Urineonderzoek uit een
portie urine
De arts heeft u verzocht om urine in te leveren bij het laboratorium voor onderzoek.
Deze folder geeft u informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat er van u
verwacht wordt.

Doel van het onderzoek
Met het urineonderzoek kan uw arts:
 ziekten vaststellen of uitsluiten;
 het verloop van een ziekte volgen;
 het succes van een behandeling vaststellen;
 ziekten helpen voorkomen.

Urine verzamelen
U heeft van uw arts een aanvraagformulier voor het laboratorium meegekregen en
materiaal om de urine in te verzamelen en in te leveren.
Op de achterzijde van deze folder staat hoe u de urinebuizen kunt vullen vanuit het
urinepotje. Leest u dit goed door voordat u urine gaat verzamelen.
 Zet uw naam en geboortedatum op de buizen;
 Let op: de buis alleen op het deksel duwen als het potje gevuld is met urine.
De dop nooit van de buis halen.
 Weinig urine in het potje? Volg de instructie bij punt 5.
 Voldoende urine in het potje, maar de buis vult zich niet? Neem het gevulde potje en
de lege buizen mee naar de prikpost of de polikliniek bloedafname. De laborant
helpt u verder.

Inleveren van de buizen



Lever de buizen samen met het aanvraagformulier binnen 2 uur na het verzamelen
in bij een prikpunt of bij de polikliniek bloedafname van Gelre ziekenhuizen.
Kijk voor een prikpunt bij u in de buurt en de actuele openingstijden op
www.gelreziekenhuizen.nl/Prikpunten.html, of vraag uw arts ernaar.

Resultaat
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

De uitslagen van de verschillende onderzoeken gaan naar uw aanvragend arts. U kunt
daar na 2 of 3 werkdagen informeren naar de uitslagen.
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen contact op
met het laboratorium: www.gelreziekenhuizen.nl/Prikpunten.html

Instructie voor het vullen van de buis / buizen

Inleveren van de buizen



Lever de buizen samen met het aanvraagformulier binnen 2 uur na het verzamelen
in bij een prikpunt of bij de polikliniek bloedafname van Gelre ziekenhuizen.
Kijk voor een prikpunt bij u in de buurt en de actuele openingstijden op
www.gelreziekenhuizen.nl/Prikpunten.html, of vraag uw arts ernaar.

KCHL Laboratoria | KCHL-511 | versie 10 | pagina 2/2

