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Error 08: Naderend einde van de pompwerking

Het pompje signaleert u dat zijn levensduur er bijna opzit. 
Het maakt er u om de twee weken op attent. Meld het aan uw 
gynaecoloog bij de volgende visite.
ERROR 88 = nog 8 weken te gaan
ERROR 86 = nog 6 weken te gaan
ERROR 84 = nog 4 weken te gaan
ERROR 82 = nog 2 weken te gaan

Error 09: Einde van de pompwerking

Het pompje bereikte zijn gebruikslimiet en zet zichzelf automatisch
in ‘STOP’. Er wordt geen gonadoreline meer vrijgezet.

Error 10: Er werd te lang op een knop gedrukt

Contacteer zo snel mogelijk het centrale oproepnummer.

Om de 90 minuten geeft het Panomat-pompje gonadoreline af.
Dan hoort u een zacht geluid. De klok van het pompje staat 
ingesteld op 0u00, op 1u30, 3u00, 4u30, … en zo verder.

Samengevat:

• Error 01, 04, 07, 88, (86, 84, 82), 09 of 10 verschijnt:

neem zo snel mogelijk contact op met het centrale oproepnummer.

• Error 02 of 03 verschijnt: vervang batterij 2 OF batterij 3. 

Maar NOOIT beide batterijen tegelijk!
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Natuurlijk zwanger 
met het HRF-pompje

Error 02: Laag voltage van de motorbatterij

Batterij 2 is bijna leeg. U moet de batterij vervangen. 
Draai de lege batterij eruit en plaats de volle erin. Voer geen enkele
andere handeling uit. Vervang alleen de lege batterij. Zolang u dat
niet gedaan heeft, herhaalt de pomp de foutmelding om het uur. 
De afgifte van gonadoreline blijft gegarandeerd gedurende maximaal
12 uur. Zorg ervoor dat u altijd een set reservebatterijtjes bij de
hand heeft, bv. in uw handtas.

Vervang NOOIT batterij 3 op hetzelfde moment!

Error 03: Laag voltage van de elektronische batterij

Batterij 3 is bijna leeg. Ga te werk zoals beschreven bij ‘error 02’.
Vervang NOOIT batterij 2 op hetzelfde moment!

Error 04: Katheter verstopt

U neemt zo snel mogelijk contact op met het centrale oproepnum-
mer of met uw gynaecoloog.

Error 05: Deze error is niet van toepassing

Error 06: Deze error is niet van toepassing

Error 07: Elektronisch defect

Het pompje rapporteert een storing van de microprocessor bv. door
een sterk magnetisch veld. Neem zo snel mogelijk contact op met
het centrale oproepnummer.

Vraag tijdig nieuwe reservebatterijen aan uw gynaecoloog 

(of de verpleegkundige).
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Voor een optimale werking vertrouwt het pompje op zijn standaard-
instellingen. Hier mag u dan ook zelf niets aan wijzigen.
Het pompje rapporteert meteen elke verandering in zijn status met
een foutbericht (‘error’). Sommige probleempjes lost u meteen zelf
op (error 02 en 03). Voor andere contacteert u zo snel mogelijk het
centrale oproepnummer. Mogelijk verwijst men u daar naar uw 
gynaecoloog.

Als het geluidssignaal (de ‘beep’) u zou hinderen, dan kan u het 
uitschakelen door op de blauwe knop te drukken (S-knop). U blijft
drukken tot het beepsignaal stopt. De pomp herinnert u dan om het
uur aan de foutmelding, in geval van error 02 en 03.

Error 01: Lege ampul

U hoeft zelf niets te doen. De pomp zet zichzelf automatisch in
‘STOP’. Contacteer zo snel mogelijk het centrale oproepnummer.
De inhoud van de ampul geeft u voldoende gonadoreline voor één
week. En wekelijks gaat u op controle bij uw gynaecoloog  die de
ampul vervangt. De kans dat dit probleem zich voordoet, is dan ook
erg klein.

Het centrale oproepnummer is 0800 / 9 64 65

Onthoud

Er zijn 2 dingen die u best altijd bij u heeft:

1. Reservebatterijen 

2. Uw contact telefoonnummer
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Foutmeldingen en hoe te reageren Waarom deze brochure?

U houdt de brochure ‘Zwanger worden op het ritme van de natuur’
in handen.
Omdat uw gynaecoloog en uzelf ervoor kozen om de behandeling te
starten. Of omdat u meer wenst te weten voor u hiertoe overgaat.

