
 

Randvoorwaarden voor een behandeling in de FertilityCare-

kliniek  

Wij wensen u van harte dat uw kinderwens in vervulling zal gaan en wij zullen ons inspannen 

om u de beste diagnostiek en therapie te geven, u te steunen en te adviseren. Het is echter 

waar dat elke methode, medisch of anderszins, zijn vereisten en limieten heeft en niet voor 

iedereen van toepassing kan zijn. Tevens willen wij u – zeker met betrekking tot uw grote 

verlangen - geen valse hoop geven.  

Daarom hebben wij enkele punten op een rij gezet en raden u aan om deze voorafgaand aan 

een mogelijke keuze voor een behandeling zorgvuldig te lezen. 

Medische randvoorwaarden 

De therapie in onze kliniek (ovulatie-inductie-therapie) heeft als doel de natuurlijke 

vruchtbaarheid van het paar te herstellen en is bedoeld voor paren waarbij noch de man, 

noch de vrouw afwijkingen vertoont die een natuurlijke bevruchting onmogelijk maken.  

In gevallen van blijvende azoospermia (afwezigheid van zaadcellen bij de man) ondanks een 

behandeling, bij geblokkeerde eileiders ook na een microchirurgische ingreep en bij sterk 

gelimiteerde eicelreserve (vroege overgang) is een natuurlijke conceptie niet mogelijk en 

daarom een therapie in onze kliniek niet zinvol. Uiteraard kunt u vrijblijvend contact met ons 

opnemen om uw kansen op een zwangerschap in te schatten. 

Voor vrouwen van 43 jaar en ouder bespreekt de arts de individuele kansen op een 

uitgedragen zwangerschap met het echtpaar. Om medische redenen wordt de behandeling 

beperkt tot de maximale leeftijd van 45 jaar van de vrouw. 

Sociale randvoorwaarden 

We hechten veel belang aan het welzijn van de man, de vrouw en de ongeboren kinderen. 

Uw gezin is ons dierbaar. 

Vanuit medisch oogpunt is elk pad van een behandeling van onvruchtbaarheid veeleisend, 

zowel fysiek als mentaal: het is daarom belangrijk voor het paar om van tevoren zeker te zijn 

van hun wederzijdse verlangen en keuze om zich voor het leven aan elkaar te verbinden 

door samen een gezin te stichten. Hoe zinvol is het om de weg naar een kind te beginnen 

zonder deze zekerheid? 



 
Vanuit sociaal oogpunt wordt bij de voorbereiding op adoptie van een kind de sociale, 

financiële en psychologische situatie van toekomstige ouders aan een grondige evaluatie 

onderworpen om na te gaan of zij geschikt zijn om goed voor een kind te zorgen. In het 

kader van behandeling in de FertilityCare-kliniek zijn toekomstige ouders niet onderworpen 

aan dergelijk onderzoek. Desalniettemin nemen we onze verantwoordelijkheid jegens de 

toekomstige vader, de toekomstige moeder en het kind dat volgens deze methode wordt 

verwekt, serieus. Uiteraard is noch de arts noch de docente in staat om de soliditeit van het 

stel te beoordelen.  

Om deze twee redenen, medische en sociale, is het enige sociale criterium dat wordt 

gehanteerd dat van het huwelijk (burgerlijk en / of religieus): 

- objectief teken van de intentie van het stel om samen een gezin te stichten 

- instrument voor het stel om de kansen op een stabiele en duurzame relatie te 

vergroten (1). Dit verhoogt wederom de kansen van het kind om in een stabiel gezin 

op te groeien 

- juridische hulp voor de vader, de moeder en het kind, bijvoorbeeld in het geval van 

overlijden of echtscheiding 

 (1) Zonder een garantie tegen echtscheiding te zijn, vermindert het huwelijk statistisch gezien de risico's. Volgens 

de Millennium Cohort Study (VK) loopt 1 op de 4 kinderen van buiten het huwelijk geboren kinderen het risico 

hun ouders voor hun 5e verjaardag uit elkaar te zien gaan; voor kinderen die in het kader van een huwelijk zijn 

geboren, treft dit risico slechts één op de tien kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Kosten 

De kosten van consult en ander onderzoek in de FertilityCare-kliniek (behalve chirurgische 

ingrepen) worden door het ziekenhuis persoonlijk aan u in rekening gebracht. 

Om de behandeling effectief te laten zijn, zijn rond vier uitgebreide consulten en regelmatige 

korte telefonische consulten per jaar nodig. Consulten in de kliniek duren ongeveer 45 

minuten en kosten tussen de 250 en 350 euro. Een telefonisch interview duurt 10 minuten 

en kost rond 30 euro. Daarnaast zijn er nog andere kosten - medicijnen, bloedonderzoek, 

etc. - afhankelijk van de benodigde behandeling, evenals kosten voor de FertilityCare-cursus. 

Een inschatting van de gemiddelde kosten in een jaar is tussen de 3000 en 3500 euro. 

De in de FertilityCare-kliniek toegepaste methode komt overeen met de Nederlandse 

“ovulatie-inductie-therapie”. En wordt in principe uit de basisverzekering vergoed. Ook de 

voorafgaande diagnostiek (“oriënterend fertiliteitsonderzoek”) - wordt in principe vergoed 

uit de basisverzekering. Wij raden u aan om voorafgaand hierover contact met uw 

zorgverzekeraar op te nemen.  
 


