Mogelijke bijwerkingen bij uw medicatie
De geneesmiddelen die u gebruikt bij uw behandeling (IUI, IVF, ICSI of ovulatie- inductie) worden
hieronder in het kort beschreven. Het zal dan gaan om een korte uitleg over het doel van het
medicijn, en wat de mogelijke bijwerkingen zijn van het medicijn.
De uitgebreide tekst is zowel op het internet als in de bijsluiter te lezen.

Medicijnen ten behoeve van de stimulatie van de eierstokken
1. Clomid/clomifeen citraat tabletten van 50 mg
a. Doel: het laten groeien van 1 of meerdere eiblaasjes (follikels) in de eierstok.
b. Mogelijke bijwerkingen:
 Hoofdpijn
 Buikpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel
 Opvliegers
 Emotioneel, vermoeidheid en neerslachtigheid
2. Hormoon (Gonal F; Puregon, Menopur, Bemfola) injecties
a. Doel: het laten groeien van 1 en/of (meestal) meerdere eiblaasjes/follikels
b. Mogelijke bijwerkingen:
 Hoofdpijn, misselijkheid
 Opgeblazen gevoel
 Zwaar gevoel in de onderbuik / trekkende pijn in de onderbuik
 Gespannen borsten
 In zeldzame gevallen allergische reactie op de injectieplaats
NB: Het bewaken of vervolgen van uw behandeling met echo- en eventueel bloedonderzoek bij het
gebruik van deze middelen, is bedoeld om de voornaamste complicatie van een ernstige ovariële
stimulatie te voorkomen. Over OHSS leest u op onze site (www.nijbarrahus.nl) bij het tabblad
patiënten informatie/overstimulatie.

Medicijnen ten behoeve van het opwekken van de eisprong
1. Pregnyl injectie (het medicijn gewonnen uit de urine van “moeders voor moeders”)
a. Doel: het laten plaatsvinden van de rijping van de follikel(s) en eventueel de
eisprong.
b. Mogelijke bijwerkingen:
 Zelden tot geen: alleen in combinatie met andere hormooninjecties de
bijwerkingen als beschreven bij die hormooninjecties.
 In zeldzame gevallen allergische reactie op de injectieplaats.
2. Ovitrelle : als bij Pregnyl wat doel en bijwerking betreft.
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Medicijnen ten behoeve van het tijdelijk remmen van de hypofyse
1. Decapeptyl/Lucrin/ Orgalutran/ Cetrotide injecties; Synarel neusspray
a. Doel: voortijdige follikel- , eicelrijping en eisprong tegen te gaan/ te voorkomen
b. Mogelijke bijwerkingen:
 (bij langdurig gebruik, dat is langer dan 1 week): opvliegers
 soms hoofdpijn en misselijkheid

Medicijnen ter ondersteuning van het baarmoederslijmvlies
1. Utrogestan en Lutinus vaginaal tabletten
a. Doel: te voorkomen dat het baarmoederslijmvlies te vroeg loslaat en er een
menstruatie komt. Te vroeg is: periode tussen eisprong (inseminatie, punctie) en
menstruatie van minder dan 10 dagen.
b. Mogelijke bijwerkingen:
 Hoofdpijn
 Vol, opgeblazen gevoel van de buik (lucht in de darmen)
 Pijn in de borsten
NB.
U kunt anders reageren op bovengenoemde medicatie: schroom niet ons te bellen en daarover
vragen te stellen.
1. Spanning over uw behandeling kunnen heel goed de oorzaak zijn van heel wat klachten
(bespreek het met ons).
2. Onze telefoonnummers: 0561-610030 /06-17436916 (spoednummer).
3. Zie ook onze site bij het tabblad “patiënten informatie” onder “acute problemen”.
4. Alle genoemde medicijnen hebben in uitgebreid onderzoek tot nu toe geen aanwijzingen
gegeven voor:
a. Een verhoogde kans op afwijkingen bij het kind.
b. Een verhoogde kans op kwaadaardige tumoren bij de aanstaande moeder.

Tenslotte: veel succes bij uw behandeling!

Uw team van Nij Barrahûs.
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