Een pompje dat uw lichaam op regelmatige tijdstippen een beetje
hormoon inspuit …
Het lijkt u mogelijk vreemd en misschien zelfs wat akelig. Dat hoeft
niet. Want net deze methode is de meest natuurlijke. Zij helpt uw
lichaam om in alle zachtheid zelf een probleem te overwinnen. 
Deze brochure legt u haarfijn uit hoe het Panomat-pompje hierin
slaagt.

Neemt u a.u.b. de tijd om de brochure door te nemen. U krijgt er
gemoedsrust en vertrouwen in de behandeling voor in de plaats.

U leert het harmonieuze proces van rijping en vrijzetting van de
eicel kennen en wat ermee fout kan lopen. Daarna volgen de voor-
en nadelen van de diverse behandelingsmogelijkheden. 
Tenslotte een praktijkgedeelte waarin u het Panomat-pompje leert
kennen van a tot z.

Noteer evenwel dat uw gynaecoloog de specialist terzake is.
Wij nodigen u uit om hem, of haar, al uw onbeantwoorde vragen te
stellen.

Wij wensen u alvast veel succes.
Moge uw kinderwens snel in vervulling gaan.
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Eierstok

FSH LH

GnRH
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Natuurlijke symfonie

Mag ik sporten?

Alle sporten die geen gevaar opleveren voor het pompje, zijn 
toegestaan. Vermijd sporten en andere vormen van ontspanning
waarbij u kan vallen, een bal de pomp kan treffen of de pomp nat
wordt. Voorbeelden van ontspanning die u voorlopig zal moeten
laten, zijn: hockey, zwemmen en sauna. Wat wel kan is bv. fitness,
aerobics, fietsen, tennis, joggen en dansen.
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Hoe slaap ik met het pompje?

U legt het pompje naast u in bed. Als u onrustig slaapt, bindt u het
met een zwachtel om uw arm of middel. Zorg er wel voor dat u
eventuele waarschuwingssignalen duidelijk hoort. Dekbed, 
hoofdkussen of deken kunnen die dempen.

Hoe was ik me?

U krijgt bij het pompje ook een plastic hoesje. Hierin hangt u het
pompje buiten de waterstraal van de douche of legt u het naast het
bad op een stoel.
Een sauna of een Turks bad kunnen helaas niet. Hoge temperaturen
hebben een negatieve invloed op gonadoreline. Daarom wordt er
ook afgeraden het pompje mee te nemen onder de zonnebank.

Wat als de ampul leeg is?

Uw gynaecoloog vult de voorraad gonadoreline aan bij elke 
wekelijkse consultatie. Mocht de ampul toch voortijdig leeg zijn,
dan zet het pompje zich automatisch in de ‘stop’-toestand. Maar dat
komt uiterst zelden voor. 
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Het maandelijkse ritme van eisprong en maandstonden herhaalt zich
schijnbaar moeiteloos. Toch is het een subtiel samenspel van diverse
organen die op het juiste moment door de juiste hormonen moeten
worden geprikkeld. Het is een proces dat in uw hoofd start en dan
stap voor stap ‘uitzakt’ naar uw baarmoeder.

De hypothalamus slaat de maat

De hypothalamus is een deel van de hersenen dat het ritme van de
cyclus aangeeft. Hij heeft hiervoor een soort ingebouwde klok die
gonadoreline vrijgeeft. Dat is een hormoon waarvan dag en nacht
om de 60 tot 90 minuten een beetje in de bloedstroom komt.

De hypofyse geeft zijn bevelen

De hypofyse is een klier onderaan de hersenen die gevoelig is voor
het gonadoreline van de hypothalamus. Hij reageert hierop door
twee hormonen af te scheiden: FSH en LH.

Tja, die wetenschappers ...

Gonadotrofines is een verzamelnaam voor LH en FSH

FSH is follikel stimulerend hormoon

LH is luteïniserend hormoon
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De eierstokken zorgen voor de eicel

De eierstok bevat van bij de geboorte follikels: beschermende 
pakketjes rondom een eicel. Na een FSH ‘startsignaal’ laat de 
eierstok enkele follikels rijpen. De eisprong zelf volgt op een 
LH-piek in het bloed.

De baarmoeder bereidt zich voor

Tijdens de rijping geeft de eierstok ook het bevel aan de 
baarmoeder om zich klaar te maken voor het onthaal van een
bevruchte eicel. Dat gebeurt door de productie van oestrogenen
door de follikel. Dit vrouwelijke hormoon zet de baarmoeder ertoe
aan haar slijmvlies (endometrium) te ontwikkelen. Als er geen
bevruchting plaatsvindt, schilfert het baarmoederslijmvlies af en
volgt de menstruatie. Dan herstart het hele proces van vooraf aan.
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uw vragen. Mogelijk vraagt hij u een temperatuurcurve bij te 
houden en neemt hij een bloedstaaltje of een echografie.

