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Informatie foamecho VZM 

Medisch Centrum Kinderwens 

 

Onderzoek naar doorgankelijkheid eileiders voorafgaand aan een behandeling met 

donorsperma via foamecho. 

Doel  
U informeren over de mogelijkheid om de doorgankelijkheid van eileiders vast te stellen. Met deze 
informatie kunt u beslissen of u dit wel of niet wilt laten uitvoeren 
 

Inleiding  
Onderzoek naar doorgankelijkheid van eileiders kan een onderdeel zijn van het Oriënterend 
Fertiliteitsonderzoek (OFO). De kans dat eileiders geblokkeerd zijn -en dus geen doorgang geven aan 
spermacellen, eicellen en/of embryo’s- kan vergroot zijn na het doormaken van een eileiderontsteking 
(bijv. door Chlamydia) of een ontsteking in de buurt (bijv. door blindedarmontsteking), na operaties in de 
buik of kleine bekken of bij aandoeningen zoals endometriose. Wanneer dit voor u niet van toepassing is, is 
de kans dat uw eileiders niet doorgankelijk zijn dus erg klein. Er is dan ook geen medische reden om 
voorafgaand aan een behandeling met donorsperma eileideronderzoek te doen. 
 
Er kan echter een niet medische (financiële) reden zijn voor het laten verrichten van eileideronderzoek. 
Kosten van donorzaad zijn hoog en worden niet door de verzekering vergoed. Er zijn dus forse financiële 
gevolgen van het (laat) ontdekken van afgesloten eileiders. Daarom kan het voor u een overweging zijn om 
toch geïnformeerd te zijn over de doorgankelijkheid van uw eileiders. 
 
Omdat het onderzoek voorafgaand aan de behandeling EN de behandeling zelf van vrouwen zonder 
mannelijke partner (VZM) die gebruik maken van donorsperma per april 2020 niet meer wordt vergoed 
door de ziektekostenverzekering, is er een subsidieregeling door de overheid getroffen (zie ook ‘Informatie 
subsidieregeling VZM’). Binnen deze regeling wordt alleen eileideronderzoek vergoed als het voorafgaand 
aan de start van de behandeling wordt verricht. Het is dus niet mogelijk om pas na een aantal niet 
succesvolle inseminaties het onderzoek te laten verrichten, tenzij er een medische aanleiding ontstaat, 
zoals bijvoorbeeld een afwijking bij echo-onderzoek. 
 

Foamecho (echo met contrastmiddel) 
 
De foamecho (schuimecho) is een snelle manier om de doorgankelijkheid van de eileiders aan te tonen 
zonder röntgenstraling. 
Het is een inwendig/vaginaal echoscopisch onderzoek waarbij de binnenkant van de baarmoeder en de 
eileiders zichtbaar worden gemaakt door schuim in de baarmoederholte en de eileiders te brengen. De 
luchtbelletjes in het schuim laten de eileiders lichtjes opzwellen waardoor ze op de echo goed zichtbaar 
worden. Dit schuim is op de echo wit en vormt met de donkere baarmoeder en buikholte zo een goed 
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contrast. Zo is het mogelijk om het verloop van de eileiders goed te onderzoeken. Het kan zijn dat het met 
de echo niet goed te vervolgen is en/of dat een tijdelijk spasme van uw eileider de doorgang van het 
contrast verhindert. Dan gaan we met u in overleg of er aanvullend onderzoek nodig is, om zeker te weten 
of de eileider(s) nu open of dicht is(zijn). 
Deze echo vindt bij voorkeur plaats in de eerste cyclushelft. Aangezien het niet duidelijk is of het schuim 
het baarmoederslijmvlies beïnvloedt, wordt een inseminatie in de desbetreffende cyclus afgeraden. 

 
De uitvoering 
Bij de foamecho heeft u een half gevulde blaas en ligt u in de gynaecologische stoel. Er wordt een speculum 
ingebracht en een dun slangetje (katheter) wordt in de baarmoederhals geschoven. 
Het speculum wordt al dan niet verwijderd en er wordt een vaginale echo ingebracht. 
Het schuim wordt langzaam ingespoten en tegelijkertijd met de echo vervolgd. 
Het inspuiten van het schuim kan wat lichte menstruatieachtige krampen veroorzaken (u kunt dus 
desgewenst 1 uur voor het geplande onderzoek 1000 mg paracetamol nemen). 
Na afloop kan er licht bloedverlies zijn en/of wat schuim teruglopen. 

 

 

 

 

Bereikbaarheid: 
U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 8.00-12.00 en van 13.00-15:30 uur en op 
zaterdag van 10:00-13:00 uur op 071-5812300. 

 
Deze informatie is bedoeld u te informeren over de verschillende eileideronderzoeken. Deze informatie is – samen met de informatie 

verteld door arts en/of verpleegkundig specialist- bedoeld om u een zorgvuldige keus te kunnen laten maken. Wijzigingen 

voorbehouden.  

Heeft u op- of aanmerkingen over deze informatie: laat het ons weten: info@mckinderwens.nl.  
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