
Associatie Laboratorium Klinische Biologie   

 

  Pagina 1 van 2 

Doc-ID: FOR-0259  Laatste update:22-11-2017 

 

  

 

 

Instructies faeces collectie 

Bij faecesonderzoek wordt de ontlasting onderzocht op aanwezigheid van pathogene (ziekmakende) 

darmbacteriën, virussen, toxines en parasieten. 

1. Faeces collectie 

 

De ontlasting (stoelgang) wordt verzameld in een steriel plastic potje. Deze potjes zijn verkrijgbaar in 

het labo. 

- Schep een volle lepel (uit het plastic potje) uit de ontlasting en plaats de lepel met de stoelgang in 

het potje. 

-Probeer de ontlasting niet in contact te laten komen met water. ( U kunt wat toiletpapier op het 

wateroppervlak van het toilet leggen). 

-Als de ontlasting bloederig of slijmerig is, graag ook een beetje van dat bloed en/of slijm in het potje 

doen. 

-Sluit het potje goed af. 

-Bewaar het potje met ontlasting in de koelkast indien het niet direct naar het labo kan gebracht 

worden. 

-Noteer uw naam op het potje. 

2. Collectie 24 uurs- faeces  

In opdracht van uw behandelende geneesheer moet u uw stoelgang gedurende 24 uur sparen. U 

moet daarvoor een verzamel-bus afhalen in het labo. Deze bussen zijn op voorhand afgewogen 

omdat het totale gewicht van belang is voor de berekening van het resultaat. 
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-Start de ochtend van de eerste dag met het verzamelen van de ontlasting. 

-Verzamel gedurende de gehele 24 uur alle ontlasting in de bus. Het is het handigste om de 

ontlasting rechtstreeks in de bus te verzamelen. 

-Bewaar de ontlasting tijdens en na het verzamelen op een koele, donkere plaats. 

-Noteer uw naam op de bus. 

3. Afgifte labo 

-Breng het potje of bus voorzien van uw naam samen met aanvraagformulier zo snel mogelijk naar 

het labo.  

-U hoeft geen afspraak te maken voor het afgeven van de collectie. 

-Wij sturen de resultaten elektronisch door naar de voorschrijvende arts en desgewenst naar uw 

huisarts. U kunt de uitslag van het labonderzoek opvragen bij uw arts en de resultaten zo met hem 

bespreken 

-Sommige onderzoeken worden doorgestuurd naar externe gespecialiseerde laboratoria en kunnen 

langere tijd in beslag nemen. 

-Openingsuren labo:  

 ma-vr za zo 

Aalst 7 dagen op 7 / 24u op 24u 

Geraardsbergen 07.30 u tot 23.00 u 07.30 u tot 13.00 u 07.30 u tot 12.30 u 

Oudenaarde 08.00 u tot 20.00 u 08.00 u tot 13.00 u 

13.30u tot 16.00u 

08.00 u tot 13.00 u 

13.30u tot 16.00u 

Wetteren 08.30 u tot 17.00 u   

 

 


