Controle na vasectomie

aanvraagformulier

Naam van de patiënt (let op! Identiteitsbewijs meenemen)

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Sleuteladres:

door arts in te vullen
Aanvrager
Kopie aan
Telefoon
Datum ingreep vasectomie

In te vullen door de patiënt (zie onderstaand voor een toelichting)
Datum van productie (zaadlozing):

Ziekte/ koorts afgelopen drie maanden:

Ja/ Nee

Tijd van productie (zaadlozing):

Productie en transport volgens instructie:

Ja/ Nee

Onthoudingsperiode (aantal dagen):

Sperma verloren gegaan:

Ja/ Nee

indien ja datum:

Opmerkingen/ Bijzonderheden:
U dient het sperma binnen 1 uur na de productie (zaadlozing) af te geven op het laboratorium!
Algemene informatie en instructies voor het verzamelen en opvangen van sperma voor controle na vasectomie.
1)	
U dient voor het onderzoek een seksuele onthoudingsperiode van minimaal één en maximaal zeven dagen in acht te nemen. In deze periode mag er dus geen zaadlozing
plaatsvinden (u mag niet klaarkomen).
2) U dient het sperma thuis te produceren. Het sperma moet binnen 1 uur na productie op het laboratorium afgegeven worden.
3)	U dient het sperma op te vangen in het potje dat u hebt meegekregen.
Breng het potje voor gebruik eerst op lichaamstemperatuur. Gebruik geen andere potjes of materialen voor het verzamelen van zaad. Nieuwe potjes kunnen bij uw arts of alle
poli’s bloedafname van Medlon (MST en ZGT) opgehaald worden. Indien het sperma niet in de goede container is opgevangen zal het onderzoek niet verricht worden. Het is
dan namelijk mogelijk niet betrouwbaar.
4)	Het sperma moet via masturbatie, massage met de hand, worden verkregen. U mag vooral geen condoom gebruiken! Was te voren uw handen goed met water en zeep en
uw penis alleen met water.
5)	Let er op, dat al het geloosde sperma in het potje terechtkomt.
Als er wat verloren is gegaan, dient u dit op de voorkant van dit formulier onder opmerkingen te melden. Als er sperma verloren is gegaan betekent dit dat het onderzoek niet
betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Bij voorkeur op een andere dag een compleet monster indienen.
Na de zaadlozing dient het schroefdeksel stevig dichtgedraaid te worden om morsen te voorkomen.
6) Vermeld uw volledige naam met voorletters en geboortedatum op het potje.
7) Na de zaadlozing bewaart en vervoert u het potje op lichaamstemperatuur, niet te warm en niet te koud.
8)	Breng het potje met het ingevulde aanvraagformulier direct naar het laboratorium. Bij het inleveren van het potje is het van belang dat u of uw partner persoonlijk het
materiaal afgeeft en het aanvraagformulier ondertekent. Hiermee verklaart u dat u volgens de instructies heeft gehandeld en dat uw gegevens op formulier en potje correct
vermeld staan.
9) Heeft u in de afgelopen periode koorts gehad of bent u ziek geweest, dan dient u dit te vermelden op het formulier.
Waar kunt u sperma inleveren voor controle na vasectomie?
U kunt alleen sperma inleveren op afspraak (tussen 08.00 - 08.30 uur)! Maak een afspraak via www.medlon.nl en kies als activiteit: Controle na vasectomie. Vervolgens kunt u een
locatie en tijdstip kiezen en uw contactgegevens invullen. Vergeet niet uw afspraak te bevestigen.

In te vullen door medewerker laboratorium bij ontvangstnemen van sperma
Ontvangstdatum:

Ontvangen door:

Ontvangsttijd:

Paraaf voor ontvangst:

Afgegeven door:

Paraaf voor afgifte

Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat niet meer kan
worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, kunt u dit melden bij de
laboratoriummedewerker.
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