
 
 

 
 

 
 

 

Zaadonderzoek 

 
Zaadonderzoek bij de man 

Als onderdeel van het fertiliteitonderzoek wordt ook het zaad onderzocht. 
Om antwoord te krijgen op de vraag of er voldoende, goed bewegende zaadcellen zijn moet een 
zaadmonster in het laboratorium onder de microscoop worden onderzocht. 
Het zaad wordt onderzocht op onder andere beweeglijkheid, concentratie en vorm van de zaadcellen. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 

Van uw arts ontvangt u een aanvraagformulier voor het zaadonderzoek. Bij de secretaresse (route 1.41) 
kunt u hiervoor een speciaal potje ophalen. Daarbij ontvangt u een korte vragenlijst om in te vullen. 
 
Voor het onderzoek is het nodig dat: 
 
 Het potje met zaad zo snel mogelijk naar het laboratorium wordt gebracht. Het zaad moet binnen een uur 

na productie op het laboratorium ingeleverd worden (route 2.27). U doet er goed aan aluminiumfolie om 
het potje te wikkelen en het potje op uw lichaam, bijvoorbeeld in jas- of broekzak onder uw kleding, te 
vervoeren, zodat de temperatuur van het zaad constant blijft. 

 
 U ervoor zorgt dat in de voorafgaande periode van minimaal 2 en maximaal 7 dagen geen zaadlozing 

heeft plaatsgevonden. 
 
 Het zaad rechtstreeks wordt opgevangen in het potje, geen condooms gebruiken! Het zaad kan het beste 

worden verkregen door masturbatie (zelfbevrediging met de hand). 
Andere methoden zijn NIET geschikt voor het onderzoek. Vermijd daarbij geslachtsgemeenschap. 

 
 U uitsluitend het potje gebruikt dat door het laboratorium of de polikliniek gynaecologie zijn verstrekt. Het 

potje niet uitspoelen of schoonmaken! 
 
 Al het geproduceerde zaad voor onderzoek wordt aangeboden. Is een deel verloren gegaan, dan 

vermeldt u dit op het formulier. Ook is het van belang te vermelden of u in de laatste 3 maanden 

voorafgaand aan het onderzoek koorts heeft gehad (>38C). 
 
Ongeveer 1 week na het inleveren van het zaad is de uitslag bij uw arts bekend. Dit zal op de polikliniek 
gynaecologie met u besproken worden. 
 

 
Het zaadonderzoek vindt plaats in 

het laboratorium medische microbiologie (route 2.26) 
op dinsdag en woensdag 

van 8:00-09:30 uur 
 

 
Nog vragen? 

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust. Op werkdagen kunt u tussen 09.00-16.30 uur altijd contact 
opnemen met het secretariaat gynaecologie. Telefoonnummer (0475) 38 26 48. 
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