Wanneer contacteer ik zelf de gynaecoloog?

• Als de katheterplaats rood, warm, pijnlijk of gezwollen wordt.
• Als het verband nat wordt of er zich een fijne neerslag van wit 

poeder vormt. Dit kan op lekkage duiden.
• Als u koorts maakt.
• Als het alarm van de pomp afgaat en u het probleem zelf niet 

kan verhelpen.

Waar draag ik het pompje?

Het Panomat-pompje is kleiner dan een pakje sigaretten en dus 
discreet. U draagt het met een clip aan een draagriem zoals een
GSM, of aan uw bustehouder. 
Beter niet in de zak van hemd of
broek. De microtechniek zou een 
val niet overleven …
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Hoe wordt het pompje geplaatst?

Uw gynaecoloog prikt een naaldje in uw bovenarm, uw buik of in
een adertje van uw onderarm. Hij brengt een minuscuul plastic
buisje in (de katheter) en haalt het naaldje weer weg. De katheter
verbindt hij met een plastic darmpje van ongeveer 1 meter lang. 
Een waterdicht verband bedekt alles. Het darmpje loopt naar het
Panomat-pompje dat een ampul met gonadoreline bevat. 

Hoeveel kost het pompje?

Niets: u krijgt het in bruikleen van uw gynaecoloog. 
Het gonadoreline wordt terugbetaald op indicatie voor een periode
van 6 maanden.

Hoe lang moet ik het pompje dragen?

Dat is niet te voorspellen. De (cumulatieve) kans op zwangerschap
bedraagt ongeveer 80% na 6 maanden. Op dat moment stopt de arts
de behandeling.

Hoe vaak moet ik op controle?

Uw gynaecoloog bepaalt de frequentie van de controles.
Normaal volstaat een wekelijkse consultatie. Uw arts vult het 
pompje bij, vervangt eventueel het kathetertje en antwoordt op 
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Natuurlijk ook praktisch

Onderlinge afspraken

Maar het lichaam is complexer dan een voorspelbare opeenvolging
van gebeurtenissen.
Zo houden de eierstokken tijdens het rijpingsproces van de follikel
de hypofyse en de hypothalamus op de hoogte van de stand van
zaken. Dit ‘hormonale tegenbericht’ zorgt ervoor dat de hypofyse de
vrijgegeven hoeveelheden FSH en LH voortdurend aanpast. 
Zodat de eierstokken niet ‘doldraaien’.
Maar al die tijd gaat de hypothalamus onverstoorbaar en klokvast
door met het vrijzetten van gonadoreline!

Orkestleider, muzikanten en instrumenten

De vloeiende opeenvolging van het vruchtbaarheidssysteem lijkt op de

werking van een symfonisch orkest. De maat wordt aangegeven door

een metronoom, de hypothalamus. De hypofyse is de orkestleider en

zijn muzikanten het LH en het FSH. Hun instrumenten zijn de 

eierstokken en de baarmoeder.

9



Van de hypothalamus met gonadoreline, over de hypofyse met FSH
en LH en de eierstokken met oestrogenen, tot de baarmoeder. 
Het proces van eisprong en menstruatie is complex. 
Bovendien is het in normale omstandigheden zo haarfijn afgesteld,
dat de hormonenbalans snel uit evenwicht geraakt. Onder meer
vruchtbaarheidsproblemen zijn hier het gevolg van.

U raakt niet in verwachting

Stoornissen van de eisprong komen vaak voor. Een derde van alle
koppels met een kinderwens heeft er mee af te rekenen. In dat geval
verloopt de menstruatie ook vaak anders. Dat is niet verwonderlijk,
want de rijpende follikel geeft ook het signaal om het baarmoeder-
slijmvlies op te bouwen. Is er weinig bloedverlies bij de menstruatie,
blijft de menstruatie uit of zijn er lange of onregelmatige tijdspannes
tussen de regels? Het zijn tekens die ook kunnen wijzen op een
stoornis van de eicelrijping en -vrijzetting.

