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U heeft een vasectomie (sterilisatie) gehad.
Onderdeel
hiervan
is
het
spermaonderzoek.

Wat is een sperma-onderzoek?
Bij een sperma-onderzoek wordt met behulp van
een microscoop onder andere gekeken naar:
• het aantal zaadcellen
• de beweeglijkheid van de zaadcellen.

Belangrijke aanwijzingen

•

Heeft u in de week voorafgaand aan uw 'afspraak
zaadcontrole' meer dan 39ºC koorts gehad,
dan kan het onderzoek niet doorgaan. U neemt dan
contact op met het Priklaboratorium om de afspraak
af te zeggen, telefoon: 0495 - 57 26 39.
Pas als u één week koortsvrij bent kunt u een
nieuwe afspraak maken.

Nadat u het sperma in het potje heeft opgevangen, sluit u het potje zorgvuldig af met de bijbehorende deksel.

•

Het sperma mag niet te sterk afkoelen (minimum
temperatuur 25°C). Tijdens het vervoer naar het
ziekenhuis kunt u het potje met sperma bijvoorbeeld in uw broekzak bewaren.

•

Het inleveren van het sperma
Om het zaad te kunnen onderzoeken, is het nodig
dat u het sperma binnen één uur na productie op
het Priklaboratorium afgeeft (route 40).
Op het priklaboratorium wordt de bijgevoegde
vragenlijst (Formulier A) met u doorgenomen. U
wordt gevraagd uw paraaf op het formulier te zetten
voor 'gezien en akkoord'.
Let op:
Het inleveren van sperma kan alleen op de afgesproken datum en tijd. U krijgt de afspraak direct
na de sterilisatie mee.
Afspraak zaadcontrole:
3 maanden na sterilisatie:
datum:

tijd:

Sperma kan het beste door masturbatie worden
verkregen; dat wil zeggen door zelfbevrediging
met de hand. Andere methoden zijn niet geschikt
voor dit onderzoek.

Naar het ziekenhuis
Wanneer u naar het ziekenhuis komt, is het belangrijk dat u het laboratoriumformulier waarop uw
gegevens zijn vermeld én de ingevulde vragenlijst
meebrengt.

U mag géén condoom gebruiken; het materiaal
kan schadelijk zijn voor de zaadcellen.

De uitslag

•

U ontvangt van poli Urologie een speciaal potje
voor het afnemen van spermamonster. Bewaar
het potje bij kamertemperatuur.

De uitslag kunt u een week na controle opvragen bij
de poli Urologie, telefoon: 0495 - 57 24 80.
Eventueel wordt er een nieuwe afspraak gepland
voor zaadcontrole.

•

U mag dit potje niet schoonmaken; schoonmaakmiddelen en water zijn schadelijk voor de zaadcellen.

•

•

Het sperma vangt u rechtstreeks op in het potje.

•

Het is belangrijk dat u ál het sperma opvangt.
Wanneer er toch iets verloren gaat, kan het onderzoek niet doorgaan. U hoeft het sperma dan
niet naar het ziekenhuis te brengen. U moet dan
wel een nieuwe afspraak maken en een nieuw
potje afhalen bij het Priklaboratorium, telefoon:
0495 - 57 26 39.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u op werkdagen
contact opnemen met het Priklaboratorium, telefoon: 0495 - 57 26 39 (tussen 08:00 -17:00 uur).

