Verzamelen van urineportie
U krijgt een urineonderzoek, waarvoor u een portie urine moet
verzamelen. Op deze kaart vindt u instructies voor het verzamelen. Voor
een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat u deze instructies opvolgt.

Urine verzamelen

U heeft een urineverzamelpotje meegekregen met een
identificatiesticker erop. Gebruik géén ander potje dan dit
potje om urine in te verzamelen. Dit om foute uitslagen door
mogelijke vervuiling te voorkomen. Spoel het potje niet om.

 Controleer uw naam en geboortedatum op
de sticker op het potje.
 Schroef het deksel van het potje en leg deze
weg met het uitstekende deel omhoog.
Raak het uitstekende deel niet aan.
 Begin met plassen in de wc en houd na een
paar tellen het verzamelpotje onder de
urinestraal.
 Zorg dat het potje voor minimaal de helft
gevuld is.
 Sluit het verzamelpotje goed af met het
deksel.
Laat de witte veiligheidssticker op het deksel
zitten (let op: onder de sticker zit een naald).
 Noteer de datum en tijd van plassen op de
sticker op het verzamelpotje.

zie ommezijde

Laboratorium route 430
F3 12 80 30 – 03.20

Inleveren in het ziekenhuis

Lever de urine zo spoedig mogelijk (binnen 2 uur) na het
verzamelen in bij het laboratorium van het Catharina
430.
Ziekenhuis, route 428.
Het laboratorium is open op maandag tot en met vrijdag van
08:00 tot 17:00 uur voor het inleveren van de urine.

Aandachtspunten




Tijdens uw menstruatie kunt u géén urine verzamelen.
Uw urine mag niet ouder zijn dan 2 uur, tenzij anders is
vermeld op uw aanvraagformulier.
Let op: soms is er naast de urine ook een bloedafname
nodig.

Bewaren van urine

Thuis kunt u het verzamelpotje het beste in de koelkast
bewaren.
U kunt ook uw urine verzamelen op het toilet van het
laboratorium.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het
laboratorium van het Catharina Ziekenhuis, bereikbaar
maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur op
telefoonnummer 040-2398612.
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