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Voorwoord 
 

Namens het hele team van de raadpleging IVF, heten we je van harte welkom. 

Wij willen je graag als nieuwe medewerker opnemen in onze groep. Wij willen ons inzetten 

zodat je je hier vlug “thuis” zal voelen. 

 

Deze brochure is een beknopte begeleiding die je steeds kan raadplegen.   

Een brochure kan niet allesomvattend zijn.  Daarom staan zowel de hoofdvroedvrouw als de 

IVF-consulenten je graag bij indien je nog hulp of uitleg nodig hebt.  Je hoeft niet te leren van 

vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg, zo kunnen vergissingen en fouten 

voorkomen worden. Wij gunnen je de nodige tijd om je in te werken. 

 

We wensen je een aangename en vooral leerrijke stage. 

 

 

 

 

 

Namens het hele team. 
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Introductie brochure 
 

 

1. Medisch team 

 

Diensthoofd: Dr. Ombelet 

Gynaecologen: specialisatie infertiliteit:  Dr. Ombelet 

                                                                  Dr. Mestdagh 

 Dr. Dhont 

                         specialisatie hysteroscopies & gynaecologische ingrepen:  Dr. Mestdagh 

                                                                                                                    Dr. Campo 

Diensthoofd raadpleging IVF: Kristien Vandenborne 

IVF-consulenten:  Hilde Bijnens 

                              Petra Jacobs 

                              Sarah Theys 

                              Véronique Vandewal 

Labo IVF: Klinisch embryologe Ingrid Van der Auwera 

Psychologe: Inge Goffart 

 

Wij werken met een multidisciplinair team bestaande uit: fertiliteitsartsen, embryologen, 

psychologe, consulenten, laboranten en administratief personeel. 

 

 

Nuttige telefoonnummers: 

Secretariaat: 089/32 77 25 

IVF-consulenten: 089/32 77 22 

IVF-labo: 089/32 77 21 

Ingrid Van der Auwera: 089/32 77 30 

Kristien Vandenborne: 089/32 77 32 
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2. IVF-centrum 

 

2.1 Bereikbaarheid 

 

Het IVF-centrum bereik je via de trap in de oude inkomhal van het ziekenhuis.  Op de eerste 

verdieping loop je rechtdoor, doorheen de glazen gang, tot aan raadpleging G 1.25, aan de 

rechterkant.  

De raadpleging gynaecologie kan je vinden tegenover het IVF-centrum, links, op G 1.30. 

 

 

2.2 Beschrijving van de ruimtes 

 

 secretariaat IVF: hier melden alle patiënten zich aan 

 wachtzaal: hier nemen de patiënten plaats die op raadpleging komen bij de dokter, de 

psychologe of de consulenten 

 het bureel van de IVF-consulenten 

 2 burelen voor de gynaecologen: Dr. Ombelet en Dr. Dhont 

 het bureel voor het secretariaat 

 een bureel voor de assistente 

 een echolokaal met 2 omkleedruimten 

 een masturbatiekamer 

 toiletten  

 

 

2.3 OP-zaal 

 

 ingang bevindt zich op de afdeling aan de linkerkant 

 een inkomsas 

 3 kamers met telkens 2 bedden 

 een toilet 

 een grote OP-zaal 

 een spoelruimte 

 een scrubruimte 

 een doorgang naar het labo (deze is alleen voor personeel, niet voor patiënten) 

 

 

3. Patiëntenpopulatie 

 

Afhankelijk van de pathologie: 

 patiënten die komen o.w.v. infertiliteit 

 patiënten die komen voor ambulante ingrepen 

 

Wij bieden de mogelijkheid om ambulante ingrepen te doen, onder lokale verdoving of een 

lichte sedatie (anesthesie).  Er is een volledig nieuwe operatiezaal ingericht waar gynaecologen 

kleine ingrepen kunnen uitvoeren (o.a. hysteroscopies, spiraaltjes plaatsen, coagulaties, …).  

Alle gynaecologen kunnen hier terecht en ieder heeft zijn/haar specifieke dagplanning. 
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4. Taken van een IVF-consulente 

 

We zijn altijd met twee of drie consulenten aanwezig, behalve op zaterdag.  
 

4.1 Echo’s 
 

 echotoestel opstarten en klaarleggen van voorschriftenboek en dossiers 

 Start echo’s om 7u30 op weekdagen en om 8u15 op zaterdag. Per kwartier worden er 5 

patiënten gezien. Er wordt per kwartier een kaartje voorzien met het uur op en een 

verschillende kleur zodat de patiënten zich vlot kunnen aanmelden voor de echo. 

 follikelmeting en bloedname (bloedname gebeurt op Z 0.20) 

 afhalen van medicatie bij IVF-consulenten alsook informatieverstrekking 

 dossiers worden na de echo’s in orde gemaakt 

 aan het labo wordt doorgebrieft wat afgesproken is door de gynaecologen en de nodige 

papieren worden aan hen bezorgd 

 dossiers voor de echo’s van de volgende dag worden uitgehaald en in orde gemaakt 

 ’s middags worden de bloedresultaten in de dossiers geschreven en besproken met de 

betreffende arts 

 om 14u00 bellen de patiënten i.v.m. wijzigingen van medicatie ( en resultaat van hun 

zwangerschapstest) en bellen de consulenten het resultaat van de zwangerschapstest 

door naar de patiënten   

 
 

