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Incidenten en complicaties 

In LSFD kan er per behandelingscyclus een complicatie worden toegevoegd. Het is van 

belang dat de complicatie gekoppeld zit aan de behandeling zodat bij de complicatie 

bespreking kan worden teruggekeken bij de behandeling bij het evalueren van de 

complicatie.  

Het aantal complicaties is ten opzichte van 2020 toegenomen. Hier wel de kanttekening 

dat er altijd sprake geweest kan zijn van een onder registratie in de voorgaande jaren. 

Aantal bloedingen na punctie: stabiel 

Aantal infecties na ingrepen: stabiel 

OHSS stabiel 

Vooral de complicatie “overig” is toegenomen, meest voorkomend van categorie “overig” 

zijn: 

1. Medicatie fouten gemaakt door patiënt: 10x 

2. Onbedoeld structuur aangeprikt: 4x 

3. Ademhalingsdepressie/laryngospasme/desaturatie agv diepe sedatie: 2x 

4. Pijn of vasovagaal na punctie waarvoor opname: 3x 

5. Geen eicellen gevonden bij punctie: 5x 

Er zijn 350 incidenten gemeld. 

Er vindt 1 keer per maand een complicatie/incidenten bespreking plaats. De incidenten 

worden geopereerd en er wordt gekeken of er een structurele oorzaak is te achterhalen 

die verbeterd kan worden waarmee de incidenten dan ook kunnen worden verminderd. 

Een greep uit de incidenten lijst: 

Patiënte niet uit FMP gehaald na cancelen behandeling. 

Foutieve echo gepland voor IVF behandeling. 

Geen paraaf namencheck potjes. 

Niks ingevuld bij de punctie. 

Geen 1e echo en punctie order gemaakt. 

Mevrouw stuurt 28-2 bericht dat haar echo voor 7-3 nog niet gepland staat in IVF cyclus. 

Gemini patiënt waren niet op de hoogte gebracht van diepe sedatie hadden een verkeerd 

potje meegekregen vanuit gemini. 

Mevrouw gaf aan als mevrouw wakker wordt uit de narcose of sedatie erg agressief te 

kunnen zijn en infuus eruit te trekken. 

Ontbrekende check “namen potjes” bij OPU van 06-02-2021. 

OPU 08-02-2021 check “namen potjes” ontbreekt 

Ontevreden pte, veel dingen gaan fout. 

Brief: thuis produceren terwijl helemaal in Den Helder woont. Meneer doet het dan op 

parkeer. 

Gezegd bij afspreken OPU dat diepe sedatie moet! 

Niet gebeld dat ET door gaat. 

IUI MOH aangemaakt terwijl dit het niet was, het was IUI met clomid monofoll groei ivm 

pcos dat bij speciale aandacht! 



Pregnyl op verkeerd tijdstip geprikt, was niet duidelijk voor pte. 

 


