PATIENTENINFORMATIE

Spermaonderzoek na sterilisatie
Inleiding
Om te controleren of een sterilisatie (vasectomie) is geslaagd vindt er een
spermaonderzoek plaats. In het laboratorium wordt onderzocht of er in uw sperma
nog zaadcellen aanwezig zijn. In deze instructie kunt u lezen hoe u uw sperma moet
opvangen.

Voorbereiding
De arts heeft in overleg met u een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop u uw
sperma moet opvangen. Indien u geen advies heeft gekregen is het standaard
advies om 3 maanden, waarin minimaal 20 zaadlozingen hebben plaatsgevonden,
na de ingreep sperma op te vangen voor deze controle.
Een steriel potje om sperma op te vangen ontvangt u van uw arts of kunt u verkrijgen
bij één van de bloedafnamelaboratoria van Result Laboratorium.
Onze bloedafnamelaboratoria vindt u in de poliklinieken van het Albert Schweitzer
ziekenhuis en het Beatrix ziekenhuis. Kijk voor de openingstijden op
onze website.
www.resultlaboratorium.nl/priklocaties
Vang alleen sperma op als u binnen één uur op de hieronder aangegeven
tijdstippen en inleverpunten het materiaal kan inleveren. Buiten deze tijden is het niet
mogelijk om dit onderzoek uit te voeren.

Instructie
Bewaar uw potje bij kamertemperatuur en spoel dit absoluut niet om. Gebruik geen
ander potje of condoom. Vang de gehele zaadlozing rechtstreeks op in het steriele
potje. Indien niet de gehele zaadlozing is opgevangen moet dit opnieuw gebeuren.
Noteer de tijd van de zaadlozing, uw naam en geboortedatum op het etiket en plak
dit op het potje. Lever het potje en bijhorend aanvraagformulier binnen één uur na
productie in op onderstaande locaties:
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Gorinchem: Rivas Beatrixziekenhuis, fertiliteitslaboratorium
2e verdieping B2 (volg borden secretariaat laboratorium)
maandag tot en met vrijdag 9:00 -10:00 uur
Leerdam: Rivas Lingepolikliniek, laboratorium
volg de borden bloedafnamelaboratorium
woensdag 8:00 -11:30 uur
Zwijndrecht: Albert Schweitzerziekenhuis, F-laboratorium
Begane grond (volg de borden bloedafname) melden bij de balie
Dinsdag 8:00 -12:00 uur en donderdag 13:15 -15:00 uur

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met Result Laboratorium. Dat kan via onze website: www.resultlaboratorium.nl
Of bel tijdens kantoortijden:
Fertiliteitslaboratorium locatie Beatrixziekenhuis
F-laboratorium locatie Albert Schweitzerziekenhuis

(0183) 644800
(078) 6541811
www.resultlaboratorium.nl

Tot slot
De uitslag van het onderzoek is na drie dagen bij uw arts bekend. De arts zal deze
met u bespreken.
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