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U bent bezig met een behandeling ten behoeve van een 

intra-uterine inseminatie (IUI). Een onderdeel van de 

behandeling is sperma verzamelen.  

 

Monsterverzameling 

Bij de secretaresse van de gynaecologen kunt u een steriel 

potje ophalen. Het sperma moet worden opgevangen na 

twee tot zeven dagen seksuele onthouding, dan is de 

kwaliteit van de zaadcellen zo  optimaal mogelijk. Sperma 

kan het beste door zelfbevrediging worden verkregen. 

Andere methoden zijn niet geschikt. U mag geen 

condoom gebruiken omdat het materiaal schadelijk kan 

zijn voor de zaadcellen. Het sperma moet binnen één uur 

voor de afspraak worden geproduceerd en direct in het 

steriele potje worden geloosd. Belangrijk is dat u al het 

sperma opvangt. Zet uw naam en geboortedatum op het 

steriele potje. 

 

Afspraak 

U of uw behandelend arts  maakt een afspraak voor op 

het laboratorium van de ziekenhuis in Goes 

(telefoonnummer 088 125 45 80). 

 

Datum afspraak: 

 

____________________________________________  

 

Dag: 

 

____________________________________________  

 

Tijdstip inleveren:  

 

____________________________________________  

 

Als u uw afspraak niet kunt nakomen, laat dit dan weten 

via telefoonnummer 088 125 45 80. 

 

Inleveren van sperma   

Het etiket met uw persoonlijke gegevens zit al op het 

aanvraagformulier. Als uw gegevens niet kloppen geef dit 

dan direct door bij de receptie in de centrale hal.  

Op het aanvraagformulier vult u in: 

 

 datum en tijdstip van de zaadlozing 

 onthoudingsperiode 

 bijzonderheden zoals: volledig opvangen van het 

sperma 

 uw naam en geboortedatum en naam en 

geboortedatum van uw partner 

 medicijngebruik tijdens de onthoudingsperiode 

 

Afleveren sperma in het ziekenhuis  

Het sperma moet op de afgesproken datum maximaal één 

uur voor het afgesproken tijdstip worden verzameld. 

Zorgt u ervoor dat het sperma tijdens het brengen naar 

het laboratorium bij kamertemperatuur wordt bewaard, 

bijvoorbeeld door het monster in uw jaszak of uw 

broekzak mee te nemen. U kunt het monster afgeven bij 

het laboratorium van het ziekenhuis in Goes (route 51). U 

meldt zich bij de balie van het laboratorium met de 

mededeling dat u materiaal wil afgeven voor een I.U.I -

behandeling, waarvoor u een afspraak heeft. In verband 

met uw privacy wordt u in een aparte ruimte ontvangen. 

U wordt gevraagd u te legitimeren voordat het materiaal 

in ontvangst genomen wordt.  

 

Het opwerken van sperma 

Op het laboratorium wordt het sperma opgewerkt. Dat wil 

zeggen dat het materiaal dusdanig wordt behandeld dat 

de meest geschikte zaadcellen worden geconcentreerd in 

een klein volume vloeistof. Deze procedure neemt 

ongeveer anderhalf uur in beslag. Gevraagd wordt u na 

anderhalf uur te melden bij het laboratorium. Als het 

materiaal niet geschikt is voor behandeling (te laag aantal 

actieve spermatozoën) stelt uw gynaecoloog u hiervan op 

de hoogte en wordt de handeling met dit monster 

afgebroken. Na succesvolle bewerking van het materiaal, 

wordt na controle van uw persoonlijke gegevens, het 

materiaal in een afgesloten buisje overhandigd met het 

aanvraagformulier. In verband met steriliteit dient het 

buisje gesloten te blijven. U gaat met het materiaal naar 

de afspraak met de gynaecoloog.  

 

Intra-uterine inseminatie 
Deze folder geeft u informatie over intra-uterine inseminatie (IUI). Het is goed u te 

realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

onderdeel van 



 
Intra-uterine inseminatie 
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De inseminatie 

U meldt zich op de polikliniek Gynaecologie. De 

dienstdoende arts voert de inseminatie uit. 

 

Weekendprocedure 

Op zondag is in principe geen inseminatie mogelijk. Op 

zaterdag dient u zich te melden bij balie in de centrale hal 

van het ziekenhuis in Goes. U vraagt de dienstdoende 

analist te bellen in verband met uw afspraak voor IUI. Na 

contact van de receptioniste met het laboratorium, wordt 

u gevraagd zich te melden bij het laboratorium. De 

dienstdoende medewerker neemt volgens de beschreven 

procedure het monster in ontvangst nemen. Anderhalf 

uur nadat u het sperma heeft ingeleverd, kunt u het 

bewerkte materiaal op het  laboratorium ophalen. 

Vervolgens gaat u naar uw afspraak met de dienstdoende 

gynaecoloog.  

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt 

u contact opnemen met het laboratorium via 

telefoonnummer 088 125 45 80 (telefonisch bereikbaar: 

maandag t/m vrijdag 7.30-17.00 uur). 
 


