Afname Sperma-onderzoek

Informatie voor de patiënt
	U dient eerst een afspraak in te plannen met het Klinisch Chemisch Laboratorium
(KCHL) alvorens u het spermapotje wilt vullen. Een afspraak inplannen doet u via
telefoonnummer 013-2218014.
	Tussen de dag van de zaadlozing ten behoeve van dit onderzoek en de voorafgaande
zaadlozing, dient een termijn van 2-7 dagen onthouding te bestaan (op de achterzijde
vermelden). Houdt hier dus rekening mee als u de afspraak heeft ingepland.
	Het sperma moet ten laatste 1 uur na de zaadlozing worden ingeleverd. Als u
bijvoorbeeld om 9.00 uur een afspraak op het KCHL heeft om uw spermapotje in
te leveren, mag het spermapotje niet voor 8.00 gevuld zijn.
	De beoordeling is het meest betrouwbaar indien het sperma verkregen is door
massage (masturbatie, zelfbevrediging). Er mag in geen geval een condoom,
zeep of massageolie gebruikt worden. Het is belangrijk dat het monster volledig
wordt opgevangen.
	Het potje met het sperma mag niet afkoelen onder de 20°C. Vervoer het daarom
bijvoorbeeld goed afgesloten, rechtop in de binnenzak van uw jas. Hier is de
temperatuur door lichaamswarmte geschikt.
	Vermeld uw naam en uw geboortedatum op het etiket van het potje. Vul de gegevens
aan de achterzijde van dit formulier nauwkeurig in. Neem dit formulier mee samen
met het spermapotje en het aanvraagformulier van uw behandelend arts.
	Na de sperma-analyse kan het biologisch restmateriaal aangewend worden als
controlemateriaal bij andere testen, om vervolgens te worden afgevoerd en vernietigd.
Mocht u bezwaar hebben tegen hergebruik van het materiaal, dan dient u dit te
melden bij afgifte.
	
Afgeven in het ETZ locatie Elisabeth ziekenhuis Tilburg
U kunt uw materiaal alleen afgeven als u van te voren een afspraak heeft gemaakt
met Klinisch Chemisch Laboratorium (KCHL). Dit doet u via telefoonnummer
013 - 221 80 14.
U kunt het materiaal op het moment van uw afspraak afgeven aan de balie van het 		
KCHL. Volg daarvoor route 91 in het ETZ locatie Elisabeth ziekenhuis Tilburg.

Let op
Dit formulier altijd inleveren bij het KCHL samen met het aanvraagformulier
van uw behandelend arts.

Instructie Sperma-onderzoek
In te vullen door patiënt
	
Naam			
	 Is het sperma volledig 		
opgevangen?
					Ja / Nee
	
Tijdstip spermaproductie

Aantal dagen onthouding

	 Zijn productie en transport
volgens instructie verlopen?
					Ja / Nee

In te vullen door laboratorium
	
Tijdstip aankomst laboratorium

Inleveren materiaal
	Maak eerst een afspraak met het Klinisch Chemisch laboratorium (KCHL)
via 013 -221 80 14.
Tussen de zaadlozing ten behoeve van dit onderzoek en de voorgaande 		
zaadlozing, dient een termijn van 2-7 dagen onthouding te bestaan.
Op de dag van uw onderzoek vult u het spermapotje. Sperma moet ten laatste
1 uur na zaadlozing ingeleverd worden. Houdt hiermee rekening als u uw 		
afspraak inplant.
Draai de dop van het potje stevig vast om lekkage te voorkomen.
Voorzie het potje van het etiket en vermeld daarop uw naam en uw 		
geboortedatum.
Zorg dat het veld bovenaan dit formulier volledig is ingevuld.
Zorg dat het potje niet afkoelt tot onder de 20°C. Vervoer het potje daarom
bijvoorbeeld rechtop in uw binnenzak.
Lever het materiaal op het moment uw afspraak in bij ETZ locatie Elisabeth
ziekenhuis Tilburg aan de balie van het KCHL op route 91.

Uitslag

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
 info@diagnovum.nl  www.diagnovum.nl  013 539 36 36
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De resultaten van het onderzoek worden naar uw behandelend (huis)arts
gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

