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LABORATORIUM 

 

tel.  056/63.42.00 

Invullen of aanbrengen van kleefbriefje a.u.b. 

Patiënt (MAN): (naam/voornaam): 

 

…………………………………………………………… 
 

Geboortedatum:                                              

 

Ordernr.:  

 

In deze ruimte niets 

 

schrijven of kleven a.u.b. 

Adres:  

 

 

 

Kopie aan:……………………………………………………………………………………… 

AANVRAAGFORMULIER Sperma-diagnostiek  

Aan te vullen en te ondertekenen door de aanvragende arts 

Ondergetekende arts vraagt volgende analyse uit te voeren: 

 

  875    RO en Cultuur                           877 Telling rondcellen       880 Controle na vasectomie 

  8700  Chlamydia trachomatis PCR     878 Volledig spermatogram *    
 

   879  MAR-test *                                                                  

* Enkel op afspraak (056/63.42.00)     

op het spermastaal van: ………………………………………………………………………….………… 
(naam, voornaam en geboortedatum MAN) 

partner van ……………………………….………………………………………......................................... 
(indien van toepassing;  naam, voornaam en geboortedatum VROUW); 

 

                                                STEMPEL ARTS + handtekening:  

 

Instructies voor het aanmaken en afleveren van het staal 
Algemeen: 
- Voor de analyses 875, 8700, 877 en 880 (zie hierboven) dient u geen afspraak te maken met het labo. U maakt het staal aan thuis (instructies: 

zie hieronder) en brengt dit staal binnen tijdens de openingsuren van de loketten van de bloedafname (maandag tot en met vrijdag van 7u tot 

21u. Op zaterdag van 8u tot 12u). 

- Voor de analyses 878 en 879 dient u altijd een afspraak te maken met het labo. U belt daarvoor naar het labo op het nummer 056/63.42.00. 

Indien u verhinderd wordt om op tijd op uw afspraak te zijn, gelieve zéker te verwittigen, eveneens op ditzelfde telefoonnummer. 

Aanmaken staal thuis 
1. Neem een seksuele onthoudingsperiode van 2 tot 5 dagen in acht. 

2. Bij de analyses 878 en 879: zorg dat u binnen het uur het staal 

kan afleveren in het ziekenhuis 

3. Urineer voor ejaculatie, was de geslachtsdelen met water en zeep, 

spoel goed na met water en droog af met een zuiver doek 

4. Produceer het staal door masturbatie (geen condoom, glijmiddel 

of vaginaal contact) 

5. Maak gebruik van het steriel potje dat de arts u meegaf, sluit het 

goed af en bewaar het staal op het lichaam (bv. tegen de buik) als 

bescherming tegen afkoeling 

6. Vergeet niet dit formulier en uw identiteitskaart mee te nemen 

7. Meldt u aan aan de inschrijfzuil aan het centraal onthaal en volg 

de instructies (bij de vraag ‘hebt u uw staal bij?’ antwoordt u ‘ja’) 

8. Volg de verdere instructies die op het blad staan dat uit de printer 
komt. 

Aanmaken staal in ziekenhuis 
1. Neem een seksuele onthoudingsperiode van 2 tot 5 dagen in acht. 

2. Vergeet niet dit formulier en uw identiteitskaart mee te nemen 

3. Zorg dat u minstens 15 min. vóór uw afspraak aanwezig bent 

4. Meldt u aan aan de inschrijfzuil aan het centraal onthaal en volg 

de instructies (bij de vraag ‘hebt u uw staal bij?’ antwoordt u ‘nee’) 

5. Volg de verdere instructies die op het blad staan dat uit de printer 
komt. 

 

 

In te vullen door de patiënt  

Datum aanmaak staal:   ………………...         Tijdstip aanmaak staal:   .....  uur  .….  min 

Ging een deel van het staal verloren?       Neen         Ja, van het begin / einde     (schrappen wat niet past) 

Aantal dagen seksuele onthouding voor dit staal:  ………………. 

Tijdens de laatste 3 maanden: 

- Koorts gehad?             Neen         Ja 

- Medicatie genomen?   Neen         Ja   indien ja, welke?............................................................................. 

 


