Informatie

Spermaonderzoek na
sterilisatie

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of de sterilisatie is geslaagd en of
er sprake is van steriliteit.
Afspraak onderzoek
U hoeft geen afspraak te maken voor dit onderzoek.
Opvangen sperma
● Sperma kan het beste verkregen worden door zelfbevrediging met de hand
(masturbatie). U mag geen condoom gebruiken.
● Het sperma moet rechtstreeks worden opgevangen in het potje. Maak het
potje vooraf niet schoon. Sluit het potje goed af.
● Meldt eventueel verlies van materiaal of bijzondere omstandigheden tijdens
productie en/of transport.
Vervoer van het sperma
Om kwaliteitsverlies tegen te gaan moet het sperma bij voorkeur binnen één
uur maar in ieder geval binnen twee uur na lozing aan de balie van het
algemeen klinisch laboratorium(AKL) worden afgegeven. Zorg dat het zo
weinig mogelijk afkoelt, door het bijvoorbeeld in de binnenzak van uw jas te
dragen.
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Inleveren sperma
Vanaf 8.00 uur en liefst voor 12.00 uur kunt u het sperma, met het aanvraagformulier, afgeven aan de balie
van het AKL. Route naar het AKL: Ga vanuit de centrale hal links van de receptie de gang in en volg de bordjes
‘AKL’ naar de tweede verdieping en meldt u zich aan de tweede balie/luik (I.U.I.).
Afspraak voor de uitslag
Voor de uitslag van dit spermaonderzoek kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek van de
urologen op:
Dag : .....................................................................................................................................................................
Datum : ................................................................................................................................................................
Wilt u op bovenstaande dag voor 11 uur bellen met de polikliniek urologie, telefoonnummer 0492-595950
optie 2
Het sperma moet twee werkdagen voor deze afspraak worden ingeleverd.
Onderzoeksgegevens
Vul onderstaande in en geef dit samen met het potje af.
Naam: ..................................................................................................................................................................
Geboortedatum: ..................................................................................................................................................
Tijdstip zaadlozing: ..............................................................................................................................................
Koorts in de afgelopen 3 maanden: Ja/Nee
Bijzonderheden tijdens productie/transport
 verlies van materiaal vóór het inleveren op het laboratorium
 anders, namelijk:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Datum sterilisatie (vasectomie): ………………
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met het
laboratorium of de polikliniek van de urologen.

Telefoonnummers en adressen

Algemeen Klinisch Laboratorium
T: 0492 – 59 59 72

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Polikliniek Urologie
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 10
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 50

