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SEMENANALYSE 
 

 

 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over het sperma onderzoek. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. 

Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze 

algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld. 

 
Afspraak 
De assistente van uw huisarts, gynae-
coloog 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 ophalen bij het 
Afnamelaboratorium, route 75. Het is 
belangrijk dat u dit potje gebruikt. Andere 
potjes worden niet in behandeling geno-
men 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 zaad-
cellen. 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 (mastur-
batie). Andere methodes zijn niet ge-
schikt. Gebruik géén condoom. U vangt 
de volledige hoeveelheid sperma op in 
het daarvoor bestemde potje. Het onder-
zoek heeft geen zin als er sperma ver-
loren is gegaan door bijvoorbeeld te 
morsen.  
 
U sluit het potje goed af en zet uw naam 
en geboortedatum op het potje. Op het 
aanvraagformulier zet u de datum en het 
tijdstip van de zaadlozing. U brengt het 
potje binnen één uur na de zaadlozing 
naar het Afnamelaboratorium, route 124. 
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. 
 
Materiaal inleveren 
Op de afgesproken datum en tijd levert u 
het potje in bij het Afnamelaboratorium, 
route 124. Het is belangrijk, dat u ook het 
aanvraagformulier en uw patiëntenkaart 
meeneemt. 
 



 
 
 

 
 
 

2 

KCL-05-112017 

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 zal de uitslag met u 
bespreken tijdens uw volgende afspraak. 
 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan uw behandelend arts of 
de assistente. Als u nog vragen heeft 
over het onderzoek, kunt u contact op- 
nemen met de medewerkers van het 
Klinisch Chemisch Laboratorium. Zij zijn 
op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
bereikbaar op telefoonnummer  
(0181) 65 85 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 
Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
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