Verzamelen van 24-uurs urine
U krijgt een urineonderzoek, waarbij u gedurende 24 uur uw 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 één of meerdere verzamelflessen meegekregen met
een identificatiesticker. Spoel deze fles niet om. Tijdens het
verzamelen kunt u gewoon drinken zoals u dat gewend bent
om te doen.

 Controleer
uw
naam
en
geboortedatum op de sticker op de
verzamelfles.
 ’s Morgens bij het opstaan plast u
normaal op het toilet tot uw blaas
helemaal leeg is.
 Vanaf dit moment verzamelt u alle
urine 24 uur lang in de speciale
verzamelfles, dus ook ’s avonds en
’s nachts.
 Verzamel de volgende ochtend bij
het opstaan uw urine in de
verzamelfles tot uw blaas helemaal
leeg is.
 Noteer de datum van de
verzameldag op het etiket op de
verzamelfles.
zie ommezijde
Laboratorium route 430
F3 12 80 29 – 03.20

Bewaren van urine

Thuis kunt u de verzamelfles het beste in de koelkast bewaren.

Inleveren in het ziekenhuis

Lever de verzamelfles dezelfde dag, bij voorkeur vóór 12:00
uur, in bij het laboratorium van het Catharina Ziekenhuis,
route 430.
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


Als u in opdracht van uw arts gedurende meerdere dagen
urine moet verzamelen, kunt u na 24 uur gewoon doorgaan
met verzamelen (dus niet op het toilet plassen). Gebruik na
de ochtendurine dan een nieuwe verzamelfles.



Er mag geen urine verloren gaan tijdens de verzamelperiode, ook
niet als u ontlasting heeft. Start dan opnieuw met verzamelen in
een lege verzamelfles. U kunt bij het laboratorium een nieuwe
verzamelfles ophalen.



Tijdens uw menstruatie kunt u géén urine verzamelen.

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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