
 
22054V6-09032021                                                                           pagina 1 van 2 

                                   
 

Aanvraag sperma-onderzoek: 
 

Fertiliteitsonderzoek 
 
 

CWZ Sticker man of gegevens invullen. 
PIN nummer : 
Voorletters + Naam : 
Adres : 
Postcode en woonplaats : 
Geboorte datum : 
Zorgverzekeraar + polisnr. : 
BSN : 
 
CWZ Sticker vrouw of gegevens invullen. 
PIN nummer : 
Voorletters + Naam : 
Adres : 
Postcode en woonplaats : 
Geboorte datum : 
Zorgverzekeraar + polisnr. : 
BSN : 
 

 
Gegevens aanvrager : 
 
 
Naam arts / aanvrager :  ……………………… 
 

Polikliniek  :  …………………. 
 

Productiedatum  Paraaf man/vrouw 

Productietijd  

Onthoudingsperiode ( in dagen )  

Productiewijze conform instructies Ja / Nee 

Deel verloren  Ja / Nee 

Zo ja, welk deel?  

Koortsende ziekte afgelopen 3 maanden Ja / Nee 

Medicijn gebruik afgelopen 3 maanden Ja / Nee 

Zo ja, welk medicijn?  

Transport volgens instructie Ja / Nee 

Ontvangsttijd  Initialen Analist Klinisch Lab 

Opmerkingen  

 
Algemene instructies voor een Fertiliteitsonderzoek 
 

 Dit onderzoek wordt op afspraak uitgevoerd en alleen op donderdagochtend (uitgezonderd feestdagen). 

 Voor een afspraak ( of vragen ) moet u contact opnemen met het laboratorium, tel. 024-3658689.                            
Om een afspraak te kunnen maken, vragen wij van u, het registratie nummer van het CWZ of indien u die niet heeft u 
BSN nummer. 

 U wordt verzocht het formulier volledig in te vullen en mee te nemen als u uw sperma inlevert. 

 U kunt het sperma thuis produceren. 

 Het formulier en het potje waarin het sperma geproduceerd moet worden, ontvangt u op de polikliniek of bij u 
huisarts. Of u kunt het komen ophalen op afdeling C62 van het CWZ in Nijmegen. 

 Het sperma moet d.m.v. masturbatie worden verkregen, zonder gebruik van condoom. Wordt het sperma verkregen 
via onderbroken gemeenschap, vermeld dit dan bij opmerkingen. 

 De onthoudingsperiode voor het fertiliteitsonderzoek bedraagt 2-7 dagen. 

 Was tevoren uw handen goed met water en zeep en uw penis alleen met water. 

 Breng voor de zaadlozing het potje op lichaamstemperatuur door het bijvoorbeeld een tijd lang in de hand te houden. 
Plotselinge koude is namelijk schadelijk voor het sperma. 

 Let er op dat al het sperma in het potje terechtkomt, bij verlies van een gedeelte van het sperma, moet dit duidelijk 
vermeld worden op het formulier. 

 Het sperma moet uiterlijk 1 uur na de zaadlozing naar het Klinisch Chemisch Laboratorium (C62) worden gebracht. 

 Het sperma kan worden ingeleverd tussen 08.00 en 09.00 uur. 

 Transporteer het sperma niet te koud, bewaar het eventueel in de binnenzak van de jas. 

 Het laboratorium verstrekt geen uitslagen, raadpleeg hiervoor uw behandeld arts. 

 
Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat overblijft, kan voor 
wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit geschiedt op anonieme wijze, d.w.z. dat er niet meer kan worden 
nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen nader gebruik van uw 
lichaamsmateriaal, dan kunt u dat melden bij het inleveren van het materiaal. 



Deze kant in te vullen door ziekenhuispersoneel 

 

 

 

Dr. J.W.J. van der Stappen (024)3658822 
Mw. dr. I.C.A. Munnix (024)3658674 
Dr. J.M.W. van den Ouweland (024)3658680 
Mw. dr. D. M. Rotteveel (024)3658551 
Dr. P.J. Geutjes (024)3658882 
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Datum Nr.                                                    Patiënten sticker 

 
 
 
 

 

Screening  Initialen 

Tijd uitvoering uur 

 

Volume ml 

pH  

Aspect Normaal Afwijkend 

Viscositeit Normaal Verhoogd 

Leukocyten  Geen gezien sporadisch + ++ 

Bacteriën Geen gezien sporadisch + ++ 

Voorstadia  Geen gezien sporadisch + ++ 

Epitheelcellen Geen gezien sporadisch + ++ 

Vormafwijking  

Spermacellen in sediment  

Motiliteit                                        telkamer 1        telkamer 2                                 Gemiddeld 

Aantal cellen geteld                                       

 
Niet motiel     % 

Niet voorwaarts motiel      % 

Voorwaarts motiel       % 

Toegestane verschil in telling  Via rekenprogramma  

Concentratie                                 telkamer 1        telkamer 2 

 1 2 3 4  

 
Concentratie      .............. x………..  =              x106 /ml 

Toegestane verschil in telling  Via rekenprogramma 

Aantal ………………x…………… x106 

Levend / Dood                                                                                                             Gemiddeld 

Levend   %  

Morfologie  van de levende cellen                                              Gemiddeld             Afwijkingen  

Aantal cellen geteld                                    .  

 

Normale Morfologie    %  

Kopafwijkingen   %  

Middenafwijkingen   %  

Staartafwijkingen   %  

Pinheads   %  

Giemsa                                                                                                                       Opmerkingen 

Leukocyten  Geen gez. Spr. + ++  

 

Bacteriën Geen gez. Spr. + ++  

Voorstadia  Geen gez. Spr. + ++  

Epitheelcellen Geen gez. Spr. + ++  

Erytrocyten Geen gez. Spr. + ++  

Conclusie Fertiliteitsonderzoek: 

 Naam Analist  
Resultaten ingevoerd door  
Invoer resultaten gecontroleerd door   


