IVF/IUI/OI

Enkele praktische punten
Aanmelden IVF/IUI/OI
Tijdens kantooruren:
- Aanmelden 1ste dag menstruatie IVF: (010) 291 22 81 			
(13.30-16.00)
- Aanmelden 1ste dag menstruatie IUI/OI: (010) 291 22 81 		
(10.30-12.00 en 13.30-16.00)
- Vragen/recepten: (010) 291 22 81 (10.30-12.00 en 13.30-16.00)
- Acute situaties: (010) 291 24 31 / (010) 291 22 80 (08.00–16.30)
- Afspraken: (010) 291 22 81 (10.30-12.00 en 13.30-16.00)

Buiten kantooruren (weekend/feestdagen):
- Aanmelden IVF en acute vragen: (010) 291 24 31 (10.30–12.00)
- Acute vragen buiten bovenstaande tijden: (010) 291 19 11
(u wordt doorverbonden met de dienstdoende arts)
- Aanmelden IUI is niet mogelijk in het weekend of op feestdagen
- Op 25-12, 26,12 en 01-01 is de polikliniek gesloten voor IUI

Terugplaatsing na IVF:
- U dient telefonisch bereikbaar te zijn op de dag van de 		
terugplaatsing.
- Doordeweeks wordt u gebeld door de polikliniek IVF.
In het weekend wordt u door het Erasmus MC gebeld.
- Een halfgevulde blaas vergemakkelijkt de terugplaatsing.

Zwangerschap?
- De uitslag van de test, 18 dagen na behandeling (punctie/IUI),
graag doorbellen naar de polikliniek IVF.
- Indien u zwanger bent, dan wordt er een zwangerschapsecho
afgesproken.
- Indien u niet zwanger bent, kunt u een afspraak maken op het
IVF-spreekuur voor:
−− een eventuele cryo echo,
−− een evaluatie
−− het afspreken van een nieuw schema
−− een nieuwe echo voor IUI/OI
Voor uitgebreide informatie zie folders IVF/ICSI of IUI.

T: (010) 291 19 11, E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

mzp2235 maart 2021

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

PATIËNTENINFORMATIE

PATIËNTEN
INFORMATIE

IVF/IUI/OI

Terugplaatsing na IVF:
- U dient telefonisch bereikbaar te zijn op de dag van de 		
terugplaatsing.

Enkele praktische punten

- Doordeweeks wordt u gebeld door de polikliniek IVF.
In het weekend wordt u door het Erasmus MC gebeld.
- Een halfgevulde blaas vergemakkelijkt de terugplaatsing.

Aanmelden IVF/IUI/OI

Zwangerschap?

Tijdens kantooruren:

- De uitslag van de test, 18 dagen na behandeling (punctie/IUI),

- Aanmelden 1ste dag menstruatie IVF: (010) 291 22 81 		

graag doorbellen naar de polikliniek IVF.

(13.30-16.00)

- Indien u zwanger bent, dan wordt er een zwangerschapsecho

- Aanmelden 1ste dag menstruatie IUI/OI: (010) 291 22 81

afgesproken.

(10.30-12.00 en 13.30-16.00)

- Indien u niet zwanger bent, kunt u een afspraak maken op het
IVF-spreekuur voor:

- Vragen/recepten: (010) 291 22 81 (10.30-12.00 en 13.30-16.00)
- Acute situaties: (010) 291 24 31 / (010) 291 22 80 (08.00–16.30)

−− een eventuele cryo echo,

- Afspraken: (010) 291 22 81 (10.30-12.00 en 13.30-16.00)

−− een evaluatie
−− het afspreken van een nieuw schema

Buiten kantooruren (weekend/feestdagen):

−− een nieuwe echo voor IUI/OI

- Aanmelden IVF en acute vragen: (010) 291 24 31 (10.30–12.00)
- Acute vragen buiten bovenstaande tijden: (010) 291 19 11

Voor uitgebreide informatie zie folders IVF/ICSI of IUI.

(u wordt doorverbonden met de dienstdoende arts)
- Aanmelden IUI is niet mogelijk in het weekend of op feestdagen
- Op 25-12, 26,12 en 01-01 is de polikliniek gesloten voor IUI

T: (010) 291 19 11, E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

mzp2235 maart 2021

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

