Centrumlocatie

U bent bezig met een onderzoek naar de vruchtbaarheid. Onderdeel hiervan is het spermaonderzoek (of sperma analyse). Bij de sperma analyse kijkt men met een microscoop onder
andere naar het aantal zaadcellen, de beweeglijkheid en de vorm van de zaadcellen. Ook de
hoeveelheid sperma (het volume van het zaadmonster) is van belang voor het onderzoek.
Wat moet u thuis doen?
-

Als u thuis produceert is het nodig voor het onderzoek dat u het sperma binnen een uur
op de polikliniek voortplantingscentrum aflevert. U moet dus rekening houden met het
tijdstip waarop u het sperma produceert.

-

Het zaad kan het beste door masturbatie worden verkregen; dat wil zeggen door
zelfbevrediging met de hand. Andere methoden zijn niet geschikt voor het onderzoek.
U mag géén condoom gebruiken (het materiaal kan schadelijk zijn voor de zaadcellen).

-

Het is belangrijk dat u drie tot vijf dagen geen gemeenschap of zaadlozing heeft gehad.

-

Het sperma vangt u rechtstreeks op in het potje dat u heeft meegekregen in het

Het zaad is dan zo optimaal mogelijk.
Erasmus MC (andere opvangpotjes worden niet geaccepteerd). U mag dit potje vooral
niet schoonmaken (schoonmaakmiddelen en water zijn schadelijk voor de zaadcellen).
-

Belangrijk is dat u al het geloosde zaad opvangt. Wanneer er toch iets verloren gaat, kan
het onderzoek niet doorgaan!U hoeft het sperma dan niet naar het ziekenhuis te brengen
Neem wel contact op met de polikliniek Voortplantingscentrum om de afspraak af te
zeggen en om een nieuwe afspraak te maken. Doet u dit niet zijn we genoodzaakt om
hiervoor kosten in rekening te brengen.

Sperma-onderzoek

Naar het ziekenhuis
Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is het belangrijk dat het potje met zaad niet te sterk
afkoelt, dus bij lage temperaturen in bijvoorbeeld jaszak bewaren. Vergeet niet u
patiëntenkaart mee te nemen naar het ziekenhuis.
Wanneer?
Voor een sperma-onderzoek moet u een afspraak maken. Dit kan van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur via telefoon (010) 704 01 16. U krijgt dan een afspraak voor
het inleveren van sperma. Het sperma dient ingeleverd te worden tussen 8.00 en 9.30 uur.
Het kan zijn dat er wat anders met u wordt afgesproken, bijvoorbeeld voor andere testen dan
alleen een analyse.
Waar?
De polikliniek Voortplantingscentrum bevindt zich in het Ba-gebouw op de 2e verdieping.
De uitslag
De uitslag van het sperma onderzoek gaat rechtstreeks naar de arts die het onderzoek heeft
aangevraagd. Voor de uitslag van het onderzoek dient u een afspraak te maken met de arts
die het onderzoek heeft aangevraagd. Het duurt ongeveer een week voor de uitslag bekend
is.
Vragen

Het telefoonnummer van de polikliniek Voortplantingscentrum is (010) 704 01 16,
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.
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andere medewerkers. Zij zullen deze graag beantwoorden.
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Als iets niet duidelijk is, aarzelt u dan niet met het stellen van vragen aan de arts of aan de

