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Hoe gaat u tewerk?

Het staal moet volgens welbepaalde voor-
schriften bekomen en vervoerd worden:

U mag drie dagen voor de staalname 
geen zaadlozing hebben.

•  Plas eerst.
•  Was uw handen en schaamstreek met 

water en zeep. Spoel de zeep goed af 
en droog u af met een verse handdoek.

•  Wek een zaadstaal op door masturbatie.
•  Vang het zaadstaal rechtstreeks op in het 

speciaal daartoe verkregen steriel potje.
•  Sluit het potje goed af door het deksel 

erop te draaien.
•  Breng het potje onmiddellijk naar het 

lab, met het deksel naar boven.
•  Houd tijdens het vervoer het potje onder 

uw trui of vest tegen het lichaam (het 
staal mag niet afkoelen). 

•  Breng het staal binnen het uur naar het 
lab (straat 38). Als u niet binnen het uur 
in het lab kan zijn, kunt u ook het staal 
op te wekken in een daarvoor voorziene 
ruimte in het lab.

Uw behandelend arts vroeg u een sperma- 
staal af te geven in het lab (straat 38). 
U kunt een steriel potje in het lab of via 
uw arts verkrijgen. Het onderzoek is en-
kel mogelijk als u de richtlijnen uit deze 
brochure goed opvolgt.
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Afspraak nodig?

U hoeft geen afspraak te maken voor het 
afgeven van een spermastaal. U moet zich 
wel vooraf inschrijven in straat 60.

Afgeven van uw spermastaal 

Neem bij het binnenkomen in het lab altijd 
een volgnummer aan de automaat. Wacht 
tot het nummer verschijnt op het scherm 
en begeef u naar de aangeduide balie. U 
wordt ingeschreven in ons labsysteem. 

Let op! Als het om een staal gaat voor 
inseminatie, breng het dan naar het fer-
tiliteitscentrum (straat 7).

Openingsuren

Voor een sperma-onderzoek is het lab open:
•  Elke werkdag van 7.45 tot 16.00 uur.
•  Op zaterdag van 7.45 tot 13.00 uur.
Op zon- en feestdagen is het lab gesloten.

Opvragen van uw resultaten

Wij sturen de resultaten elektronisch 
door naar de voorschrijvende arts en 
desgewenst naar uw huisarts. De artsen 
kunnen 24 uur op 24 hun patiëntenresul-
taten consulteren. Sommige onderzoeken 
nemen een paar dagen in beslag. U kunt 
de uitslag van het labonderzoek opvragen 
bij uw arts en de resultaten zo met hem 
bespreken.
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Contact

Klinisch laboratorium
straat 38

T  09 224 64 45
E  lab@azstlucas.be
W www.labgids.be


