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Urine en/of feces verzamelen

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat uw urine en/of feces (ontlasting)
worden onderzocht in het laboratorium. Deze folder legt uit hoe het verzamelen van uw
urine en/of feces te werk gaat. Lees - voordat u begint - de voor u bestemde informatie
in deze folder eerst goed door. Het is belangrijk dat u de punten nauwkeurig opvolgt.

Uw materialen

Schrijf op het etiket uw naam en

Voor het opvangen van uw urine en/of

geboortedatum. Bewaar alle materialen in

feces heeft u speciale materialen nodig:

de koelkast.

urinebokaal of –potje of fecespotje.
Deze materialen kunt u ophalen bij het
afnamelaboratorium van het laboratorium

Verzamelen urine

voor klinische chemie, hematologie
& immunologie (KCHI) in het Gemini

24 uurs urine verzamelen

Ziekenhuis: openingstijden maandag tot

Voor het ’24 uurs urine verzamelen’

en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur of

heeft u een bokaal nodig. Soms is

bij de prikposten van Starlet: kijk op

er een bokaal nodig met daarin een

www.starlet-dc.nl voor openingstijden en

bepaalde vloeistof. U krijgt instructie

meer informatie.

hoe u met deze bokaal met vloeistof
moet omgaan.

Feces opvangsysteem
Voor een feces opvangsysteem kunt

Gedurende 24 uur verzamelt u alle urine

u terecht bij uw aanvragend specialist

in een bokaal:

of bij het afnamelaboratorium van

• laat uw eerste ochtendurine weglopen
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• verzamel de volgende urine van de
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dag, nacht en de eerste urine van de
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U mag niets weggooien.

Etiket en bewaren
Vang uw urine en/of feces op en doe dit in

Tweede bokaal nodig?

de daarvoor bestemde bokaal of potje.

Zie bij het hoofdstuk ‘Uw materialen’

in deze folder waar u de bokaal kunt
ophalen.

potje
• het laatste gedeelte weer uitplassen.

24 uurs urine verzamelen: licht

Inleveren: binnen 4 uur na het plassen

vermijden

U moet uw urine binnen 4 uur

U krijgt hiervoor een speciale donkere

na het plassen inleveren bij het

bokaal. Verzamel de urine en zet de

afnamelaboratorium van het laboratorium

gevulde bokaal zo snel mogelijk in de
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openingstijden maandag tot en met
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Urine voor kweek

prikpost van Starlet: kijk op

Voor een urine voor kweek moet u uw

www.starlet-dc.nl voor openingstijden en

urine zo steriel mogelijk opgevangen.

meer informatie. Wilt u de tijd van plassen

Gebruik hiervoor een steriel potje.

vermelden op het aanvraagformulier?
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uw urinebuis. Gebruik geen zeep
• van uw urine vangt u de middenstroom

Verzamelen feces (ontlasting)

op. Dat wil zeggen:
- het eerste gedeelte van de urine
uitplassen
- het tweede gedeelte opvangen in

24 uurs feces verzamelen
Gedurende 24 uur alle feces
verzamelen in de fecespot.

het steriele potje
	- het laatste gedeelte weer uitplassen

Parasieten onderzoek feces
Voor parasieten onderzoek heeft u een

Portie urine verzamelen

speciaal setje (TFT) nodig. Dit kunt u

Voor het verzamelen van een portie

ophalen bij het afnamelaboratorium

urine vangt u van uw urine de
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Portie Feces verzamelen
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en meer informatie.

ces moet u met het schepje een klein
beetje ontlasting in een potje doen.

Bij het inleveren neemt u mee;
• de bokaal of het potje met urine

Feceskweek

en/of feces

Voor een feceskweek moet u met het

• het aanvraagformulier

schepje een klein beetje ontlasting in

• uw identiteitsbewijs

een steriel potje doen.

Neem in het Gemini Ziekenhuis
op het afnamelaboratorium uit het

Inleveren

nummerapparaat een nummer met

Lever uw potje met feces zo spoedig mo-

‘afgifte materiaal’.

gelijk in bij het afnamelaboratorium van
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Uitslag van het onderzoek
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Uw behandelend arts bespreekt

en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

de uitslag van het urine- en/of
fecesonderzoek met u.

Inleveren urine en/of feces
Lever uw urine en/of feces zo

Vragen

snel mogelijk in. Het liefst de dag
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bereikbaar op nummer 0223 - 69 62 32.
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Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden van het Gemini Ziekenhuis van toepassing,
zie www.gemini-ziekenhuis.nl of vraag bij het patiëntenservicebureau.

gemini-ziekenhuis.nl

