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Focus op de menstruele cyclus 

› = wat is een normale menstruele cyclus 

› = wat zijn aanwijzingen voor een ovulatiestoornis 

› = welke stoornissen zijn gerelateerd aan subfertiliteit 

 

› ≠leefstijlfactoren en medicatie -> namens Roland vd Rijt 

› ≠ focus op semen -> Lianne Boesten 

 



De menstruele cyclus - Fysiologie 

Hormonaal 
Hypofyse: (GnRH ->) FSH -> ovarium: oestrogeen -> hypofyse: LH -> corpus luteum: progesteron 
Zwangerschap: HCG 
Placenta: progesteron 
 

Ovarium 
FSH: rijping follikels 
LH: ovulatie 
HCG: ondersteuning corpus luteum 
 

Endometrium 
Oestrogeen: aangroei 
Progesteron stijging: optimalisatie (secreet slijmbekercellen) 
Progesteron daling: afstoting = menstruatie 
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Subfertiliteit - NHG standaard 

Subfertiliteit wordt gedefinieerd als het uitblijven van zwangerschap na meer dan twaalf 
maanden onbeschermde – op conceptie gerichte – coïtus 

 

Het paar wordt naar de gynaecoloog verwezen voor verdere diagnostiek en behandeling bij: 

› afwijkende bevindingen (ovulatiestoornissen, aanwijzingen voor tubapathologie of een 
sterk verminderde kwaliteit van het sperma); 

› een zwangerschapskans < 30% in het volgende jaar; 

› een leeftijd van de vrouw ≥ 38 jaar. 

De huisarts overlegt met het paar over al dan niet verwijzen bij een zwangerschapskans 
van 30 tot 40%. 

 



Subfertiliteit - Oorzaken 

- Onverklaard (30%) 

- Ovulatiestoornissen (24%) 

- Sterk verminderde kwaliteit van het sperma (20%) 

- Stoornissen in de interactie tussen sperma en cervixslijm (15%)  

- Tubapathologie (waaronder ernstige endometriose) (11%) 

- Minder frequent: azoöspermie, aangeboren genitale afwijkingen en seksuologische 
problemen 

 

- Intracavitaire afwijkingen 

 

 



Subfertiliteit – cyclusstoornissen 

Een regelmatige cyclus van 21 tot 35 dagen is vrijwel altijd ovulatoir 

 

 - Primaire amenorroe: diagnose over het algemeen voor fertiliteitsvraag 

 

- Secundaire amenorroe: amenorroe > 6 maanden 

- Oligomenorroe: cyclusduur langer dan 35 dagen 

 

- Cyclusduur korter dan 21 dagen 

- Onregelmatig / intermenstrueel bloedverlies 

 

 

 



Ovulatiestoornissen – Casus 1 

 

Amelie, 26 jaar, 6 mnd gestopt met de pil wegens kinderwens: 1x ongesteld, lichte bloeding 

 

 Anamnese 
 
? 

- Cyclus, coitus 
- (O)VG 

• Intox, medicatie 
• Operaties; cyclisch pijn 

- Stress, eten, sport 
- Endocrinologisch;  

• Hyperandrogenisme 
• Hyperprolactinemie 
• POF 

- Zwangerschapstest 
 

LO 
 
? 

- BMI (laag / hoog) 
- Acnee 
- Hirsutisme 

 
- (VT?) 
- (IS?) 

AO 
 
? 

- Lab:  
• FSH 

• Oestrogeen 

• Testosteron 

• Prolactine 

• TSH 

• zwangerschapstest 

- TVE: PCO? 



Casus 1 – amenorroe, lab afwijkend 

FSH <2 en E2 <100 

 

WHO categorie 1 – hypogonadotroop hypooestrogeen (10%) 

 

Lifestylefactoren verbeteren 

 

GnRH (/gonadotrofinen) 

 

80-90% binnen 1 jaar zwanger 

 



Ovulatiestoornissen – Casus 2 

 

Olieke, 31 jaar, in de afgelopen 7 maanden 2x ongesteld. Kinderwens. 

 

 Anamnese 
 
? 

