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Disclosure sheet 

 Vereniging Medische Staf 
(Disclosure slide voor sprekers op nascholingsbijeenkomsten GAIA[i]) 

 

Disclosure belangen spreker:     Rick van der Doelen 

Presentatie:            Labdiagnostiek bij subfertiliteit 

 

 Geen potentiële belangenverstrengeling 

 

 x 

 

 Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1 

 

  

Geen 

 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 

• Honorarium of anderen (financiële) vergoeding 

• Aandeelhouder 

• Andere relatie, namelijk…. 

 

•   Nee 

•   Nee 

•   Nee 

•   Geen 

 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm 



NHG standaard: 

• Subfertiliteit: uitblijven zwangerschap > 1 jaar. 
 

• Anamnese en lichamelijk onderzoek gericht op 

ovulatiestoornissen en tubapathologie. 
 

• Aanvullend onderzoek (lab): 

• Semenanalyse 

• Chlamydia-antistoftest  

 

 

 



Chlamydia antistoftest (CAT) 

• Positieve uitslag  doorverwijzing;                             

vergrote kans op tubapathologie. 
 

• Bij anamnestische aanwijzingen voor tubapathologie         

(bijv. vroegere infecties of operaties in de onderbuik)         

kan ook direct doorverwezen worden;                               

CAT hoeft niet gedaan te worden. 

 

 

 



Semenanalyse 

• Afwijkend: verwijzing (herhaal evt 1x na 3 mnd). 

• Azoöspermie (geen spermacellen) 

• VCM < 3 * 106 
 

 

 

• VCM: volume x concentratie x percentage progressief   

   bewegende spermacellen 

• Het aantal goede zwemmers in het ejaculaat. 

 

 

 



Semenanalyse; pre-analyse 

• Opvangpotje uitgegeven door laboratorium. 

• Vervoeren op het lichaam (20-37 °C). 

• Binnen 1 uur na productie op het laboratorium. 

• Onthoudingstijd 2-7 dagen. 

• Incomplete inzameling 

• Koorts in afgelopen 3 maanden kan                 

spermakwaliteit negatief beïnvloeden. 

 

 

 

 



Semenanalyse 

1. Volume 

2. Concentratie 

3. Motiliteit 

4. Morfologie 

 

 

 

} VCM 



Semenanalyse; volume 

• Normaalwaarde: ≥ 1,5 ml. 

 

• Monster wordt opgezogen in pipet met maatverdeling. 

 

 

 

 



Semenanalyse; concentratie 

• Normaalwaarde: ≥ 15 * 106 zaadcellen per ml. 

• Procedure; 

1. In tweevoud 

2. Voorverdunning 

3. Specifieke telkamer 

4. Controle resultaat door collega 

 

 

 



Semenanalyse; motiliteit 

• Normaalwaarde: ≥ 32% progressief motiel. 

• WHO 2010: 

• Immotiel: geen beweging 

• Motiel: beweging van de staart, maar geen         

voorwaartse beweging 

• Progressief motiel: voorwaartse beweging ≥ 5 μm/sec. 

 

 

 

 

 



Semenanalyse; motiliteit 

• Normaalwaarde: ≥ 32% progressief motiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUhPUDCMng4 

• In tweevoud 

• Minstens 200 cellen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUhPUDCMng4


Morfologie 

• Normaalwaarde: ≥ 4% normale morfologie. 

• Klinische relevantie onduidelijk. 

 

 

 

• OFO-studie: mannen met normale morfologie < 20%       

hebben lagere kans op spontane zwangerschap (vd Steeg, 2007. 

• Vooralsnog onderdeel van standaard semenanalyse;    

specifieke vaardigheid. 

 

 

 

 

 



Morfologie Minstens 200 cellen 

 



Terminologie 

1. Aspermie: geen ejaculaat. 

2. Azoöspermie: geen spermacellen. 

3. Oligozoöspermie: verlaagd aantal spermacellen. 

4. Asthenozoöspermie: verlaagd aantal prog. motiele spermacellen 

5. Teratozoöspermie: verhoogd # cellen afwijkende morfologie 

6. Oligoasthenoteratozoöspermie (OAT): 3+4+5. 

 

 

 

 

 



Sperma-analyse en doorverwijzing 

• VCM: hoeveelheid progressief motiele spermacellen 

• Volume ejaculaat * Concentratie * % progressief motiel 

• Afkapwaarde: ≥ 3* 106 progressief motiele spermacellen 

• Afwijkend: doorverwijzing. 

• Niet-afwijkend: meenemen in predictiemodel 

 

 

 



Voorwaarden: regelmatige cyclus, CAT negatief en VCM > 3 * 106  

 

 

Sperma-analyse en doorverwijzing 



Semenlab IJsselland ziekenhuis 

• Semenanalyse fertiliteitsonderzoek 

• Dinsdag en woensdag inleveren om 08.30u 
 

• Opwerkingen voor intra-uteriene inseminatie (IUI) 

• Post-vasectomie onderzoek 

• Informatiefolders op www.yslfolder.nl  

 

 

 



Spiegelinformatie  
2017+2018 

NZa-tarieven 2019: 

- semenanalyse 

fertiliteit: €46,04 

- CAT: €11,59 

 

Fertiliteit 

Huisartsenpraktijk 
Semen-
analyse  CAT 

Fascinatio 3 4 

Flier, van der 

GHC Charley Toorop 1 

GHC Krimpen 

GHC Nesselande 5 9 

GHC Oosterflank 1 1 

GHC Schenkel 1 2 

GHC Spoorlaan 3 

Johan Jongkindrade 

Rozenburcht 1 

Spek, van der 6 1 

Overig 16 12 

Eindtotaal 37 29 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


