
Bereikbaarheid polikliniek Urologie 

Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden 
van een afspraak contact op met polikliniek Urologie. 
De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00 
uur tot 16.30 uur via 0181 - 65 83 89. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het 
algemene telefoonnummer 0181 - 65 88 88. 

 

SEMENANALYSE       versie 1 
In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over het spermaonderzoek. Wij 

adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw 

behandelend arts aan u verteld. 

 

Afspraak 

De assistente van uw huisarts, gynaecoloog of 
uroloog maakt een afspraak bij het Klinisch Chemisch 
Laboratorium. De test vindt alleen op dinsdag plaats. 
U krijgt van uw behandelend arts een potje mee voor 
het opvangen van het sperma of u kunt dit zelf op- 
halen bij de poli bloedafname, route 75. Het is 
belangrijk dat u dit potje gebruikt. Andere potjes 
worden niet in behandeling genomen vanwege het 
feit, dat sommige plastics stoffen bevatten die 
schadelijk zijn voor sperma. 

 

Doel van het onderzoek 

Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoek naar 
(on)vruchtbaarheid. Met behulp van de microscoop 
wordt het sperma onderzocht op het aantal, de 
beweeglijkheid en de vorm van de zaadcellen. Ook 
worden de zuurgraad, het volume en de zuiverheid 
onderzocht. 

 

Voorbereiding 

Het is belangrijk dat u vóór het onderzoek minimaal 
twee en maximaal zeven dagen geen gemeenschap 
of zaadlozing heeft gehad. 

 

Het onderzoek 

U zorgt ervoor, dat u een zaadlozing krijgt door middel 
van zelfbevrediging (masturbatie). Andere methodes 
zijn niet geschikt. Gebruik géén condoom. U vangt de 
volledige hoeveelheid sperma op in het daarvoor 
bestemde potje. Het onderzoek heeft geen zin als er 
sperma verloren is gegaan door bijvoorbeeld te 
morsen. U kunt het sperma produceren in een 
speciale ruimte nabij het Klinisch Chemisch 
Laboratorium, route 124 1

e
 verdieping. Indien u 

verwezen bent door uw huisarts krijgt u hier een 
speciaal potje uitgereikt waarin het sperma moet 
worden opgevangen. 

 
Materiaal inleveren 

U sluit het potje goed af en zet uw naam en 
geboortedatum op het potje. Op het aanvraag- 
formulier zet u de datum en het tijdstip van de 
zaadlozing. Bij productie thuis brengt u het potje 
binnen één uur na de zaadlozing naar het Klinisch 
Chemisch Laboratorium, route 124 1e verdieping, 
aan het einde van de gang.  Het is belangrijk, dat u 
ook het aanvraagformulier en  uw patiëntenkaart 
meeneemt. 

 

 

 
 
Houdt u dus rekening met het tijdstip van de 
zaadlozing. Stel het sperma tijdens het 
transport niet bloot aan temperaturen lager  
dan 20 °C en hoger dan     40°C. 

 

Koorts kan de kwaliteit van het zaad tijdelijk 
verminderen. Daarom wordt bij het inleveren 
van het materiaal aan u gevraagd of u recent 
koorts heeft gehad. 

 

De uitslag 
Uw behandelend arts of assistent zal de uitslag 
met u bespreken, dit zal poliklinisch of 
telefonisch zijn. 

 
Tot slot 
Inzien medische gegevens 

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch 
dossier inzien. U kunt ook inloggen via onze 
website www.spijkenissemc.nl. 

 

Vergoeding ziekenhuiszorg 

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door 
uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de 
hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij 
uw zorgverzekeraar na of uw bezoek en/of 
behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. 
Meer informatie vindt u op 
www.dezorgnota.nl. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://iprova.int.rpz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b30bd967-e837-47e8-9609-f64cf116f952
https://iprova.int.rpz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=436d8070-19cc-42dd-85db-417672a1a453

