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Waarom een semenanalyse?

• ~10% paren hebben fertiliteit problemen
• Hiervan 30% door mannelijke factor

MAN

VROUW

? het ejaculaat



Medisch beleid voor infertiliteit

Fertiliteit man
(semen parameters)

Medisch 
beleid

Ingrepen

Goed Expectatief -
Matig IUI/IVF Inseminatie, stimulatie
Slecht ICSI Stimulatie
Zeer slecht TESE-ICSI Testis biopt, stimulatie



Rondzending voor semenanalyse

• Aantal zaadcellen
• Bewegelijk
• Morfologie
• pH
• Viscositeit
• Leukocyten
• Etc.

Concentratie
• verdunning, type telkamer

Bewegelijk
• inschatten van snelheid

Morfologie
• wat is normaal?

Technische en systematische variatie 



Biologische variatie I 



Biologische variatie  II

https://www.youtube.com/watch?v=HXsRnc6aze0

https://www.youtube.com/watch?v=HXsRnc6aze0


Waar bestaat de rondzending uit?

• Concentratie: 2 samples met zaadcellen
Uitslag gebaseerd op consensus

• Bewegelijk: video fragmenten
Uitslag gebaseerd op consensus

• Morfologie: preparaten en foto’s
Uitslag gebaseerd op consensus en expert opinion



Dankzij rondzending minder spreiding



Dankzij rondzending minder spreiding



Wat morfologie moeilijk maakt 

• Prognostische waarde is laag
-Infertiele mannen hebben vaker minder goede morfologie
maar
Mannen met mindere morfologie zijn niet altijd infertiel
-Meestal verandert de morfologie bepaling het beleid niet

• Arbeidsintensieve en foutgevoelige bepaling

-Veel variatie tussen uitvoerende analisten en laboratoria

In Nederland daarom ook niet altijd deel van analyse



Kop
-vorm
-afmeting
-vacuoles

Middenstuk
-lengte
-vorm
-dikte

Staart
-lengte
-vorm
-dikte

Enkele morfologische kenmerken



Soms is het duidelijk afwijkend…



Vaak is het lastig…

-Met WHO criteria zijn de meeste ZC afwijkend
-meer dan 96% afwijkend  abnormaal



Vraag 1, de uitslag is afwijkend

Wat doet u?
A. Niets
B. Fout traceren
C. Recall van alle morfologie uitslagen 

van laatste 3 maanden
D. Bij SKML klagen over kwaliteit sample

Preparaat 1: 8% in plaats van 4%
Preparaat 2: 17% in plaats van 5%

0A B C D



Vraag 2, de uitslag is afwijkend

Wat doet u?
A. Niets
B. Fout traceren
C. Recall van alle morfologie uitslagen van 

laatste 3 maanden
D. Bij SKML klagen over kwaliteit foto

0
A B C D



Wanneer is morfologie wel belangrijk?
• Indien morfologie nagenoeg 100% afwijkend is

100% globozoöspermie

• Indien morfologie homogeen afwijkend is

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4lZnZvr7iAhUDIMUKHVXgCeMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Isolation-of-normal-sperm-abnormal-sperm-and-globozoospermia-sperm-A-Normal-sperm_fig1_273466907&psig=AOvVaw2t8sgd0jdfjNCKgxEK9bAE&ust=1559141993334939
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4lZnZvr7iAhUDIMUKHVXgCeMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Isolation-of-normal-sperm-abnormal-sperm-and-globozoospermia-sperm-A-Normal-sperm_fig1_273466907&psig=AOvVaw2t8sgd0jdfjNCKgxEK9bAE&ust=1559141993334939


Conclusie presentatie

•Zaadcel morfologie is een grijs gebied
•Behoeft training (dmv rondzending)
•Voor kleine groep patiënten erg belangrijk

WHO laboratory manual semenanalysis 2010, gratis te downloaden!


	Wat als de staart toch niet te lang is?
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Biologische variatie I 
	Biologische variatie  II
	Dianummer 7
	Dankzij rondzending minder spreiding
	Dankzij rondzending minder spreiding
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Vraag 1, de uitslag is afwijkend
	Vraag 2, de uitslag is afwijkend
	Dianummer 16
	Conclusie presentatie

