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monsters en wisten in 98 Drocent van de
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Sjoerd Repping, hoogleraar en hoofd
van de afdeling voortplantingsgenees-
kunde in hetAMC, ziet regelmatig derge-
lijke doe-het-zelfzaadtests verschijnen.
Maaroverhun toegevoegde waarde is hij
niet razend enthousiast.'Als je zaadkwa-
liteit buiten het WHO-crirerium valt, ben
je zeker niet meteen onvruchtbaar. Pas als
je helemaal geen spermacellen hebt, is de
kans op spontane zwangerschap nul. Het
is mooidat je nu indebeslotenheidvan je
woonkamer ie sperma kunt testen, maar
ik ben bang dat veel mannen straks onte-
recht denken dat ze helemaal onvrucht-
baar zij n en dan overgaan op onnodige en
kostbare ivf-behandelingen.'

D o e-het-z elfs p ermate s t
opdesmartphone

Mickey SteijaeÉ
Amsterdam

Een kinderwens, maar bang voor
slecht zaad? Dan biedt de smart-
phone wellicht uitkomst. Onderzoe.
kers van het Brigham andWomen's
Hospital in Boston introduceren een
zaadtest op de smartphone, die tot
9t procentzekerheid de kwaliteit
van een spennamonster kan voor-
spellen-

Wereldwijd kampen zo'n 45 miljoen kop-
pels met ongewenste kinderloosheid. Een
vroege diagnose van onvruchtbaarheid

van de man kan helpen tijdig over te stap
pen naar alternatieve conceptiemetho-
den. Mannen kunnen de gang naar de
vruchtbaarheidskliniek als ongemakke-
lijk ervaren. Bovendien is het een gedoe:
het spermamonster moet binnen een uur
afgeleverd zijn bij de kliniek, ofterplekke
wordengeproduceerd.

De doe-het-zelfzaadtest is daarom een
uitkomst, schrijven de onderzoekers uit
Boston in hetvakblad Scdence 1ïonslattonal
Medicine.Zlj ontwikkelden een goedkoop
apparaatje dat ie aan ie smartphone kunt
koppelen. Daarbij hoort een luchtpompje
en een microchip. Met hetpompje laad je
wat sperma in de microchip, die jevervol-

gens weer in het apparaatje klik. Via een
app op de smartphone kun je vervolgens
de uitslag opwagen. De hele procedure is
net zo eenvoudig als een zwangerschaps-
test, schrijven de onderzoekers. '

Om de gezondheid van sperma te ga-
randeren, baseerden zii zich op de criteria
van de Wereldgezondheidsorganisatie
WHo. Deze schrijft voor dat het zaad ten
minste 15 milroen zaadcellen per milliliter
moet bevatten, die ook nogeens beweeg-
lijk genoeg moeten zijn. De onderzoekers
testten hun apparaatie op 350 sperma-
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