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Aanvragende arts (+handtekening)      Klinische gegevens  Datum aanvraag : …………… 

 

 

 

 

 
 
Aanvraag voor afname, invriezing en bewaring van spermatozoïden/testiculair weefsel (oncofreezing) 

Oncologische aandoening: 
O Patiënt moet een potentieel gonadotoxisch therapeutisch schema ondergaan 
O Patiënt met testiskanker die geen radio- of chemotherapeutische behandeling krijgt 
O Patiënt met een hematopoëtische aandoening die een stamceltransplantatie noodzakelijk maakt 

 
Behandeling: ………………………………………………………………… 
 
Multidisciplinair oncologisch consult:  O Ja, datum: ………………………….  

O Neen 
   

(IN TE VULLEN DOOR DE PATIËNT) 

echtgenoot (naam,adres,geboortedatum) echtgenote (naam,adres,geboortedatum) 

 

 

      

 

 

 

Datum:........../........../.......... Uur:...............  Plaats van productie:  0 U.Z.A.      0 thuis 
 
Semen: 
- Ging er een deel van het staal verloren?  0 Neen  0 Ja 0 Begin 
          0 Einde 
- Aantal dagen onthouding vòòr dit staal:  ...................dagen 

 

BELANGRIJK : Richtlijnen voor het bekomen en afgeven van een spermastaal 
1.  Sexuele onthouding 2 tot 7 dagen voor het onderzoek. 
2. Zo mogelijk het staal onmiddellijk in het steriel potje storten na voorafgaandelijk wassen van de handen en de penis (geen condoom en  
 geen voorafgaande betrekkingen). U dient een steriel recipiënt van het labo van de Fertiliteitsafdeling te gebruiken. 
3. Het staal wordt bij voorkeur in het UZA geproduceerd. Indien het staal thuis wordt geproduceerd, dient het op lichaamstemperatuur  
 gehouden en binnen 30 min. na afname in het BSA-labo afgeven te worden (lokaal nummer 2109, Route 140). 
4. Openingsuren: elke werkdag, tussen 8u00 en 14u00 (uitgezonderd feest- en brugdagen). 
5. Inschrijving: Bij een eerste bezoek aan het UZA dient u zich met uw identiteitskaart aan de inschrijvingen (inkomhal ziekenhuis) te  
 laten registreren. Bij volgende bezoeken kan u zich met uw identiteitskaart rechtstreeks naar de dienst Fertiliteit begeven. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver de aanvraag volledig in te vullen, te ondertekenen en de klinische gegevens 
kenbaar te maken. 
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*aankomst uur: ….. 

 

*ontvanger (naam+par.): 


