
 

 

Het inleveren van sperma voor onderzoek 

Het sperma kan alleen op afspraak ingeleverd worden bij het Fertiliteitlaboratorium, 

Zuyderland Medisch Centrum. Ook als de huisarts de aanvraag heeft gedaan. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Fertiliteitlaboratorium, tel.nr. 088-4590625 

op maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur. U kunt hierbij aangeven op welke locatie 

(Heerlen of Sittard) u het sperma wilt inleveren. Op de locatie Heerlen kan dat op 

maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. Op de locatie Sittard op maandag, 

woensdag en vrijdag. Voor een IUI kunt u ook op zaterdag terecht op de locatie 

Heerlen. 

 

U kunt hieronder noteren wanneer en waar U de afspraak heeft gemaakt: 

Dag  …………………………   Tijd ………………………… 

Locatie ………………………… 

 

Locatie Heerlen: het Fertiliteitlaboratorium bevindt zich op de 2e verdieping. Voor de poli 

gynaecologie loopt u de linker gang in, dan is het helemaal aan het einde van de gang. 

Ruimtenummer B 2.103. In de deur zit een raam, hier kunt u aankloppen. 

Locatie Sittard-Geleen: het Fertiliteitlaboratorium bevindt zich op afdeling Oost 04, 

rechts van de bloedafname.  

 

Instructies 

Het sperma dient te worden opgevangen in het potje dat u heeft meegekregen.      

Het beste is dat u dan 2 dagen geen zaadlozing heeft gehad. Was vooraf de penis 

en eikel met water. Droog goed af. Alleen sperma dat is verkregen door massage 

(masturbatie) is geschikt. Is niet de gehele zaadlozing opgevangen? Meld dit dan op 

het formulier en bij het inleveren van het sperma. 

Plak de naamsticker op het potje en noteer het tijdstip van de zaadlozing op het 

labformulier. 

Het potje moet op lichaamstemperatuur blijven. Na het opvangen dient u het potje op 

een warme plek te houden (bijvoorbeeld in een broekzak of een binnenzak). 

Daarna zo spoedig mogelijk en niet later dan 1 uur na opvangen inleveren op het 

Fertiliteitlaboratorium, samen met het labformulier.                                                        

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de polikliniek 

Gynaecologie. tel. 088-4599702 van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00. 


