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LH-testen

Zwangerschapstest

•  Gebruik alleen de roze 
Clearblue test

•  Dagelijks op ongeveer 
hetzelfde tijdstip testen

• NIET extra drinken
• 1 of 2 x testen per dag
• 4 uur niet plassen
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• Legitimatie mee
• Volle blaas
•  Heb je een kliniekdonor 

houd er dan rekening 
mee dat de factuur vooraf  
betaald moet worden

IUI-behandeling is 
gepland:

Wat kan je verwachten:  
• Lichte kramp als bij menstruatie
•  Licht bloedverlies; gebruik gedurende  

de wachtweken GEEN tampons, tenzij  
je menstruatie begint.

• Je mag gewoon sporten
• Houd je aan het fertiliteitsleefstijl

14 dagen na de IUI doe je een zwangerschapstest,  
ook als je menstruatie is begonnen

NEGATIEF: 
Deze uitslag mail je naar 
info_mckinderwens@tfp-fertility.com
Heb je behoefte aan contact?
Mail IUI_mckinderwens@tfp-fertility.com  
of bel 071 5812307

EVALUATIEMOMENTEN: 
Na 3de IUI-behandeling ontvang je een  
evaluatieformulier om in te vullen
Na 6de en/of 9de IUI-behandeling evaluatie  
met arts 30 min online of in de kliniek
Bel 071 5812300 en plan de evaluatie

POSITIEF: 
mail direct het positieve-
test formulier naar 
positievetest_mckinder-
wens@tfp-fertility.com

•  Direct na de behandeling 
kan je naar de wc om te 
plassen

•  De dag van de IUI-behan- 
deling GEEN sauna en  
NIET zwemmen of in bad

De wachtweken
Heb je behoefte aan contact?
Mail IUI_mckinderwens@tfp-fertility.com  
of bel 071 5812307 ma–vr 9 –17

Bij 6 dagen negatief LH-testen: bel 071 5812300 en plan een echo in!

TESTEN TUSSEN           MAIL VOOR
06.00 en 09.30 uur       10.00 uur
13.00 en 16.00 uur       16.30 uur
21.00 en 23.30 uur       24.00 uur

Dit is de eerste dag waarop het bloed helderrood is.
Mail info_mckinderwens@tfp-fertility.com om je eerste cyclusdag door te geven.

Positief!  

Bel 071 5812300
de 7 weken echo wordt ingepland 

(= 5 weken na IUI-behandeling)
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De arts geeft aan op welke cyclusdag je kan starten met de LH-test (bij een standaard cyclus is dat dag 9/10).

We proberen je behandeling 
in te plannen binnen 24 uur na 
de positieve LH-test.

Buiten kantoortijden
Heb je hevige kramp en bloedverlies  
en/of maak je je ernstige zorgen?
Dan kan je voor ECHT DRINGENDE zaken  
die NIET KUNNEN WACHTEN bellen
(buiten kantoortijden) naar: 06 25257420

cyclusdag




