PATIENTENINFORMATIE

Retrograde ejaculatie
Inleiding
Soms komt het sperma bij een zaadlozing niet naar buiten, maar komen de
spermacellen in de urineblaas terecht. Dit wordt retrograde ejaculatie genoemd.
Urine is van nature zuur en spermacellen kunnen niet lang in dit zure milieu overleven.
Het verkrijgen van spermacellen uit deze urine vraagt om een aparte methode met
eenmalige medicatie. Daarna zal de analist via een speciale methode de
spermacellen uit de urine zuiveren.

Voorbereiding
De arts heeft in overleg met u een afspraak voor u gemaakt met het
fertiliteitslaboratorium. Een steriel potje om sperma in op te vangen en een sticker
ontvangt u van uw arts of kunt u verkrijgen bij één van de bloedafnamelaboratoria
van Result Laboratorium. Daarnaast ontvangt u een recept voor bicarbonaat
tabletten.
Onze bloedafnamelaboratoria vindt u in de poliklinieken van het Albert Schweitzer
ziekenhuis en het Beatrix ziekenhuis. Kijk voor de openingstijden op
onze website.
www.resultlaboratorium.nl/priklocaties
De zaadlozing bij retrograde ejaculatie moet plaatsvinden in het ziekenhuis.
Op de locatie Zwijndrecht is een mogelijkheid (afgesloten ruimte) om de zaadlozing
bij het fertiliteitslaboratorium te laten plaatsvinden. U kunt zich hiervoor melden bij de
balie van de bloedafname.
Voor het beste resultaat is het van belang dat u minimaal twee en maximaal zeven
dagen van tevoren geen zaadlozing heeft gehad.

Instructie
Twee uur voor het onderzoek slikt u thuis twee tabletten bicarbonaat (2x 500 mg).
Vervolgens drinkt u een halve liter, bij voorkeur, water. Daarna plast u goed uit.
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij het fertiliteitslaboratorium voor de
benodigde potjes met vloeistof.
Het is van belang dat u onderstaande instructie goed opvolgt. De kwaliteit van het
opgewerkte sperma wordt mede door u bepaald.
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Was uw handen en de genitale streek goed met water. Gebruik beslist geen zeep,
dit kan zaaddodend werken. Na het wassen goed afdrogen met een schone
handdoek. Gebruik geen condoom.
De zaadlozing moet worden opgewekt door masturbatie. Vang de gehele
zaadlozing rechtstreeks op in het steriele potje. Sluit het potje daarna goed af.
Drink wederom een kwart tot een halve liter, bij voorkeur water. Plas vervolgens uit in
de meegekregen potjes met vloeistof en lever alle potjes bij de analist in.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met Result Laboratorium.

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met Result Laboratorium. Dat kan via onze website: www.resultlaboratorium.nl
Of bel tijdens kantoortijden:
Fertiliteitslaboratorium locatie Beatrixziekenhuis
F-laboratorium locatie Albert Schweitzerziekenhuis

(0183) 644800
(078) 6541811
www.resultlaboratorium.nl

Tot slot
De uitslagen worden aan uw arts gerapporteerd. De arts zal deze met u bespreken.
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