
 

 

1/1

FO.SD.12; V.4 

 

 

 

 

 

 

Informatie patiënt spermadiagnostiek 

Onderzoek Spermastaal 

Op afspraak! 

Het onderzoek ‘spermadiagnostiek’ van een spermastaal (zaadmonster) kan enkel op afspraak. U kan een 

afspraak maken door te telefoneren naar het nummer 089/32.77.27 of  089/32.77.25 

Wat houdt het onderzoek in? 

Dit spermaonderzoek behoort tot de 'routine':  het wordt uitgevoerd voor elke man die in het ZOL op consultatie 

komt voor een vruchtbaarheidsprobleem. In het laboratorium wordt onder andere het aantal zaadcellen in het 

zaadstaal geteld. Ook de beweeglijkheid en hun vorm wordt bestudeerd. Een aantal andere testen dient om uit te 

maken hoe het gesteld is met de zaadproductie en zaadkwaliteit. Ze worden allen uitgevoerd in het laboratorium 

spermadiagnostiek en IVF laboratorium op consultatie G1.45. 

Productie en transport zaadstaal 

U kan het spermastaal thuis produceren of ter plaatse in een discreet kamertje op de consultatie G1.25. 

Het is belangrijk 2 of 3 dagen (niet méér of minder) onthouding te hebben voor de productie van het zaadstaal 

om een juist beeld te hebben van de kwaliteit. Gelieve uw handen en penis te wassen (zonder zeep) vóór de 

productie. Het staal wordt geproduceerd door masturbatie en dient opgevangen te worden in een steriel potje, 

aangeleverd door het IVF centrum (consulenten). Het is ook belangrijk dat u het volledige spermastaal opvangt. 

Als dat niet gelukt zou zijn, moet u dat melden. Mocht u koorts hebben is het beter dit onderzoek uit te stellen. 

Als u medicatie neemt, dient u dit ook te melden. Na de productie moet het potje goed gesloten worden en kleeft 

u uw identificatiesticker op het potje. Het is zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de testresultaten dat u 

het staal binnen het uur op het laboratorium afgeeft en dat u het in de tussentijd op lichaamstemperatuur 

bewaart (bijvoorbeeld in uw broekzak transporteren). De resultaten van de testen worden op consultatie door de 

arts met u besproken.  

Nog even praktisch: 

Voor de productie van het zaadstaal vragen wij u volgende voorschriften te volgen: 

• Een afspraak maken op 089/32.77.27 of  089/32.77.25. 

• Niet méér of minder dan 2 of 3 dagen onthouding vóór de productie.  

• Na de productie het potje goed sluiten en op lichaamstemperatuur houden. 

• Het staal binnen het uur naar het laboratorium op consultatie G1.45 brengen. 

• Breng het aanvraagformulier (FO.SD.1) mee. 

• Voor u het staal komt afgeven: inschrijven aan de inschrijfbalie Z0.10. Indien te veel volk aan de 

inschrijfbalie mag u eerst het staal komen afgeven op consultatie G1.45 en daarna zich gaan inschrijven. 
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Indien uw afspraak niet kan doorgaan of indien u niet tijdig op uw afspraak geraakt, gelieve ons te 

verwittigen op het nummer 089/32.77.27 


