
Aanmeldformulier vasectomie 
Wilt u dit formulier invullen, ondertekenen en meenemen wanneer u voor de 

ingreep komt? 

 

Naam:     ………………………………………………………………….. 

Adres:     …………………………………………………………………… 

Mobiel telefoonnummer: …………………………………………………………………. 

BSN-nummer:  ………………………………………………………………….. 

Naam eigen huisarts: ………………………………………………………………….. 

 

- Gebruikt u bloedverdunnende middelen (acenocoumerol,  

fenprocoumon of acetylsalicylzuur)?    Ja/Nee 

- Hebt u een operatie in de lies (liesbreuk) of in het  

          scrotum gehad?       Ja/Nee 

- Bent u allergisch voor medicijnen?     Ja/Nee 

- Bent u allergisch voor jodium?      Ja/Nee 

- Bent u allergisch voor middelen die bij plaatselijke 

verdoving worden gegeven?      Ja/Nee 

 

Als u op één van deze laatste vier vragen ja hebt geantwoord verzoeken wij u 

vóór het maken van de definitieve afspraak een telefonisch consult aan te vragen 

bij huisarts C.M.W. Kooiman. 

 

 

Patiëntenvoorlichting en toestemming voor vasectomie 

- Ik ben op de hoogte van de voorgestelde techniek van sterilisatie. De voor- en 

nadelen zijn benoemd. Het is mij duidelijk dat de ingreep onherstelbaar is en dat 

een herstel ingreep aanzienlijk moeilijker is en niet altijd succesvol. 

 

- Ik ben op de hoogte van de eventuele alternatieven, mogelijke complicaties 

zoals nabloeding, bloeduitstorting, pijnklachten en infectie. Besproken met mij is 

de slagingskans en de kans op het niet slagen van de ingreep, dat wil zeggen de 

kans op zwangerschap na de ingreep. Van de 200 sterilisaties zullen er 

uiteindelijk 1 of 2 mannen zijn die weer vruchtbaar kunnen worden. Er wordt 

geen garantie gegeven op 100% steriliteit. 

 

- Ik ben op de hoogte van de noodzaak van anticonceptieve maatregelen (zoals 

een condoom) tot steriliteit is aangetoond. Besproken is de noodzaak en de 

termijn van spermacontrole: Dit behoort na 3 maanden te gebeuren. In deze 3 

maanden moeten er tenminste 25 zaadlozingen hebben plaats gevonden.  

 

-  Er is uitleg gegeven over de procedure voor sperma analyse (onthouding van 

minimaal 2 dagen, opvangen van al het sperma en inleveren bij het laboratorium 

binnen 2 uur na lozing) Ik ben ervan op de hoogte dat ik de uitslag van de 

spermacontrole zelf moet opvragen bij de huisarts. Schriftelijke informatie is 

hiervoor meegegeven.  

 

Hierbij verklaar ik dat ik deze informatie en het toestemmingsformulier heb 

gelezen. Ik begrijp de informatie welke op dit formulier vermeldt staat.  Ik heb de 

mogelijkheid gehad om vragen te stellen met betrekking tot de behandeling. 

Waaronder vragen over risico’s of alternatieven en ik verklaar dat al mijn vragen 

met betrekking tot de procedure naar tevredenheid zijn beantwoord. 

 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 


