
Mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. 
 
 

Bij een ongewenste kinderloosheid van een 
echtpaar komt vaak de vrouw voor een 
behandeltraject, terwijl even zo vaak de oorzaak 
van de kinderloosheid bij de man ligt. 
De laatste decennia is de mannelijke 
vruchtbaarheid drastisch afgenomen. Er zijn cijfers 
bekend dat de afgelopen 50 jaar het aantal miljoen 
zaadcellen per ml. Is gehalveerd. 
Veel stellen vinden in de reguliere zorg niet de 

antwoorden waar ze naar zoeken en maken een afspraak. 
 
Bij ongeveer één op de zes stellen komen vruchtbaarheidsproblemen voor. Bij ongeveer één op de 
drie gevallen licht het probleem bij de vrouw, en bij één op de drie bij de man. In overige gevallen ligt 
de oorzaak bij beide of is die onbekend. Ondanks dat er vaak gesproken wordt over 
onvruchtbaarheid of infertiliteit, is er meestal spraken van verminderde vruchtbaarheid of 
subfertiliteit. Van mannelijke infertiliteit spreekt men eigenlijk pas als het aannemelijk is dat de man 
onvruchtbaar is, bijv. door azoöspermie. 
 

Kwaliteit van sperma: 
Met name de hoeveelheid, de bewegelijkheid en de vorm van de zaadcel bepaalt de kwaliteit van het 
sperma. Daarnaast zijn er nog andere factoren van belang, zoals de pH-waarde, hoeveelheid 
leukocyten en of het sperma anti stoffen tegen zichzelf maakt. 
De kwaliteit  wil niet altijd wat zeggen over de vraag of de man zijn partner kan bevruchten. 
Bevruchting kan bij een verminderde zaadkwaliteit ook plaatsvinden, al is de kans minder groot. 
De zaadkwaliteit heeft ook geen invloed op afwijkingen bij een uiteindelijk geboren kind. 
 
 

Chinese Geneeskunde en verminderde vruchtbaarheid: 
Hoewel verschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan de 
verminderde vruchtbaarheid bij de man, is in de meeste gevallen een 
passende behandeling aan te bieden vanuit de Chinese Geneeskunde. 
Omdat elke man een andere achtergrond en constitutie heeft en de 
oorzaken zo divers zijn, moet zorg op maat geboden worden. Tijdens 
een intake wordt hier uitvoerig op in gegaan en een behandelplan al 
dan niet naast een regulier traject voorgesteld. Een voordeel bij een 
man is het ontbreken van een maandelijkse cyclus zoals bij een 
vrouw, dus de behandeling kan elk moment gestart worden. 
Een behandeling start altijd met een intake. Als de diagnose is gesteld 

kan een kruidenformule voor langere tijd worden ingezet. Gezien het feit dat de sperma-aanmaak 2 
tot 3 maanden duurt, wordt aangeraden om minimaal 3 maanden te behandelen, echter 6 maanden 
zou optimaal zijn. 1 keer per drie weken wordt een behandeling met acupunctuur gegeven en het 
verloop gecontroleerd en evt. bijgesteld.   
 
 