Vele oorzaken

Er zijn nogal wat mogelijke oorzaken van een probleem van 
menstruatie of eisprong.
• eierstokken: bv. afwezigheid van eicellen, te veel aanmaak van 

mannelijke hormonen
• hypofyse: b.v. vrijzetting van LH en FSH gestoord
• hypothalamus: b.v. vrijzetting van gonadoreline te zwak of niet 

ritmisch.
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Als de natuur een steekje laat vallen

Natuurlijke manier van behandeling

Het Panomat-pompje zet op vastgestelde tijdstippen gonadoreline
vrij. Dit brengt uw systeem van hypothalamus-hypofyse-eierstokken
weer in het juiste ritme, zonder het te forceren. Uw voordelen:
• natuurlijke nabootsing van de menstruatiecyclus
• respect van het natuurlijke terugkoppelingsmechanisme van de 

eierstokken
• comfort door een wekelijkse controle

In vergelijking met dagelijkse hormoneninjecties:
• minder kans op meerlingen, in het bijzonder drie- of 

vierlingen
• minder bloedafnames
• minder echografieën
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De hypothalamus is de sleutel tot de opeenvolging van gebeurtenis-
sen die leiden tot de eisprong. De hoeveelheid gonadoreline die hij
vrijzet en de frequentie waarmee dit gebeurt, zijn bepalend voor
succes of mislukking.
Het Panomat-pompje respecteert die fijne mechaniek.

Het gebrek aan natuurlijke gonadoreline verhelpen

Gonadoreline is een soort eiwit dat het lichaam uit 10 bouwsteentjes
maakt (aminozuren).
De mens kopieert dit proces in het labo en maakt er een identieke
kopie van die door het pompje wordt toegediend.
Dit gonadoreline wordt dus niet uit dierlijk materiaal of uit urine
van zwangere vrouwen gehaald en wordt niet via genetische 
manipulatie bekomen.

Het pompje respecteert uw lichaam

De juiste hoeveelheid gonadoreline is al de helft van het antwoord.
Het ritme waarmee, is de andere helft. Daar zorgt het Panomat-
pompje voor. Het dient om de 90 minuten de juiste hoeveelheid
gonadoreline toe. Uw hypofyse merkt het verschil niet en zet op zijn
beurt de juiste hoeveelheden FSH en LH vrij.
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Het pompje helpt de natuur een handje

Wat is de reden?

De fijne balans tussen FSH en LH raakt gemakkelijk verstoord door
een te ‘luie’ of ‘ritmisch gestoorde’ hypothalamus. 
Dit hersencentrum is uiterst gevoelig voor situaties waarin het
lichaam onder stress staat. Het lijkt een beschermingsmechanisme
waarbij de hypothalamus de kans op zwangerschap in ongunstige 
omstandigheden bemoeilijkt. Carrièrevrouwen en topatletes worden
er vaker mee geconfronteerd. Maar ook vrouwen die te snel of te
veel vermageren, gestresseerd zijn of net stopten met de 
contraceptieve pil. Als zij ‘orde op zaken stellen’ in hun leven, 
herstelt het hormonale evenwicht zich vaak samen met de 
menstruatiecyclus. Maar soms is de oplossing niet zo eenvoudig.
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Uw gynaecoloog zoekt uit op welk niveau het proces van 
eicelrijping en eisprong mis loopt. Hij (zij) kent alle behandelings-
mogelijkheden en zal voor u de meest gepaste selecteren. 
Deze brochure geeft u extra info over het hoe en waarom van 
die keuze.

Pillen

Een orale therapie kan een eerste keuze zijn bij menstruatie-
problematiek. Zo verhoogt clomifeen het ritme waarmee de 
hypothalamus gonadoreline vrijzet. Hierop reageert de hypofyse 
met FSH- en LH-vrijzetting. Door de verhoogde hormonale druk 
vergroot de kans op meervoudige zwangerschap, abnormale 
vergroting van de eierstokken en ongemak in de buik en het 
bekken. 
Deze behandeling faalt vaak bij een verstoorde vrijzetting van
gonadoreline door de hypothalamus. 
Er zijn twee alternatieven: injecties van gonadotrofines (FSH-LH) en
het Panomat-pompje dat op vastgestelde tijdstippen gonadoreline
vrijzet.

Injecties en meerlingen

Via inspuiting van gonadotrofines (FSH-LH) worden extra hoeveel-
heden hormonen in het lichaam gebracht. 
In normale omstandigheden zou de hypofyse hierop reageren door 

de eigen productie van FSH en LH te verlagen om niet teveel 
follikels te doen uitrijpen. 
Maar door de dagelijkse injecties wordt deze terugkoppeling 
geforceerd. De kans (het risico) op meerlingen neemt hand over
hand toe. 

Belastende behandeling

De behandeling met dergelijke injecties is vrij belastend:
• dagelijkse injectie
• vaker doktersvisites
• meer monitoring door echografie en bloedafname

Ongewenste effecten

De behandeling met deze injecties verhoogt de kans op:
• meerlingen
• ovarieel hyperstimulatiesyndroom, waarbij de eierstokken 

opzwellen door cystevorming en er zich vocht opstapelt in de 
buikholte en soms ook in de longen.
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Injecties zetten het lichaam onder druk




