Inleveren van semen t.b.v. Intra Uteriene Inseminatie (IUI), patiënteninformatie
Inleiding
In overleg met uw arts is een datum en tijdstip afgesproken waarop u semen (=sperma) moet
inleveren op het laboratorium t.b.v. Intra Uteriene Inseminatie (IUI). U heeft hiervoor deze
patiëntinformatie, een laboratoriumaanvraagformulier, patiëntstickers en een speciaal potje
ontvangen. Controleer of uw gegevens op formulieren en stickers juist zijn.
Bewaar deze informatiefolder: u heeft hem nodig voor de registratie van uw afspraak en
het beantwoorden van een aantal vragen. U moet dit formulier inleveren bij het
laboratorium samen met het semenmonster.
Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek moet het potje op de afgesproken tijd en binnen één uur na de
ejaculatie, handwarm, bij het laboratorium in het ziekenhuis worden ingeleverd. U dient ook het
aanvraagformulier en de volledig ingevulde patiëntinformatie brief mee te nemen.
U kunt aanbellen bij loket route 35.
Op het potje moeten uw naam, geboortedatum, BSN en datum & tijdstip van ejaculatie worden
vermeld. Alleen het meegeleverde potje is geschikt voor opvang van semen.
Als u op de afgesproken dag geen semen kunt inleveren, dient u dit telefonisch door te geven
aan het laboratorium via telefoonnummer 079 - 346 25 77 (in het weekend of op een feestdag
via de hoofdreceptie 079 - 346 26 26. Vraag naar de dienstdoende analist).
Indien u het semen in het weekend of op een feestdag moet inleveren, meldt u zich bij de
Receptie-Hoofdingang en vertelt dat u een afspraak heeft met het laboratorium. De
dienstdoende analist zal worden gebeld.
Aanwijzingen voor het verkrijgen van een semenmonster
Het semen moet door masturbatie verkregen worden: dat wil zeggen door zelfbevrediging met
de hand. Alle andere methoden zijn niet geschikt voor het onderzoek. Een condoom mag niet
worden gebruikt.
Het semen moet worden verkregen na een onthoudingsperiode van 3 tot 5 dagen. In deze
periode mag geen zaadlozing plaatsvinden. Het volledige semenmonster moet rechtstreeks
worden opgevangen in het potje dat u hebt meegekregen. Dit potje mag niet worden
schoongemaakt aan de binnenkant. Het is belangrijk dat het potje op lichaamstemperatuur is
voordat u het monster opvangt. Na het opvangen van het semen, moet het potje zorgvuldig
worden afgesloten met de daarbij behorende deksel. Het moet totdat u het inlevert bij het
laboratorium op lichaamstemperatuur (handwarm) worden gehouden (bijvoorbeeld in de
binnenzak van uw jas). Niet schudden.
Tot slot
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand
telefoonnummer of via info@llz.nl.
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Laboratoriumformulier voor Semenbewerking t.b.v. IUI
Gegevens donor
Paraaf patiënt:……………….............
Naam en paraaf derde*:
…………………………………………
…………………………………………
*Bij inleveren door iemand anders.

Laboratoriumafspraak

materiaal inleveren aan loket route 35, in het ziekenhuis

Datum van inleveren……………………… Tijdstip van inleveren ………………………….
Paraaf Laboratoriummedewerker
*Voor ontvangst
………..……………………………………..………………
*Voor controle patiëntidentificatie op materiaal
…………………………………………………….………….
(o.a. vermelding van BSN)
*Paraaf 2de analist voor controle patiëntidentificatie en invoer in LIZ: ………………………..

Aanvullende gegevens
Wilt u a.u.b. de vragen hieronder beantwoorden
Datum van afname…………………………Tijdstip van afname……………………….…

- Heeft u in de afgelopen 3 maanden koorts gehad?

Ja / Nee*

- gebruikt u medicijnen?

Ja / Nee*

- Heeft de productie volgens instructies plaatsgevonden?

Ja / Nee*

Zo nee, afwijking(en) melden:

0
0
0

het eerste deel verloren gegaan
het laatste deel verloren gegaan
anders…………………………….

- Heeft het transport volgens instructies plaatsgevonden?

* Doorstrepen wat niet van toepassing is.
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Ja / Nee*

