
Centrum voor Laarbeeklaan 101 – 1090 Brussel Tel. +32 2 477 66 99 crg@uzbrussel.be
Reproductieve Geneeskunde  België Fax +32 2 477 66 49 www.crg.be

17
/0

7/
20

19

O
12

-N INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN DE EICELPUNCTIE

1. Voorbereiding op de ingreep
 >  Verwijder nagellak en/of gelnagels, zowel aan handen als voeten. 

 > Je blijft nuchter vanaf middernacht of volgens de instructies van de 

Dagelijkse Monitoring. 

 >  De ochtend van de ingreep neem je een douche en laat je alle ma-

quillage, sieraden en piercings achterwege.

Voor je eigen veiligheid is het belangrijk dat je deze richtlijnen goed

opvolgt. Doe je dat niet, dan is het mogelijk dat we je eicel-

punctie moeten annuleren.

2. Inschrijving
Op de dag van de eicelpunctie meld je je vooraf bij de dienst inschrij-

vingen van UZ Brussel. 

 > Op een weekdag schrijf je je  in aan de balie in de toegangshal van 

het Kinderziekenhuis (ingang F), route 990. 

Deze balie is open vanaf 6u45.

 > Tijdens het weekend en op feestdagen schrijf je je in aan de balie 

in de algemene toegangshal van UZ Brussel (ingang A), route 151.

Deze balie is open vanaf 7u.

 > Als je vroeger dan deze openingsuren verwacht wordt, mag je 

rechtstreeks naar de VPE03 komen, route 972. 

 > Aan de balie (route 970) neem je een ticket voor de eicelpunctie. 

Daarna krijg je een bed toegewezen in een tweepersoonskamer van 

de VPE03.

3. Wat breng je mee?
1  Als je al een witnesskaart hebt (Eye Witness badge), breng je die mee 

naar de eicelpunctie.

Als je voor het eerst een eicelpunctie ondergaat in ons centrum, krijg 

je je witnesskaart na de ingreep overhandigd.

2 Voor patiënten die vallen onder het terugbetalingssysteem van de 

Belgische ziekteverzekering hebben wij ten laatste op de dag van 

eicelpunctie de toestemming van de mutualiteit nodig. 

Als je het document thuis hebt ontvangen, gelieve het dan mee te 

brengen.

Dat laatste is van cruciaal belang voor de terugbetaling van de

laboratoriumkosten van je behandeling. Als wij de toestemming

van de mutualiteit niet in ons bezit hebben op de dag van eicel-

punctie, moeten wij die aan jou aanrekenen.

4. Na de ingreep
 > Als je eicelpunctie onder lokale verdoving verloopt en je wordt bege-

leid, mag je twee uur na de ingreep naar huis.

 > Ga je alleen naar huis, dan kan je pas vijf uur na de ingreep ver-

trekken.


