
 Publicatie datum 01-05-2021, versienr 6 Pagina 2 van 2

Semen analyse bij verdenking retrograde ejaculatie, 
patienteninformatie 

Inleiding 
In overleg met uw behandelend arts is afgesproken dat u een urine- en semenonderzoek moet laten 
verrichten. Dit onderzoek wordt gedaan om een verdenking op retrograde ejaculatie uit te sluiten of aan 
te tonen. Voor dit onderzoek heeft u van uw behandelend arts het volgende ontvangen: 
- Een aanvraagformulier voor het laboratorium. 
- 1 steriel semenpotje. Dit is bestemd voor het opvangen van semen. 
- 1 urinebokaal. Dit is bestemd voor het opvangen van urine. 
- Patiëntenstickers om op het potje en de bokaal te plakken. Controleer of uw gegevens juist zijn. 
- Deze informatiebrief met daarbij een laboratoriumformulier met een aantal vragen die u t.b.v. het 
onderzoek dient in te vullen. 

U dient een afspraak te maken bij het laboratorium voor het inleveren van het monster, dit kan 
telefonisch op telefoonnummer 079-346 25 72, optie 1. Mocht u geen potje en/of bokaal ontvangen 
hebben, dan moet u eerst langs de poli bloedafname, route 12 van het LangeLand ziekenhuis, om deze op 
te halen. Bewaar deze informatiebrief goed, u moet deze meenemen op de dag van uw afspraak. 

Aanwijzingen voor het verkrijgen van het monster 
Uiterlijk 1 uur voor de afspraak dienen de urine- en semenmonsters als volgt afgenomen te worden: 
- Het semen moet worden verkregen na een onthoudingsperiode van 3 tot 5 dagen, in deze periode mag 
dus geen semenlozing plaatsvinden. 
- ‘s Morgens voor een deel uitplassen (in het toilet, niet opvangen). 
- Het semen moet middels masturbatie rechtstreeks worden opgevangen in het potje dat u hebt 
meegekregen en zorgvuldig worden afgesloten met het daarbij behorende deksel. Het ejaculaat dient 
alleen door masturbatie (zelfbevrediging met de hand) verkregen te worden, alle andere methoden zijn 
niet geschikt voor het onderzoek. Een condoom mag niet gebruikt worden. Voor de betrouwbaarheid van 
het onderzoek is het van belang dat al het geloosde semen wordt opgevangen. Als er toch iets verloren 
gaat wilt u dit melden hieronder, bij Aanvullende gegevens. 
- Hierna z.s.m. volledig uitplassen (de blaas legen) in de meegeleverde urinebokaal.
- Na het opvangen moet het semen totdat u het inlevert bij het laboratorium op lichaamstemperatuur 
(handwarm) worden gehouden (v.b. in de binnenzak van uw jas). Voor de urinebokaal geldt dit niet.

Materiaal inleveren 
Op de dag van het onderzoek moeten het semenpotje en de bokaal op de afgesproken tijd en binnen één 
uur na de ejaculatie, bij het laboratorium in het ziekenhuis worden ingeleverd. U dient ook het 
aanvraagformulier en de volledig ingevulde patiënteninformatie brief mee te nemen. U kunt aanbellen bij 
het Laboratorium op route 35, het loket is open vanaf 8.00u. Indien u op de afgesproken dag geen 
monster kunt inleveren, wilt u dit dan telefonisch doorgeven aan het laboratorium op telefoonnummer 
079 346 25 72, optie 1. U kunt dan gelijk een nieuwe afspraak maken.

Uitslagen 
De uitslagen van het onderzoek bespreekt u met uw behandelend arts, hiervoor dient u zelf een afspraak 
te maken met de desbetreffende arts. U hoeft het laboratorium hiervoor niet te bellen.

Tot slot 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze 
informatie of behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer of info@llz.nl. 
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Laboratorium formulier bij verdenking retrograde ejaculatie 

Patiëntengegevens

Paraaf patiënt:……………………………….

Naam en paraaf derde*:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

*Bij inleveren door iemand anders.

Paraaf analist:………………………………….

Laboratoriumafspraak                Inleveren bij loket route 35, in het LangeLand Ziekenhuis.

Datum inleveren:……………………………………………………

Tijdstip inleveren:…………………………………………………..

Paraaf Laboratoriummedewerker voor ontvangst:…………………………………………………..

Aanvullende gegevens

Datum afname:…………………………………………………………..

Tijdstip afname:………………………………………………………….

Heeft u de afgelopen 3 maanden koorts gehad?                                    Ja/nee1

Gebruikt u medicijnen?                                                                                Ja/nee1

Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………

Is er een deel van het semenmonster verloren gegaan?                       Ja/nee1

Zo ja, welk deel                                                 Eerste deel?                       Ja/nee1

                                                                          Tweede deel?                       Ja/nee1

(Ja/nee1)= Doorstrepen wat niet van toepassing is.

                                                                                           


