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Overdrachtsformulier TESE 
 
Referentie document: LUFC-STJ-DOC-001 
Versiedatum: 02 FEB 2023 
Versie: 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

PATIËNTGEGEVENS 
 
 
 

   

    

    

 

 

 

 

Naam + handtekening patiënt voor akkoord identificatiegegevens, 
wegname testiculaire biopt(en) en arts geïnformeerd indien 
buitenlandse reis in de voorbije 28 dagen tot 6 maanden 

 

Naam + handtekening OK verpleegkundige voor akkoord 
identificatiegegevens 

 

Naam + handtekening uitvoerende arts voor akkoord 
identificatiegegevens 

 

    
 

 
 

   

OVEREENKOMSTEN, PRELEVATIE, GEGEVENS PRELEVATIE, OVERDRACHT 

    

Eenmalige overeenkomsten met LUFc     
Overeenkomst betreffende bewaring van het sperma in het kader 
van MBV – preventie 

□ getekend  

Patiëntensticker 
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Prelevatie 
   

Type MLM: TESE Plaats: Oka-zaal nr. 2 
 
De wegname gebeurt cfr. Muzlidoc-procedure LUFC – Wegnameprocedure TESE en micro-TESE te Kliniek 
Sint-Jan documentnr. 25339. 
  
Serologie 

   
Datum serologie (max. 3 
maanden voor datum TESE) 

……./ …..… / ……………. 
  

Ruwe data serologie 

□ Reeds gemaild 

□ In bijlage 

□ Resultaten serologie nog niet gekend 
op moment van TESE (later bezorgd via 
e-mail)   

    

Gegevens TESE    

Datum + uur start TESE 
Datum: ……./ …..…/ ……….      
Uur: …..: …… 

  

Type verdoving 
□ Lokale verdoving        

□ Algemene verdoving 
  

Type biopsie (* duid aan wat past) 
Links:     Open TESE* / Micro TESE* 
Rechts:  Open TESE* / Micro TESE* 

  

Aantal biopten Links:   ………….    Rechts: ………….   

Lotnummer en vervaldatum  
buizen voor biopten  

 
Lotnummer: …………………………. 

 
Vervaldatum: ………………………… 

 

  

Lotnummer en vervaldatum 
medium 

 
Lotnummer: …………………………. 

 
Vervaldatum: ………………………… 
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Patiëntensticker 

 

Overdracht TESE  
  

 

Ondergetekende, (uitvoerende arts), verklaart hierbij dat:    

Datum + uur einde TESE = vertrek buizen 
met biopten uit OK voor transport 

 
Datum: …..…./ ………/ …..…….     Uur: ……..: ………  

Identificatie van de persoon die het 
transport heeft klaargemaakt en 
overhandigd heeft aan de externe firma 
verantwoordelijk voor het transport naar de 
ontvangende instelling 

 
 

…………………………………........................................... 

Aantal buizen met biopten ……………………………………………. 

Ordernummer transport ……………………………………………. 

Eventuele opmerkingen (ongewenste 
voorvallen, nevenwerkingen…):   

  

  Naam Handtekening 

Uitvoerende arts 

  
 
 
 
 
    

     
ONTVANGST LUFc  

 
Handtekening voor bevestiging ontvangstcriteria (zie hieronder).  
In het kader van bioveiligheid zullen ongewenste voorvallen en bijwerkingen gemeld worden aan de 
uitvoerende arts van Kliniek Sint-Jan.  
 
Ondergetekende bevestigt dat: 

□ Transportbox intact is 
□ Verpakking intact is 
□ Verzegeling intact (verzegeling met zegelloodjes en zegeldraad intact of verzegeling met uniek 

nummer - seal nummer 'outer' bij ontvangst is identiek aan dat bij verzending) 
□ Transportformulier aanwezig is 
□ Temperatuur transportbox: temperatuurlogger aanwezig is 
□ Labeling aanwezig is op alle buizen 
□ Aantal buizen met biopten: conform 
□ De biopten < 4u na de afname de bank voor reproductief MLM (LUFc) bereikt hebben cfr. Muzlidoc-

procedure LUFC Ontvangstcriteria MLM documentnr. 21769  
    
Naam + handtekening: receptie laboratorium embryoloog / MLT 1   
Naam + handtekening: receptie laboratorium embryoloog / MLT 2  

   
 

Datum + uur ontvangst LUFc Datum: ……/ ……./ ……. Uur: ….: ….   
Temperatuur transportbox    

    

    