4.2 Eicelpunctie (PU) 
 

 vanaf 8u15, per kwartier, op weekdagen met sedatie (anesthesie), op zaterdag zonder 

sedatie, maar onder lokale verdoving 

 opstarten van het volledige computersysteem en echotoestel 

 patiënten begeleiden naar hun kamer 

 spermastalen worden afgegeven aan het IVF-labo om 7u30 (G 1.45) 

 PU-materiaal klaarleggen 

 asssisteren tijdens de PU 

 na de PU: patiënten de nodige uitleg geven en de OP-zaal opruimen 

 na ontslag van de patiënten: de kamers opruimen en terug in orde maken 

 materiaal bestellen en bijvullen 

 

4.3 Embryotransfer (ET) 

 

 de ET gebeurt onder echografische begeleiding in de OP-zaal 

 na de transfer moeten de patiënten + 15 minuten blijven liggen en krijgen zij de nodige 

uitleg van de consulenten, ook de bloedbon voor de zwangerschapstest wordt 

meegegeven 

 na ontslag van de patiënten: de OP-zaal en de kamers opruimen en terug in orde maken 

 

 

4.4 Inseminatie (IUI of KID) 

 

 spermastalen worden afgegeven in het IVF-labo (G 1.45) om 11u00 of 12u00 

 patiënten begeleiden naar hun kamer 
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 materiaal klaarleggen 

 (assisteren tijdens de IUI/KID (om 12u30 of 13u30), welke meestal wordt gedaan door 

de assistenten). De consulente doet de inseminatie. Indien nodig wordt er hulp gevraagd 

aan de assistent-gynaecoloog 

 na de IUI/KID moeten de patiënten + 15 minuten blijven liggen en wordt de nodige 

uitleg gegeven. Ook de bloedbon voor de zwangerschapstest wordt meegegeven 

 het gebruikte materiaal opruimen 

 nadien de kamer opruimen en terug in orde maken 

 

4.5 Gesprekken 

 

 maandag om 10u30 en 14u30 

 dinsdag om 10u30, 11u15 en 15u00/15u15 

 woensdag om 10u30, 11u15, 14u30 en 15u00/15u15 

 donderdag om 10u30, 11u15, 14u30 en 15u00/15u15 

 vrijdag om 10u30, 11u15, 14u30 en 15u00/15u15 

 inhoud van een gesprek kan zijn: (donor)inseminatie, IVF/ICSI, eiceldonatie, … 

 

4.6 Hysteroscopie 

 

 Opstarten computersysteem en echo in OP-zaal 

 Materiaal klaarleggen en steriliseren  

 Patiënten ingeven in computerprogramma 

 Patiënten begeleiden naar kamer, vragenlijst overlopen, parameters nemen en uitleg 

geven 

 Assistentie aan arts tijdens hysteroscopie (sedatie en ambulant) 

 Patiënten ontslaan 

 Dossier in orde maken 

 OP-zaal opruimen en aanvullen 

 Kamers opruimen en aanvullen 

 

 

 

5. Wat kan je als student doen? 

 

 ’s morgens echotoestel opstarten en dossiers klaarleggen 

 bijwonen van echo’s 

 echo’s uithalen voor de volgende dag, een bloedbon insteken en hormonen aanduiden 

 gesprekken bijwonen 

 samen met de consulente materiaal aanvullen en bestellen 

 assisteren tijdens de eicelpuncties, embryotransfers en inseminaties (materiaal 

verzamelen en klaarleggen, instrumenten aangeven, patiënten installeren en begeleiden) 

 hulp (assisteren) bij hysteroscopies  

 dossiers uithalen en klasseren (de dossiers van Dr. Ombelet en Dr. Dhont bevinden zich 

op raadpleging G 1.25, de dossiers van Dr. Mestdagh op raadpleging G 1.30) 

 resultaten klasseren 

 … 
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6. Uurrooster studenten 

 

Het aantal stage-uren worden vastgelegd in overleg met de hoofdvroedvrouw en de 

stagebegeleidster, evenals het opmaken van het uurrooster.  De IVF-consulenten werken tussen 

7u15 en 16u, op bepaalde dagen ook tot 16u30.  Op zaterdagvoormiddag is er ook een               

IVF-consulente aanwezig.  

Studenten werken van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 16u00, er is telkens een middagpauze 

voorzien van een half uur. Indien er uren bijgewerkt moeten worden, kan dit op 

zaterdagvoormiddag of door te werken tot 16u30. 

 

 

 

7. Aandachtspunten 

 

Je werkt als student altijd onder toezicht van een IVF-consulente.  Het kan wel voorkomen dat 

je tijdens de dag wisselt van consulente.  

Overleg best even met één van de consulenten voordat je een taak uitvoert, zo voorkom je 

misverstanden en onnodige fouten. 

We staan altijd open voor vragen en zullen ze met plezier beantwoorden. 

Het is aan te raden om het boek “Zwanger worden, ook voor ons” op voorhand door te nemen. 

 

Wij wensen je een aangename en leerrijke stage! 

 

 

 

      


