Aanvraagformulier 2

Semen onderzoek
Algemeen Klinisch Laboratorum
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Voor dit onderzoek moet een afspraak gemaakt worden, via het
Kiant Contact Centrum tel.: 010 258 3200
(Hetmateriaal moettussen 8.15 en 08.45 uurop hetAKL
afgeleverd worden, route nummer56)
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(Raadpleeg achterzijde formulier en patientenfolder)

Postbus 690
2900 AR Capelle aan den lJssel
Gegevens patient

(volledig vermelden of etiket)
PID. nr.
BSN
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonpl.
Ziektekostenverzekering
Verzekeringsnummer-nummer:

Klinische gegevens

(in te vullen door de aanvrager I analist)
Aanvragend arts
Productietijd
Ontvangsttijd
Datum analyse
Koortsende ziekte(<3mnd)

Bijzonderheden tijdens productie/transport (verlies materiaal?)

Onderzoek

Semen onderzoek
Aantal dagen onthouding

D Herstel na vasectomie (Vaso-vasostomie)
Datum herstel vasectomie

Sperma-antistoffen
(Sperma-antistoffen, dmv. MAR-test, wordt niet routinematig uitgevoerd bij semen onderzoek)

Handtekening voor afgifte:
Paraaf voor ontvangst:

Zo.z. voor instructie van verzamelen en inleveren van semen

Versie: 8
Code: ALIPRE/0041F04

Semenonderzoek
Instructie voor de patient
Raadpleeg de patientenfolder Semenonderzoek verkregen op de poli gynaecologie / poll urologie
via www.yslfolder.nl
Er wordt een ‘inlevertijd’ met u afgesproken, zie de patientenfolder.
nb: Indien de inlevertijd met 15 minuten of meer overschreden wordt kan het materiaal
geweigerd worden. De reden hiervoor is dat het semenonderzoek binnen
2 uur bekeken moet worden.
Het sperma kan alleen ingeleverd worden op de hoofdlokatie van bet lJsselland ziekenhuis,
Prins Constantijnweg 2 te Capelle aid lJssel (route 56)
Om de beste opbrengst aan sperma te krijgen, is het verstandig om gedurende twee dagen voor
het onderzoek geen zaadlozing te hebben.
Het sperma wordt verkregen door masturbatie (thuis).
Het sperma dient volledig in het door u, op de poll ontvangen potje, te worden opgevangen.
Binnen I uur na productie dient het potje met daarin het opgevangen sperma,
op het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) ingeleverd te zijn.
Er worden
andere opvangcontainers geaccepteerd, dit ivm de kwaliteitseisen.
Vervoer het materiaal in de binnenzak van uw jas of broekzak zodat het materiaal zoveel
mogelijk op Iichaamstemperatuur blijft.
Lever het potje met het opgevangen sperma samen met dit aanvraagformulier op de
afgesproken inlevertijd in op bet AKL, lokatie lJsselland ziekenhuis,
le verdieping, routenummer 56.
Op het laboratorium zal de analist het potje in ontvangst nemen en aan u nog een aantal vragen
stellen m.b.t. persoonsgegevens en een aantal klinische gegevens.

Aanvraagformulier tekenen
1 De patient tekent voor afgifte van bet materiaal, juistheid van gegevens en het handelen zoals
aangegeven in de patientenfolder en bovenstaande instructie
2 De analist tekent voor bet in ontvangst nemen van het materiaal, het controleren van de
patientgegevens en het invullen van de klinische gegevens.

