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Wanneer een spermastaal nodig is in het kader van een vruchtbaarheidsbehandeling, vragen wij een
aantal regels in acht te nemen inzake hygiëne en transport van het staal.

Aandachtspunten voor de aanmaak van uw staal
1.

Voor een optimale kwaliteit van het staal wordt gevraagd een 3 tot 5 dagen geen seksuele
betrekkingen te hebben.

2.

Net voor het aanmaken van het staal is het belangrijk te plassen en de handen en de intieme
zone grondig te wassen met water en zeep. Let erop dat hierbij geen zeepresten achterblijven.

3.

Gelieve het staal rechtstreeks in het steriel potje te lozen. Het gebruik van een condoom kan
nefast zijn voor de kwaliteit van uw staal.

Aandachtspunten voor het transport
1.

Gelieve enkel het potje te gebruiken dat u meekreeg op raadpleging.

2.

Gelieve het staal zo spoedig mogelijk (liefst binnen de 30-60 min) af te geven op het labo.
Vooraf inschrijven is niet nodig. route 36. U dient zich hiervoor eerst in te schrijven.

3.

Het staal dient tijdens het transport op lichaamstemperatuur te blijven. Het potje kan
bijvoorbeeld onder de trui of vest gehouden worden of u kan gebruik maken van
aluminiumfolie of een warme handdoek. Gelieve het staal niet in zonlicht te plaatsen.

4.

Let erop dat u het deksel goed hebt afgesloten en dat u het potje onderweg rechtop houdt.

5.

Naast uw staal dient u de nodige aanvragen mee te brengen. Doorgaans betekent dit een
blauwe bon. Indien er een bloedafname dient te gebeuren, kan dat eveneens op route 36 of
op het labo (u hoeft hiervoor dus niet naar staalafname te gaan).

De inseminatie gaat door in de fertiliteitskliniek op route 36. Onmiddellijk na het indienen van het staal
begint de embryoloog/MLT embryologie aan de verwerking of capacitatie ervan. Enkele uren later is het
staal klaar voor inseminatie of bevruchting van eicellen.
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