Spermaonderzoek drie maanden na sterilisatie
(vasectomie)
Voorbereiding






Maak voor het inleveren van uw sperma een afspraak via het afsprakennummer,
telefoon 033 - 850 60 70 (vraag naar het fertiliteitslaboratorium in Amersfoort).
Gebruik het potje voor het opvangen van uw sperma (zaadvloeistof). GEBRUIK
GEEN CONDOOM (een condoom bevat meestal celdodende pasta).
Vermeld uw naam en adres op het etiket van het potje. Plak het etiket op het potje.
Vermeld uw naam, adres, geboortedatum en verzekeringsnummer op het formulier.
Vult u de vragen in die staan bij: Door cliënt in te vullen

Werkwijze






Lever sperma in dat maximaal 1 uur oud is.
Vang sperma op na masturbatie (zelfbevrediging). SPERMA OPGEVANGEN NA
GESLACHTSGEMEENSCHAP IS NIET TE GEBRUIKEN VOOR HET ONDERZOEK!
Was voor de zaadlozing uw handen, penis en testes (geslachtsorgaan en zaadballen)
en de genitale streek (het gebied rond de penis en testes) met water. GEBRUIK
GEEN ZEEP!
Droog uw handen, penis, testes en genitale streek goed af met een schone
handdoek of papieren handdoekje.
Vang het sperma op in het potje. Sluit het potje af met het bijbehorende deksel.
Bescherm het potje sperma tijdens het vervoer tegen de kou.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Wanneer, hoe en waar sperma inleveren?






U kunt uw sperma inleveren op afspraak (zie voorbereiding).
Binnen 1 uur na zaadlozing.
Drie maanden na sterilisatie.
Lever het potje, voorzien van ingevuld etiket, samen met het ingevulde formulier in.
Breng uw sperma naar het Klinisch Chemisch Laboratorium in Meander Medisch
Centrum in Amersfoort, t.a.v. afdeling Fertiliteit op de vooraf afgesproken datum en
tijd.

De uitslag
Tien tot veertien dagen nadat u het sperma heeft ingeleverd, is de uitslag bekend bij de
polikliniek Urologie.
Indien de uitslag goed is, ontvangt u een schriftelijke bevestiging thuis. Zorgt u ervoor
dat uw recente adres en telefoongegevens in ons systeem bekend zijn.
Wanneer de uitslag niet goed is, belt een medewerker van de polikliniek u met verdere
instructies/afspraken. Wij adviseren u anticonceptie (middel ter voorkoming van
bevruchting, bijvoorbeeld een condoom) te gebruiken zolang de uitslag nog niet goed is.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

