
WELKOM 
BIJ HET 

H. HARTZIEKENHUIS 
MOL

Fertiliteit (spermaonderzoek)



doet het met zorg, 
veilig en kwaliteitsvol!

Kwaliteitslabel

2017 - 2022

Het H. Hartziekenhuis Mol 
is een kwaliteitsvol en 

veilig georganiseerd ziekenhuis.

HH Mol beeld NIAZ nov17_40847_A3.indd   1 20/11/17   10:47



Onderzoek 4

Afspraak 4

Richtlijnen voor het opvangen 5

Richtlijnen voor het inleveren 6

Meer info 6

Bereikbaarheid 6

INHOUD

FERTILITEIT (SPERMAONDERZOEK)

doet het met zorg, 
veilig en kwaliteitsvol!

Kwaliteitslabel

2017 - 2022

Het H. Hartziekenhuis Mol 
is een kwaliteitsvol en 

veilig georganiseerd ziekenhuis.

HH Mol beeld NIAZ nov17_40847_A3.indd   1 20/11/17   10:47



4

AFSPRAAK

ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek wordt de kwaliteit van het sperma beoordeeld met behulp 
van volgende parameters:
• volume van het spermastaal
• beweeglijkheid van de spermacellen
• aantal zaadcellen (concentratie)
• vorm van de spermacel
• aantal witte bloedcellen aanwezig in het spermastaal 

(indien deze talrijk aanwezig zijn, wordt een bacteriologisch onderzoek 
uitgevoerd)

• specifieke antistoffen tegen uw eigen spermacellen

Spermaonderzoek gebeurt steeds op afspraak. Om een afspraak vast te leggen, bel 
naar het klinisch laboratorium, tel. 014/71 20 88. Wij verzoeken u zich nauwlettend 
aan het afgesproken tijdstip te houden.
Voor het opvangen van het sperma gebruikt u een steriel potje. Dit kunt u ophalen 
bij het klinisch laboratorium in het ziekenhuis.
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FERTILITEIT (SPERMAONDERZOEK)

RICHTLIJNEN VOOR HET 
OPVANGEN

Betrouwbaar onderzoek van een spermastaal is enkel mogelijk wanneer het staal 
is verkregen volgens specifieke voorschriften i.v.m. productie en transport. Lees 
daarom eerst aandachtig volgende instructies:
• U mag tussen maximum 7 dagen en minimum 48 uur vóór de dag van de 

afspraak nog zaadlozingen hebben, daarna niet meer totdat u het sperma 
produceert dat voor het onderzoek zal dienen. Enkel dan kan een betrouwbaar 
resultaat verkregen worden, aangezien dan de verkregen zaadcellen in optimale 
kwaliteit en voldoende in aantal aanwezig zijn.

• Het spermastaal wordt bij voorkeur geproduceerd in het daarvoor voorziene 
afnamelokaal. Indien dit niet mogelijk is, mag het staal ook thuis geproduceerd 
worden en moet het staal zo spoedig mogelijk (binnen het uur) na productie 
naar het labo worden gebracht.

• Plas alvorens u het spermastaal produceert.
• Was daarna de penis en de eikel met zeep, spoel ZEER GRONDIG met water 

en droog goed af met een propere handdoek.
• Zorg dat het potje op lichaamstemperatuur komt, door het bijvoorbeeld enkele 

minuten in de hand te houden.
• Vang het sperma VOLLEDIG op in het potje. Sperma dat is verkregen door 

masturbatie, is het meest betrouwbaar.
• !  Het potje is op een speciale manier kiemvrij gemaakt. Reinig of spoel dit potje 

daarom nooit zelf alvorens het staal op te vangen.
• !  Sperma opgevangen in een latex-houdend condoom is niet geschikt wegens 

de zaaddodende eigenschappen van het condoom.
• !  Let er op dat u het deksel niet vergeet te verwijderen.
• !  Knijp niet te hard op het potje zodat het niet kan breken.
• Sluit het potje goed af met het bijhorende deksel.
• Houd tijdens transport het staal rechtop en nabij lichaamstemperatuur door het 

bijvoorbeeld in de binnenzak van uw jas of broekzak te bewaren.
• Breng het staal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen het uur na afname, naar het 

laboratorium.
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RICHTLIJNEN VOOR HET 
INLEVEREN

U levert het sperma in bij het klinisch laboratorium van het H.Hartziekenhuis Mol. 
Volg de paarse pijlen naar het laboratorium.
U hoeft niet plaats te nemen in de wachtzaal van het labo: bel aan en wacht tot 
een laborant(e) komt om het staal in ontvangst te nemen en de administratieve 
gegevens in orde te brengen.
Zorg dat u volgende documenten meebrengt naar het laboratorium:
• Het potje, geïdentificeerd met uw naam en geboortedatum.
• Het door uw behandelend arts ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. 

! Opgelet: zonder deze documenten zal het labo niet starten met de analyse.
• Uw identiteitskaart
• Uw mutualiteitsgegevens

MEER INFO

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie,  
dan kunt u op werkdagen contact opnemen met het klinisch laboratorium,  
tel. 014/71 28 13 of 014/71 20 88.

BEREIKBAARHEID

Het klinisch laboratorium bevindt zich in het  
H. Hartziekenhuis, Gasthuisstraat 1, 2400 Mol.
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FERTILITEIT (SPERMAONDERZOEK)

H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be
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Deze brochure werd ontwikkeld door, en is 
eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder 
toestemming van de eigenaar is verboden.

 

Datum laatste aanpassing: 28 februari 2019

Naam auteur / verantwoordelijke:  
Dr. M. Van Ingelgom

Kwalificaties auteur: Klinisch bioloog
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


