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  Dringend Kopie naar 

 Patiënt 
 Arts: ________________________ 

_______________________________ 

 Tel:________________________ 

 Fax:________________________ 

 e-mail:_____________________ 

______________________________ 

 

Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, rijksregisternr, mutualiteit 
(vignet) 
 

 
ALLE VAKKEN met vet kader VERPLICHT INVULLEN 

 

Voorschrijver: Stempel 
Naam-voornaam 
Identificatienummer 
Adres-RIZIV-nummer 

Aanvraagdatum 

(DD-MM) 
 

 

  -   
 

Uur aankomst 
(UU:MM) 

 
 
 

   :   
 

(950) Klinische gegevens 
 
 
 

Handtekening aanvrager 
De arts heeft de patiënt geïnformeerd over aangevraagde                        
niet-terugbetaalde analyses aangerekend aan de patiënt (€) 

Lab (initialen):________________ Geneesmiddelen?                                                  geen       

     

 Controle postvasectomie  In te vullen door patiënt 

543  Telling    Datum afname: _____/_____/_____ 

      Uur afname: : uur 

 Routine sperma analyse  Vasostomie Plaats afname:  Ziekenhuis  Thuis 

5410  Macroscopisch onderzoek         

  (volume – uitzicht – pH – viscositeit) Monster     

5412  Concentratie en motiliteit  Aantal dagen onthouding: ____d 

5413  Vitaliteit     Ging er monster verloren: 

5414  Aggregatie en agglutinatie   Zo ja:  Begin  Einde 

5415  Morfologie      

          

 Retrograde ejaculatie   Met blauwe of zwarte pen invullen  

545  Concentratie spermatozoa in urine   = goed    = fout    = fout  

        = fout  

 Kweek      = fout  

7700  Aerobe cultuur + antibiogram       

77001  Rechtstreeks - gramkleuring       

            

  INFORMATIE VOOR DE PATIENT  

  ANALYSES UITSLUITEND OP AFSPRAAK 059/555867  
    

  Aanwijzingen voor het bekomen van een geschikt monster.  
    

  1. Voorzorgen bij monsterafname  

  • 3 tot 5 dagen seksuele onthouding voor de aanmaak van het monster is wenselijk.  

  • Urineer om de urineleider kiemvrij te maken voor ejaculatie.  

               Na het urineren worden de eikel en de urethraopening gewassen met water en zeep  

               en vervolgens overvloedig gespoeld met water (om de zeep zorgvuldig te verwijderen).  

  • Monster wordt aangemaakt via masturbatie.  

  • Vang het monster volledig op in een steriel potje (te verkrijgen in laboratorium).  

  • Sluit het potje goed af en hou het op lichaamstemperatuur (37°C) tot afgifte in het laboratorium.  

  2. Afgifte van het monster  

  • Het monster moet binnen het uur op lichaamstemperatuur afgegeven worden in het laboratorium,  

               2e vediep route 250.  

  • Bij afgifte moet dit aanvraagformulier volledig ingevuld zijn en vergezeld zijn van een correct vignet  

               (te verkrijgen aan het onthaal).  

    

            

           

Campus Henri Serruys 
Laboratoriumgeneeskunde (erkenningsnummer: 35608) 
Kaïrostraat 84 – 8400 Oostende Tel.: 059/555867 Fax: 059/555795 

AANVRAAGFORMULIER ANDROLOGIE 

Nr. voorbehouden voor labo 

 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver de aanvraag volledig en correct in te vullen, te ondertekenen en 
de klinische gegevens kenbaar te maken. Zie ook http://www.azsintjan.be/pub/labo-onderzoeksaanvragen.aspx. 


