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Vruchtbaarheidsproblemen komen vaak voor                   

  10 à 15% van de Belgische koppels                                 

                    na 1 jaar nog steeds niet zwanger 
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• Ons centrum biedt de meest efficiënte  

  behandeling aan voor patiënten met  

  fertiliteitsproblemen.  

• De consulenten begeleiden de patiënten  

  persoonlijk en coördineren de behandelingen. 

• Samen met de embryologen wordt de meest  

  optimale zorg voor de embryo’s aangeboden. 

Doelstellingen van het centrum 



Doelstellingen van het centrum 

Om iedere patiënt op een optimale wijze een    

diagnose voor een mogelijk fertiliteitsprobleem  

aan te bieden, past het centrum de meest  

recente en gesofisticeerde technieken toe.   

Bij ons staat de patiënt centraal 



Laboratoriumactiviteiten 

• Spermaonderzoek 

• Studies  

Onderzoek 

• Intra Uteriene Inseminatie (IUI) 

• In Vitro Fertilisatie (IVF)  

• Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) 

• Intra cytoplasmatische Morfologisch geselecteerde Sperma 
Injectie (IMSI) 

Bevruchtingstechnieken 

• Sperma 

• Embryo 

Invriezen en bewaring van genetisch materiaal 



1. Sperma onderzoek 

Volume 

pH 

Concentratie 

Beweeglijkheid 

Morfologie 
(vorm) 

Sperma 

antistoffen 

•   Gaat vooraf aan  
     iedere fertiliteitsbehandeling 

•    Bepaling of het sperma al  
     dan niet afwijkend is 



Sperma gezien onder de labo microscoop 



Aan de hand van de uitslagen van de onderzoeken bij 
zowel de man als de vrouw wordt er, in overleg met de 
patiënt, de geschikte behandeling gekozen. 

IUI IVF ICSI IMSI 



• Hormoonstimulatie van de vrouw      met als 
doel het aanrijpen van 1-2 eicellen 

• Sperma wordt opgezuiverd om zo enkel de 
beste zaadcellen te selecteren  

• De geneesheer brengt dan het opgezuiverd 
sperma hoog in de baarmoeder op het 
moment van de eisprong 

Opzuiveren sperma 

Inseminatie 

2. Intra Uteriene Inseminatie (IUI) 



       De eicelpunctie kan uitgevoerd worden na sterke hormoonstimulatie 
waardoor er 6 of (liefst) meer eicellen aangroeien. 

Eicelpunctie Gecollecteerde eicellen 

3. Eicelpunctie 



       Eicellen en zaadcellen worden 
samengebracht in het IVF-labo  

 en in kweek gehouden in de  
       broedstoof. 

Samenbrengen van eicellen en zaadcellen 

4. In Vitro Fertilisatie (IVF) 



       1 Zaadcel wordt met de kleinste naald van de wereld onder 
microscopisch zicht in de eicel geïnjecteerd. 

ICSI-microscoop 

5. Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie 
(ICSI) 



       De dag na de eicelpunctie wordt er gecontroleerd of er 
eicellen normaal bevrucht zijn. 

normaal bevrucht niet bevrucht abnormaal bevrucht 

2 kernen 
zichtbaar 

geen 
kernen 

zichtbaar 

1 kern 
zichtbaar 

3 kernen 
zichtbaar 

verder in 
cultuur 
houden 

worden niet verder gebruikt 

6. Beoordeling van de bevruchting 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.azm.nl/5008/37875/61424/onbevruchte-eicel?link-ref=222727&imgrefurl=http://www.azm.nl/zorgcentra/zorgcentra/kinderwens/rest&usg=__p2IX4M_s0fk_B9-Xp3em_i3mnvk=&h=2112&w=2816&sz=2744&hl=nl&start=3&zoom=1&tbnid=aT3QeBI5gt4ooM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=NB5fT4yYA8X68QOFloyYBw&prev=/images?q=onbevruchte+eicel&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


7. Ontwikkeling van een embryo 

Dag 1 

Dag 2 
Dag 3 

Dag 5 

Dag 4 
MORULA 

BLASTOCYST 

Dag 0  
(dag van eicelpunctie) 



Real time video opname:  
Ontwikkeling van het embryo 



•     Embryo’s worden 2, 3, 4 of 5 dagen na de  
      eicelafname in de baarmoederholte   
      teruggeplaatst. 
•     De embryoloog plaatst het embryo in de  
      katheter en geeft deze rechtstreeks aan  
      de geneesheer. 

Opzuigen van het embryo 
in de katheter 

8. Embryoterugplaatsing 



•   De fertiliteitsarts     
    plaatst zeer   
    voorzichtig het         
    embryo in de  
    baarmoeder onder      
    echografisch  zicht. 
•   Bij zwangerschap   
    zal het embryo zich     
    6 dagen na de  
    eicelpunctie in de  
    baarmoederwand  
    innestelen. 

Het embryo 
wordt in de 
baarmoeder 

teruggeplaatst 

8. Embryoterugplaatsing 



WAT gebeurt WAAR? 

Consultatie 

… een 
rondleiding 



Consultatie G1.25 

Samenwerking tussen kunst en wetenschap 



Secretariaat en wachtzaal 



Consultatieruimtes 



Operatiezaal en patiëntenkamers 



Deze operatiezaal biedt naast IVF-behandelingen ook de 
mogelijkheid voor ambulante hysteroscopie. 
Voor deze behandelingen is het ZRGB Genk n  1 in België in 
een officieel erkend opleidingscentrum van de Europese 
academie voor gynaecologische chirurgie. 

Hysteroscopie Hysteroscopisch verwijderen van 
een goedaardig gezwel 



IVF-Laboratorium G1.45 



Labo spermadiagnostiek 

Hier gebeuren de  
routineonderzoeken  
van het sperma. 



Labo IVF 

Hier wordt sperma  
opgewerkt voor  
IUI, IVF en ICSI. 



Invrieslokaal 

Het sperma en de  
embryo’s worden  
hier in vloeibare  
stikstof bewaard 



Labo embryologie 

De broedstoven  
In verschillende 
broedstoven worden de 
eicellen, de zaadcellen en 
de embryo’s in optimale 
omstandigheden in 
cultuur gehouden. 



Labo embryologie 

De laminaire flow 
Is een graad A steriele 
ruimte waarin eicellen en 
embryo’s worden 
behandeld. 



Labo embryologie 

De ICSI-microscoop 

Dit is een gespecialiseerde microscoop voor verschillende specifieke labo-activiteiten. 



Labo embryologie 

 

ZRGB is één van de  

weinige Belgische 

centra die deze  

hooggespecialiseerde  

IMSI-microscoop ter  

beschikking heeft.  

De IMSI-microscoop 



Kwaliteitsmanagement 

•   Erkenning Zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde B (Vlaamse Overheid) 
•   Accreditatie ISO15189:2007 (BELAC) 
•   Accreditatie European Training centre in Obstetrics and Gynaecology 
•   Erkenning Instelling voor menselijk lichaamsmateriaal (FAGG) 

Het ZRGB heeft volgende erkenningen/accreditaties behaald:    
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The End 