 
Gravida 0, blanco VG, med-, rad- 
Coitus 3x/wk 
Menarche 13 jaar 
Jarenlang normale menstruaties  
10 jr Mirena ter AC, amenorroe 
In de afgelopen jaren veel aangekomen 
2 mnd na verwijderen IUD lichte menstruatie 
3 mnd later hevige menstruatie met stolsels 
Sindsdien geen bloedverlies, testen neg 

LO 
 
? 

BMI 34,7 
Geen acne 
Beharing normaal 

 

AO 
 
? 

FSH 4 en E2 187 
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Casus 2 – oligomenorroe, PCO, nl lab 

FSH 2-10 en E2 100-300 
 
Categorie 2 – normogonadotroop normooestrogeen 
 
Lifestylefactoren verbeteren 
 
Expectatief beleid tot 1 jaar niet zwanger 
 
Clomifeencitraat / gonadotrofine + pregnyl (oa); 
 
Cummulatieve zwangerschapskans 80%, kan langer traject zijn 
 



Ovulatiestoornissen – Casus 3 

Petra, 37 jaar, Implanon 1 jr geleden verwijderd, zwanger worden lukt niet en nu ook nog 4 
maanden geen menstruatie 

 

 
Anamnese 

 
? 

Menarche 11 jaar 
Koperspiraal 22-30 jaar 
G3P2, 1 miskraam tussen de kinderen 
Na laatste partus implanon; amenorroe 
Implanon verwijderd ivm kinderwens 
Menstruatie 2x langer uitgebleven 
Zwangerschapstest steeds negatief 
Nu 4 maanden geen bloedverlies 
In de nacht vaak zweten 
Coitus 6 mnd 1-2x/mnd, daarna 2-3x/wk 

LO 
 
? 

BMI 25,4 
Geen acnee of hirsutisme 

AO 
 
? 

FSH 22 en E2 63 
CAT neg 
 
TVE geen indicatie meer 



FSH >20, E2 <100 

 

Categorie 3 – hypergonadotroop hypooestrogeen (POF) 

 

In principe geen behandeling mogelijk  

 

Wel spoedverwijzing 2e lijn: verdere diagnostiek en evt 3e lijns behandeling 

 

Spontane zwangerschapskans 5-10% 

Casus 3 – oligomenorroe, afwijkend lab 



Ovulatiestoornissen – Casus 4 

Hiske, 37 jaar, Implanon 9 mnd geleden verwijderd, zwanger worden lukt niet en nu ook 
nog 4 maanden geen menstruatie 

 

 
Anamnese 

 
? 

Menarche 11 jaar 
Koperspiraal 22-30 jaar 
G3P2, 1 miskraam tussen de kinderen 
Na laatste partus implanon; amenorroe 
Implanon verwijderd ivm kinderwens 
Menstruatie 2x langer uitgebleven 
Zwangerschapstest steeds negatief 
Nu 4 maanden geen bloedverlies 
In de nacht vaak zweten 
Coitus 6 mnd 1-2x/mnd, daarna 2-3x/wk 

 

LO 
 
? 

BMI 22,5 
Geen acnee of hirsutisme 

AO 
 
? 

FSH 4 en E2 148 
 
TVE: geen aanwijzingen 
voor afwijkingen aan de 
genitalia interna 
 

 



Casus 4 – oligomenorroe, normaal lab 

Beleid 

? 
 

Lab: prolactine 634 

 

Hyperprolactinemie (5-10%) 

 

Verhoogd prolactine, FSH en E2 normaal of verlaagd 

 

Lab herhalen, MRI 

 

Dopamineagonist 
 



Ovulatiestoornis – oorzaken 

- Functioneel: geen aanwijzingen organische oorzaak;  

• Stress 

• laag lichaamsgewicht 

• sterke gewichtsafname en/of intensieve sportbeoefening  

- Onbegrepen / PCOS 

- Hyperprolactinemie 

- Vroegtijdige overgang 

 

- Zwangerschap of lactatie  

- Bijwerking medicatie: bv antipsychotica, antidepressiva 

- Na operatie aan uterus of cervix: intra-uteriene adhesies of cervixstenose 

- Androgeenproducerende tumor 

 



