Klinisch Chemisch
Laboratorium

Opwerken van sperma voor IUI

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Bij een IUI (Intra Uteriene Inseminatie) worden zaadcellen in de baarmoeder
gebracht. Het sperma wordt kort voor de IUI in het laboratorium opgewerkt.
Hierbij worden de best bewegende zaadcellen gescheiden van de andere
zaadcellen.

Voorbereiding
Uw afspraak

Door de polikliniek Gynaecologie wordt u verwezen naar het Klinisch
Chemisch Laboratorium (KCL) waar u zelf een afspraak maakt voor het
opwerken van sperma.
Wilt u de stickers met patiëntengegevens van uzelf en uw partner meenemen
naar de afspraak?

Zelf ophalen bij het laboratorium

U moet zelf van tevoren bij de receptie van het laboratorium ophalen:
• Een steriel potje met deksel voor het opvangen van het sperma.
• Een aanvraagformulier van het laboratorium.
De receptie van het KCL is op de eerste verdieping, route 65.
Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag tussen 7:30 en 17:00 uur.
T: 0515 - 48 81 10.

Wat moet u doen?
•

Om de beste opbrengst van sperma te krijgen, is het advies om
de dag vóór de IUI geen zaadlozing te hebben. Afhankelijk van de
spermakwaliteit kan dit advies soms anders zijn. Dit wordt dan met u
besproken op de polikliniek Gynaecologie.

•

Het is belangrijk dat het sperma zo snel mogelijk, uiterlijk 1 uur na
productie, in behandeling wordt genomen. In het ziekenhuis is
een kamer beschikbaar voor het produceren van sperma. U kunt met de
gynaecoloog of fertiliteitsverpleegkundige bespreken of u hiervan gebruik
wilt maken. De analist van het laboratorium reserveert dan een kamer
voor u.

•

Het spermamonster moet worden verkregen door masturbatie
(zelfbevrediging).

•

Gebruik het kunststof potje dat u van het ziekenhuis hebt gekregen voor
het opvangen van het sperma. Het potje mag niet worden
schoongemaakt.

•

Breng voor de spermalozing het potje op lichaamstemperatuur,
bijvoorbeeld door het een paar minuten in uw handen op te warmen.

•

Vang al het geloosde sperma op in het potje. Wanneer sperma verloren is
gegaan, wilt u dit dan op het aanvraagformulier aangeven?

•

Draai de dop stevig op het potje om morsen te voorkomen.

•

Schrijf met potlood op het etiket van het potje uw naam en
geboortedatum.

•

Bewaar het potje tijdens het vervoer naar het laboratorium op
lichaamstemperatuur (bijvoorbeeld in de broekzak of in de binnenzak van
uw jas).

•

Lever het potje (uiterlijk 1 uur na productie) met het aanvraagformulier
in bij de receptie van het laboratorium. Het laboratorium is op de eerste
verdieping, route 65.

•

Na ongeveer 5 kwartier kunt u het opgewerkte sperma afhalen bij de
receptie van het laboratorium.

•

Daarna meldt u zich bij de polikliniek Gynaecologie.

Belangrijk
Het KCL is tot het moment van aflevering niet verantwoordelijk voor de
herkomst en identificatie van het sperma.

Contact

Hebt u nog vragen? Het Klinisch Chemisch Laboratorium is te bereiken van
maandag tot en met vrijdag tussen 7:30 en 17:00 uur.
T: 0515 - 48 81 10
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