheden bij de 
gepersonaliseerde behandeling.
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LABORATORIUMDIAGNOSTIEK 
BIJ EEN KINDERWENS

DIAGNOSTIEK
VAN HEMOSTASESTOORNISSEN 
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BIJ FALENDE INNESTELING, MISKRAAM EN PRE-
ECLAMPSIE

De bloedstolling is een functioneel systeem dat van vitaal 
belang is. 

Stoornissen waarbij dit te sterk of te zwak werkt 
(hyperfunctie of hypofunctie), gaan gepaard met lagere 
zwangerschapspercentages, falende innestelignen, 
steeds vaker voorkomende miskramen, risico’s bij het 
zwangerschapsverloop, bij de geboorte en in de fase na de 
geboorte. 

Het exacte en gedifferentieerde onderzoek van dit complexe 
en dynamische functionele systeem evenals de deskundige 
interpretatie van de analyseresultaten in samenhang met 
de specifieke klinische situatie vormen de basis voor een 
succesvolle therapeutische regeling van de afzonderlijke 
bloedstollingsparameters en een zwangerschap met weinig 
risico’s.



Bij een kinderwensbehandeling is de bevruchting van een eicel 
door een spermacel de eerste stap naar het ontstaan van een 
embryo.

Talrijke voorwaarden, zoals bijv. een optimale kwaliteit van eicel 
en spermacel, zijn noodzakelijk en beslissen over het succes van 
de behandeling. 
Veel van de noodzakelijke voorwaarden voor een 
succesvolle kinderwensbehandeling kunnen wij bij 
u onderzoeken en op deze manier de behandeling 
samen met uw behandelend arts optimaliseren.

Wij ondersteunen u bij uw kinderwens!

Met een hartelijke groet, 

PD dr. med. R. Zotz  Dr. med. D. Klimas

BESTE PATIËNT ENDOMETRIUMDIAGNOSTIEK
DIAGNOSTIEK OP HET GEBIED VAN 
MENSELIJKE GENETICA

In samenhang met kinderwens en onvruchtbaarheid is er vaak 
sprake van genetische oorzaken voor het uitblijven van een 
zwangerschap. 

Wij bieden voor het ophelderen van deze vraagstukken een uitgebreid 
onderzoeksspectrum op het gebied van de menselijke genetica bij 
onvruchtbaarheid bij vrouwen en mannen. Daartoe behoren o.a. 
ook immunologische analyses voor het innestelingsproces van het 
embryo en de dragerscreening bij het onderzoek naar de aanleg 
voor recessieve aandoeningen bij vrouwen en mannen.

VOOR VASTSTELLING VAN HET OPNAMEVERMOGEN 
VAN HET EMBRYO

De innesteling van een embryo in het baarmoederslijmvlies 
(endometrium) is de basisvoorwaarde voor een 
zwangerschap. Het embryo kan zich slechts op enkele 
dagen in de natuurlijke cyclus, of na het terugplaatsen van 
een embryo in de IVF/ICSI-cyclus met succes innestelen. 

Voor het onderzoek naar de opbouw en werking van het 
baarmoederslijmvlies kan bij een gynaecologisch onderzoek een 
klein weefselmonster worden afgenomen. Dit wordt onderzocht 
op weefselarchitectuur, celsamenstelling en moleculaire 
activiteitseigenschappen van de cellen. 

Op basis van deze onderzoeksresultaten kan het opnamevermogen 
(de endometriale receptiviteit) voor het embryo beoordeeld en 
gericht geoptimaliseerd worden. Het optimaliseren gebeurt door 
medicijnen en chronologisch aangepaste behandelingsschema’s. 

MICROBIOMEDIAGNOSTIEK MET NGS
(NEXT GENERATION SEQUENCING)

POOLLICHAAMDIAGNOSTIEK

IN DE CRYOGECONSERVEERDE CYCLUS
Poollichamen ontstaan bij de rijpingsdeling van de eicel, enkele uren 
voordat zich een embryo ontwikkelt. Ze kunnen voor diagnostische 
doeleinden in het IVF-laboratorium worden weggenomen. Door 
de poollichaamdiagnostiek is het mogelijk om die eicellen voor 
de bevruchting en de verdere kweek naar het voorkernstadium 
(pronucleus- of PN-stadium) en het later terugplaatsen van het 
embryo te selecteren waarbij de chromosomenset van de moeder 
intact is. Daarmee kan 90% van de foutieve chromosoomverdelingen 
in het latere embryo worden vermeden, omdat deze van moederlijke 
oorsprong zijn en dus in de eicel aanwezig zijn. Alleen geteste eicellen 
worden naar embryo’s voor de fresh transfer (terugplaatsing van verse 
embryo’s) gekweekt of voor latere cryotransfer (terugplaatsing van 
ingevroren embyro’s) bewaard. Door de poollichaambiopsie wordt 
vooral voor vrouwen vanaf 36 jaar het aantal terugplaatsingscycli van 
de embryo’s en de frequentie van miskramen tot het bereiken van een 
geboorte verlaagd.

Na de poollichaambiopsie moet de eicel of het embryo afhankelijk 
van gepland onderzoek gevitri� ceerd (snelle invriesprocedure zonder 
vorming van ijskristallen) worden om tijd te winnen tot de resultaten 
van de genetische analyse beschikbaar zijn. Uitgebreide genetische 
analyses kunnen vaak niet tijdig voltooid worden om een terugplaatsing 
in dezelfde behandelingscyclus mogelijk te maken.

Een risico is door het invriezen van bevruchte eicellen niet te 
verwachten. De zwangerschapspercentages en de gezondheid van de 
kinderen zijn met tevoren gevitri� ceerde en later ontdooide en voor 
terugplaatsing verder ontwikkelde embryo’s net zo goed als of beter 
dan met verse embryo’s die direct na het afnemen van de eicellen 
teruggeplaatst worden.

MET BEHANDELINGSADVIEZEN
– in samenwerking met dus.ana. - Düsseldorf.Analytik - 

De grote functionele betekenis van de bacteriële kolonisatie 
van de uitwendige en inwendige geslachtsorganen wordt mo-
menteel zeer intensief onderzocht. 

De eerste resultaten laten zien dat een bepaalde hoeveel-
heid en diversiteit van bacteriën nodig zijn om een intacte, 
gezonde werking van het baarmoederslijmvlies te behouden. 
Een verkeerde kolonisatie daarentegen vermindert de kans op 
een zwangerschap. Een dergelijke verkeerde kolonisatie gaat 
echter niet noodzakelijkerwijs gepaard met een ontsteking of 
klachten. Deze blijft vaak onopgemerkt. In ons laboratorium 
worden met de modernste genetische analysemethodes (NGS) 
uiterst exacte kopieën van de lokale bacteriële kolonisatie ge-
maakt. Op basis hiervan volgen een gericht advies en behande-
ling die reiken van voedingsadvies, voedingssupplementen tot 
stofwisselingsadvies en, waar nodig ook gerichte behandeling 
met antibiotica met aansluitende ondersteuning voor de we-
deropbouw van een gezonde bacteriële flora.