Anovulatie naar WHO categorie 

Categorie 1 – hypogonadotroop hypooestrogeen (10%) 
FSH <2 en E2 <100 
GnRH (/gonadotrofinen) 
80-90% binnen 1 jaar zwanger 
 

Categorie 2 – normogonadotroop normooestrogeen (85%) 
FSH 2-10 en E2 100-300 
Clomifeencitraat / gonadotrofine + pregnyl (oa) 
Cummulatieve zwangerschapskans 80%, kan langer traject zijn 
 

Categorie 3 – hypergonadotroop hypooestrogeen (5%) 
FSH >20, E2 <100 
Geen behandeling mogelijk (wel spoedverwijzing voor verdere diagnostiek) 
Zwangerschapskans 5-10% 

Hyperprolactinemie (5-10%) 
Verhoogd prolactine, FSH en E2 normaal of verlaagd 
AO (lab herhalen, MRI) 
Dopamineagonist 
 



Ovulatieinductie - clomifeencitraat 

› Gebruik van de eigen hypofysaire afgifte van FSH/LH. Indien adequaat: folliculaire groei 
endogene LH-piek en ovulatie plaats; aanvullende medicatie is dan niet geïndiceerd. 

 

› Dag 3 t/m 7; 50-150mg 

› 2e lijns behandeling i.v.m. cyclusmonitoring (1e cyclus) 

› Grotere kans op meerlingen  

› Gevoelige borsten, buikpijn, N, hoofdpijn, opvliegers, (kleine) kans op OHSS 



› Gezuiverd FSH: Fostimon en Menopur (bevat ook LH) 

› Recombinant FSH: Gonal F, Ovaleap,  Puregon 

› Individueel doseren 

› Hoofdpijn, buikpijn, N/V, diarree, opgezet gevoel. Pijn bekkengebied, bekkenklachten. 
Vermoeidheid. Licht tot matig OHSS. 

 

HCG (na de FSH) 

› Inductie LH-piek -> ovulatie 

› Humaan choriongonadotrofine: Pregnyl 5000-10000IE 

› Recombinant HGC: Ovitrelle 6500IE 

 

Ovulatieinductie – FSH en HCG 



Cyclusstoornissen – zonder ovulatiestoornis 

- Cyclusduur korter dan 21 dagen 

• Luteale insufficientie 

 

- Onregelmatig / intermenstrueel bloedverlies 

• SOA (Chlamydia; PID -> tubapathologie, adhesies) 

• intracavitaire afwijking (intracavitaire afwijking; myoom, grote poliep 

• Atypische hyperplasie / maligniteit 

 

 



Subfertiliteit 
Rol van leefstijlfactoren en medicatie 

Levensstijlfactoren 

Relatie met medicatie 

 

Eventuele behandeling 



Levensstijlfactoren 

Roken geeft mogelijk mindere kwaliteit zaad en vergoot kans op miskraam 

› Zyban/champix niet tijdens zwangerschap gebruiken 

 

Alcohol relatie op vruchtbaarheid niet duidelijk 

 

Gewicht: BMI>30 bij vrouwen minder kans op zwangerschap, meer kans op miskraam 

 



Relatie met medicatie 

Cytostatica kunnen subfertiliteit veroorzaken 

 

Anabole steroiden en marihuana verminderen kwaliteit sperma 

 

Ace-remmers, TCA’s, (ox)carbamazepine, valproïnezuur, calciumantagonisten, spironolacton 
en sulfasalazine kunnen kwaliteit sperma beïnvloeden 

 

Valproinezuur kan subfertiliteit geven door hypoadrogonisme 

 



Foliumzuur, zink- en vitamine preparaten zouden semenparameters kunnen verbeteren; 

Echter geen effecten op aantal zwangerschappen 

 

 

 

 

Eventuele behandeling 



Take home 

Subfertiliteit + cyclusstoornis:  

 

- AO en verwijzing bij amenorroe 

- Overweeg bij oligomenorroe direct actie i.p.v. na 12 mnd / o.b.v. predictiemodel: 

 Zelf AO of verwijzing 

 

Verwijzing = vrouw en man 

 

Roken en overgewicht: preconceptioneel aanpakken! 
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