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U dient een afspraak te maken met het laboratorium voor het 

inleveren van het monster. U belt hiervoor de administratie van het 

laboratorium op telefoonnummer 0182-505342.  

Heeft u geen potje ontvangen, dan kunt u een potje ophalen bij de poli 

bloedafname (route 27) in het GHZ. Dit kan op werkdagen tijdens 

kantooruren.  

 

Inleiding 

Om te bepalen of een vasectomie (sterilisatie) is geslaagd, vindt altijd spermaonderzoek 

plaats. Voor een zo goed mogelijk onderzoeksresultaat vindt u hier richtlijnen voor het 

opvangen en inleveren van sperma. Voor dit onderzoek heeft u deze patiëntinformatie, 

inclusief aanvraagformulier en een potje (zie figuur 1) die speciaal bedoeld is voor het 

opvangen/verzamelen van het sperma ontvangen. 

 

Aanwijzingen voor het verkrijgen van een semenmonster 

Voorbereiding 

-  2 tot 7 dagen voor productie geen gemeenschap of zaadlozing. 

-  Inlevering binnen 1 uur na productie. 

 

 

 

 

 

- Bewaar het potje op kamertemperatuur. 

- U mag dit potje niet schoonmaken; schoonmaakmiddelen en  

  water zijn schadelijk voor de zaadcellen. 

 

 

 

- Reinig uw penis met water voordat u aan het onderzoek begint.  

  Gebruik hierbij geen zeep en droog de penis goed af. 

 

 

 

Afname 

- Het sperma moet door masturbatie (zelfbevrediging met de hand) 

verkregen worden. Andere methoden zijn niet geschikt voor dit 

onderzoek. 

- Verwijder de deksel van het potje. Vang het sperma rechtstreeks    

  op in het potje. Let hierbij op dat u al het sperma opvangt. 

 

- Na het opvangen van het sperma sluit u het potje zorgvuldig af met  

  het deksel. 

- Noteer uw naam, geboortedatum en tijdstip van zaadlozing op het  

  etiket van het potje. 

- Lever het sperma binnen 1 uur na zaadlozing in bij het   

  laboratorium (route 54) inclusief dit aanvraagformulier. Zorg dat  

  de gevraagde gegevens ingevuld zijn. 

 

Figuur 1: steriel semen potje 
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U dient een afspraak te maken met het laboratorium voor het inleveren van het monster 

 

Gegevens patiënt 

Paraaf patiënt: ……………………………………… 

 

Naam en paraaf derde*: 

 

…………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………...... 

 

 

Aanvrager: ……………………………………… 

 

*Bij inleveren door iemand anders 

 

 

Laboratoriumafspraak 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Aanvullende gegevens 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

xCare sticker man 

(invullen door laboratoriummedewerker) 

 

Datum van inleveren: ……………… Tijdstip van inleveren: ………………  

 
Paraaf laboratoriummedewerker voor ontvangst: ……………………………………………… 

(invullen door arts/arts-assistent) 

 

Datum van vasectomie: ……………………………………… 

 

Wilt u a.u.b. de vragen hieronder beantwoorden 

 

Datum zaadlozing: ……………  Tijdstip zaadlozing: …………………. 

 

Aantal dagen sinds laatste zaadlozing: ……… dagen (onthoudingsperiode) 

 

Is er sperma verloren gegaan?   Nee / Ja * 

 

Verloren is gegaan eerste deel / laatste deel / n.v.t. *  

 

Medicijngebruik in de afgelopen 3 maanden? Nee / Ja *, nl.:….. 

 

Koorts (38°C of meer) in de afgelopen 3 maanden: Nee / Ja * 

         * doorhalen wat niet van toepassing 
is 


