Opslag eigen sperma
Medisch Centrum Kinderwens
Spermaopslag
Het is mogelijk sperma in te vriezen en te bewaren zodat het na verloop van jaren nog bruikbaar is voor
kunstmatige inseminatie of andere vormen van hulp bij voortplanting zoals IVF (in vitro fertilisatie). Het
sperma moet dan wel aan bepaalde minimumeisen voldoen. Invriezen gebeurt met een speciale vloeistof
en de bewaring is bij zeer lage temperatuur (minimaal -170 C).
Omstandigheden die aanleiding zijn tot het opslaan van sperma, kunnen zijn:
Medische behandelingen, die mogelijk resulteren in een tijdelijke of blijvende onvruchtbaarheid, zoals
bestraling van de testikels (zaadballen) of chemotherapie.
Het zekerheidshalve opslaan van sperma door mannen die besloten hebben om zich te laten steriliseren.
Opslaan t.b.v. een toekomstige behandeling bij uw partner, hiervoor kunnen uiteenlopende redenen zijn.
Voorafgaand aan een procedure voor spermaopslag is er altijd een gesprek met een medewerker van de
spermabank. Deze bespreekt met u uw redenen voor de spermaopslag. Ook legt hij/zij de te volgen
procedure verder uit. U krijgt een overeenkomst voorgelegd waarin de voorwaarden voor de opslag zijn
geregeld. Een afspraak voor dit gesprek maakt u via het secretariaat.

Praktische gang van zaken bij de opslag
-

-

In verband met de opslag van het sperma moet er een onderzoek op HIV, Hepatitis B en C (in bloed)
plaatsvinden. Dit bloedonderzoek kan na het gesprek op de kliniek meteen worden gedaan.
Afhankelijk van de kwaliteit van het sperma bespreken wij met u of het raadzaam is meerdere keren
sperma in te leveren. Indien u meerdere keren sperma wilt inleveren maakt u zelf de afspraken. Het is
meestal mogelijk om op de dag van de eerste afspraak meteen zaad in te leveren; voor de kwaliteit van
het sperma dient u er rekening mee te houden dat een onthoudingstijd van meer dan 10 dagen niet
aan te bevelen is.
Bij inseminatie met ingevroren sperma is de kans op een zwangerschap per maand kleiner dan bij
normale geslachtsgemeenschap. Zekerheid dat een zwangerschap tot stand zal komen kan nooit
gegeven worden.
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Beëindigen van de opslag
Als u de spermaopslag wilt beëindigen dan dient u ons dit schriftelijk te melden. Wij zorgen dan voor
vernietiging van uw sperma. Na vernietiging krijgt u van ons een bevestiging. Ook beëindigen wij de opslag
als u verhuist zonder uw nieuwe adres bij ons te melden of als u de jaarlijkse rekening voor de
bewaarneming niet betaalt.

Kosten
De kosten van het invriezen op het laboratorium en daarna de (jaarlijks te berekenen) kosten voor de
opslag vindt u in de aparte folder ´Tarieven DBC en Niet verzekerde zorg´. Tarieven kunnen jaarlijks aan
aanpassingen onderhevig zijn. Verzekeringen vergoeden deze kosten meestal niet of slechts ten dele.

Bereikbaarheid:
U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 8.00-12.00 en van 13.00-15:30 uur en op
zaterdag van 10:00-13:00 uur op 071-5812300.

Links
Patiëntenvereniging Freya
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http://www.freya.nl

