Verzamelen van
24-uurs urine

In overleg met uw arts is besloten uw urine te laten onderzoeken.
Daarom moet u gedurende 24 uur uw urine verzamelen. Deze
folder is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken.

Hoe verzamelt u de urine?
1. Van het laboratorium heeft u een of meerdere flessen in een plastic zak
meegekregen.
2. De fles dient te zijn voorzien van uw patiëntgegevens.
3. Noteer de begindatum en het begintijdstip op het bijgeleverde formulier.
4. Op de dag dat u begint met urine verzamelen plast u, zodra u bent
opgestaan, uw blaas goed leeg. Deze urine spoelt u gewoon weg.
5. U verzamelt vanaf dat moment alle urine gedurende 24 uur.
6. De volgende ochtend (24 uur na start verzamelen) plast u voor de laatste
keer.
Ook deze urine moet in de fles worden gedaan. Noteer datum en
eindtijdstip op het bijgeleverde formulier.
7. Als de fles vol is gebruikt u de tweede fles van die dag. Ook deze fles
dient voorzien te zijn van uw patiëntgegevens.
Indien u gedurende twee of meer dagen 24-uurs urine moet verzamelen,
herhaalt u de punten 2, 3, 5, 6 en 7 van de procedure.
Het is mogelijk dat u voor verschillende onderzoeken urine moet
verzamelen. Let bij het in gebruik nemen van fles twee goed op dat de kleur
van het etiket correspondeert met die van de eerste fles.
Het is belangrijk dat er geen urine verloren gaat gedurende de verzameltijd,
ook niet als u ontlasting heeft. Zorg dat er geen ontlasting bij uw urine
komt. Indien niet alle in 24 uur geproduceerde urine verzameld wordt, leidt
dit tot verkeerde uitslagen.

Attentie!
Draai de dop van de flessen steeds goed dicht, nadat u de urine in de fles
heeft gedaan.
Meng de inhoud door de fles rustig heen en weer te schudden.

Het bewaren van de urine
Bewaar tijdens en na het verzamelen de urine op een koele plek,
bijvoorbeeld in de koelkast.
Bewaar de flessen niet in de buurt van kinderen!

Inleveren van de urine
Op de dag dat u ‘s ochtends de laatste urine heeft verzameld, levert u zo
spoedig mogelijk de urine in bij de afdeling bloedafname.
Deze afdeling bevindt zich op de tweede verdieping (route 86). Mocht u
maar één fles gebruikt hebben, lever dan ook de lege tweede fles in.
Breng uw aanvraag mee. Doe deze niet bij de fles in de plastic zak!
Probeer zoveel mogelijk de flessen rechtop te vervoeren.

De uitslag
Het laboratorium stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend
arts. Deze zal de uitslag met u bespreken.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet
contact op te nemen met het laboratorium.
Het telefoonnummer van het laboratorium is: 088 979 41 89 (op
werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur).

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl

NR. H0329-NL Juni 2017

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

