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Instructies	urine	collectie	

1. Collectie urineportie 

 

In opdracht van uw behandelende arts moet u een urineportie opvangen voor onderzoek in het labo. 

Het is belangrijk om de onderstaande aanwijzingen daarbij te volgen. 

- Vangt u bij voorkeur uw ochtendurine op. Plas het eerste beetje in het toilet, en vang daarna uw 

urine op in het potje (midstream urine).  

 

-Sluit het potje goed af met het deksel. 

 

-Noteer uw naam op het potje  

 

2. Collectie 24-uurs urine 
 

In opdracht van uw behandelende arts moet u urine gedurende 24 uur sparen. U kunt hiervoor een 

24-uurs container afhalen in het labo.  

 

Breng ook uw aanvraag mee zodat de secretaresse kan nagaan welke 24-uurs container zij u moet 

meegeven. Naargelang de test moet u een container ontvangen met zuur of zonder zuur. Het is dus 

belangrijk dat u de juiste 24-uurs container meekrijgt. 
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-Plas de eerste ochtendurine in het toilet en noteer het uur. 

-Verzamel alle verdere urine van de dag en daarop volgende nacht in de verzamelfles. 

-Vang de volgende ochtend, op hetzelfde tijdstip als de vorige dag, de eerste ochtendurine in de 

verzamelfles op. 

-Bewaar de urine koel tot afgifte in het labo. 

LET OP! Indien u een container meekrijgt met een vloeistof (zuur), giet u deze zeker niet weg. Vang uw 

urine in een afzonderlijk recipiënt op om brandwonden te vermijden en voeg deze onmiddellijk na elke 

lozing in de container toe. 

3. Afgifte labo 
 

Breng de fles 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   

 


