Klinisch Chemisch 			
Laboratorium

Urineonderzoek

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Urineonderzoek kan in veel omstandigheden gewenst zijn. Het hangt van het
onderzoek af hoe u de urine moet verzamelen en inleveren. In deze folder
geven wij u nadere informatie.
Een urinepotje of -container kunt u bij het afnamelaboratorium krijgen.

Bereikbaarheid afnamelaboratorium
Locatie Emmeloord
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07:30 - 17:00 uur.
• Telefonisch (0527) 62 04 60.
Locatie Sneek
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07:30 - 17:00 uur.
• Zie voor de route in het ziekenhuis het informatiebord in de centrale hal.
• Telefonisch (0515) 48 81 10.
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, kunt u contact
opnemen met het afnamelaboratorium.
U hebt een afspraak voor:
..................... dag, ............/............/ 20......
..................... uur
Wilt u de stickers met uw gegevens meenemen.
Portie urine
Om een zo goed mogelijk onderzoeksresultaat te krijgen, kunt u het beste
een “midstroomurine” opvangen.
1. Begin met uitplassen maar vang deze urine niet op. Onderbreek na korte
tijd de urinestroom.
2. Vang nu de urine op in het potje. Onderbreek na korte tijd de urinestroom.
3. Het laatste deel van de urine niet opvangen.

4. Sluit het potje goed af om morsen te voorkomen.
5. Vermeld op het etiket van het potje uw naam, geboortedatum en tijdstip
van opvangen.
6. Voor een betrouwbaar onderzoek moet u het potje zo snel mogelijk
inleveren bij het afnamelaboratorium. Bij voorkeur binnen 2 uur.
Ochtendurine
Direct na het opstaan de urine opvangen, zoals beschreven bij “Portie
urine”.
Gewassen urine
Voordat u de urine gaat opvangen, moet u eerst de uitstroomopening van
de urine goed te wassen. Spoel alle zeepresten goed weg en vang de urine
dan op, zoals beschreven bij “Portie urine”.
24-Uurs urine
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u al uw urine over een periode
van 24 uren verzamelt. Als dat nodig is, in meerdere urinecontainers.
De container waarin u de urine verzamelt, bevat mogelijk een
conserveermiddel. Dit mag niet worden verwijderd.
Als u niet alle urine hebt kunnen verzamelen, moet u opnieuw beginnen en
zonodig een nieuwe urinecontainer ophalen.
De urine bij het verzamelen tot het tijdstip van inleveren koel bewaren, bij
voorkeur in een koelkast.
Vermeld op het etiket van de container uw naam en geboortedatum.
1. Op de eerste dag van het verzamelen de ochtendurine niet bewaren.
2. Verzamel nu alle urine van deze dag, avond en nacht in de urinecontainer.
Sluit de container elke keer goed af.
3. De ochtendurine van de volgende morgen moet u ook in de container
doen.

4. De urineverzameling is nu klaar.
5. Op de dag waarop de laatste ochtendurine is verzameld de container(s)
inleveren bij de receptie van het afnamelaboratorium.

Tenslotte

Wanneer u een aanvraagformulier hebt gekregen moet u dit meenemen.
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