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ZAADKWALITEIT

De spermakwaliteitvan
westerse mannen holt
achteruit, meldteen
nieuwe studie. Hebben we
dat nietvakergehoordz

Wat is er loos?
Tussen 1978 en 2O11 is het aantal
zaadcellen per zaadlozing bij wes-
terse mannen met5O tot 60 procent
gedaqld, schrijft een internationaal
team van wetenschappers in het
vakblad Huma n Reproduc tion Up date
op baq§ van een overzichtsstudie.
Volgen-S de onderzoekers is ergeen
reden om aan te nemen dat de da-
lende trend vanaf nu afneernt.

Is dit werkelijk nieuws?
Ai in tggz concludeerde een Deense
overzichtsstudie dat de zaadkwali-
teit bij westerse mannen in de voor-
afgaande vij ftig jaar sterk achteruit
was gegaan. Daarna volgden andere
studies, veelal van dezelfde Deense
onderzoeksgroep, met dezelíde be-
vindingen. Maar steeds waren die
controversieel. Net als nu, zeggen
Egbert te Velde, emeritus hoogleraar
voortplantingsgeneeskunde aan de
Universiteit Utrecht, en Sjoerd Rep-
ping, hoogleraar humane voort-
plantingsbiologie aan het Acade-
misch Medisch Centrum inArnster-
dam. Zij zetten nog altijd vraag-
tekens bij de emsten zelfs hetbe-
staanvan de afname.

Kloppen de conclusie dan wel?
De overzichtsstudie is goed uitge-
voerd, zegt Repping. Wel liggen de
ïegfletrs valr de verschillende stu-

, 4àr144Élfaaswaardoormoei-
'*líjkté bÉíaten valt hoe sterk de af-

name werkelijk is. Verder is het ver-
gelijkenvan oude en nieuwe data
lastig, omdat nietvalt te achterha-
Ien of steeds dezelfde methodes zijn

gebruik. Bovendien staat een ver-
minderde spermaconcentratie niet
gelijk aan eenzelfde afname in
vruchtbaarheid. Bij de kans op
zwangerschap is de leeftijd.ran de
vrouw veel belangri;'ker.

Te V'elde onderschrijft die beden-
kingen. Hij wijst er daarnaast op dat
er verhoudingsgewijs veel data zijn
meegenomen van mannen die hun
vruchtbaarheid lieten testen omdat
bij hen ai werd vermoed dat er iets
aan de zaadkwaliteit schortte.

Vanwaar dan toch steeds die
consternatie?
Te Velde vermoedt dat wetenschap-
pers met dit aandachttrekkende on-
derwerp onderzoeksgeld willen bin-
nenhalen.'Gevaarlijk',vindt hij die
werl<wijze. De boodl$hap dat de
zaadl<walitei t afnctiful,ruerkt vol-
gens hem overmatiggebruikvan re-
ageerbuisbevruchting oft ewel ivf in
de hand. Niet toevallig is Denemar-
ken, waar het meeste onderzoek
naar zaadlrwaliteit vandaan komt,
binnen Europa koploper in ivf-
behandelingen. Niet dat hij tegen
ivf is, maar hij vreest dat koppels te
snel naar dit middel grijpen terwijl
een natuurlijke zwangerschap nog
mogelijkis.

Moeten we er dan maar over op-
houden?
Niet persé. Het kan best dat de zaad-
kwaliteit verslechtert door bijvoor-
beeld milieuvervuiling en pestici-
den , zegt Te Velde. Maar dat moet
dan wel op de juiste manier worden
onderzocht. Dat kan doorgedu-
rende langere periodes de sperma-
concentraties van mannen steek-
proefsgewijs bijte houden metde-
zelfde telmethode, en liefst in het-
zelfde laboratoliggsZ§4 studie is

inDene-

taat? Tot en met 2010 ging de sper-
maconcentratie juist licht omhoog.

marken. Sinds r998 §ta\tlrÍiilitaire
rekruten daar sperma afHet resul-
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