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Kllnisch embryoloog Sloerd Repplng
weet hoe mannen met vmchtbeerhelds-

problemen misschien toel vader
kunnenworden.

Door Mieke Zijlmans
Foto Jéröme Schlomoff

en man maakt met iedere hart-
slag duizend zaadcellen aan.
Met de stamcellen in hun testes
maken ze zaadcellen tot ze

doodgaan. Ze kunnen dus inderdaad tot
aan hun dood kinderen verwekken.

'De aanmaal<van een zaadcel duurt
twee maanden. Pas dan kan die geëjacu-
leerd worden. Zaadcellen worden gepro-
duceerd in de testikels. Gaan naar de bij-
bal,waarna ze worden opgeslagen om geë-
jaculeerd te worden. Gebeurt dat niet, dan
worden ze afgebroken. Als je bijvoorbeeld
twee maanden niet klaarkomt, is ereen
ophopingvan afgebroken zaadcellen en is

de kwaliteitvan het zaad minder. Er is een

optimumvan tussen trrvee en tien dagen
onthouding. In die periode is de kans op
goed sperma het grootst.

'Onvruchtbaarheid is iets geks. |e kunt
van de buitenkant niet zien dat er in je

sperma weinig of geen zaadcellen zitten.
Dat merk je pas wanneer je probeert een
kind te verwekken. Wij zijn expertisecen-
trum op het gebied van mannelijke on-
vruchtbaarheid.

'De definitie van verminderde wucht-
baarheid is dat je een jaar lang hebt gepro-
beerd om zwanger te worden en het is
niet gelukt. Als een man beroerd zaad
heeft, kan er sprake zijnvan een geneti-
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sche oorzaak. Of hij heeft woeger een in-
fectie gehad. Of hij heeft als kind kanker
gehad, is behandeld met chemotherapie
en daardoor steriel geworden. Vaakweten
we de oorzaakook-nog-niet.

'Deze mannen hebben in hun sperma
maar een paar zaadcellen, of helemaal
geen. Dat wil niet zeggen dat ze geen zaad-

cellen hébben, maardaterzoweinigwor-
den aangemaakt dat ze in het traject dat
ze moeten afleggen hetloodje leggen.ln
de helftvan die gevallen kunnenwe zaad-

cellen wel vinden in de testikels. Daarmee
kun je eicellen be'rmchten. Dat is een spe-

ciale behandeling, waarbijje een biopt,
een stukje weefsel, neemt uit de testes.

Daarin zoekje zaadcellen. Bij 50 procent
zijn die daarinderdaad. Die kun je gebrui-
ken om met behulp van ICSI eicellen te be-
rrmchten, in het laboratorium wordt een
zaadcel rechtstreeks in een eicel geinjec-
teerd. En zo kunnen die mensen dan toch
genetisch eigen kinderen krijgen.

'Dat is een invasieve, kostbare en niet al-

locatie AMC. Daar mel- Humane Voorplantings-
den zich onder anderen biologie en doet onder-
mannen met vruchtbaar- zoek naar mensen die
heidsproblemen. moeite hebben om
Repping is hoogleraar zwanger te worden.

tijd succesvolle behandeling. Mensen die
zo niet zwangerworden, kiezen geregeld
alsnog voor bewuchting met donor-
sperma. De kans dat je zo zwangerwordt,
is vaakgroter.Wijwagen ons af of het niet
verstandiger is de keuze voor donors-
perma eerderaan te bieden: die behande-
ling is veiliger, effectiever en goedkoper.

'Je kunt zelf weinig doen om de kwali-
teitvan je zaad teverbeteren. Roken en
veel alcohol drinken zouden de kwaliteit
van het sperma kunnen aantasten. Het ge-

bruikvan anabole steroiden is slecht.
Maar datje doorhet dragenvan een
strakke spijkerbroek geen kinderen meer
kunt krijgen, is een fabeltje. Je kans op een

zwangerschap neemt niet af als je vijf mil-
joen zaadcellen minder maak door ro-
ken, drinken ofeen strakke spijkerbroek.

'Wat niet helpt, zijn preparaten. In die
handel gaan miljoenen om: wanhopige
mensen proberen alles, Maar de sperma-
kwaliteit is wat-ie is: daarkunnen we
eigenlijk niets aan veranderen.'
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