Urine onderzoek
De nefroloog heeft u gevraagd een beetje urine op te vangen
voor onderzoek. U krijgt hiervoor een speciaal potje van de
polikliniekassistente. Afhankelijk van het onderzoek is dit een
steriel of niet steriel potje.
Gebruik van potjes
Op onderstaande foto’s is aangegeven welke potjes geschikt
zijn.
Potje voor niet steriel onderzoek

of
Potje voor steriel onderzoek (kweek)

Let op
Andere potjes of flesjes zijn niet toegestaan,
omdat deze een verkeerde uitslag kunnen geven!
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Verzamelen en inleveren
U kunt rechtstreeks in het potje plassen. Daarna draait u
de schroefdop stevig vast.
Plak de sticker met uw persoonsgegevens die u van de
polikliniekassistente heeft gekregen op het potje of
vermeld op het potje uw naam, voorletters en
geboortedatum. Bewaar het potje na het verzamelen op
een koele plaats.
Urinekweek
Bij dit onderzoek wordt uw urine onderzocht op de
aanwezigheid van bacteriën die een ontsteking kunnen
veroorzaken.
Hiervoor kan urine van elk willekeurig moment worden
gebruikt.
 Was van te voren zorgvuldig uw handen met zeep.
 Neem vervolgens een schoon washandje en maak
dat nat met stromend water. Gebruik hierbij geen
zeep!
 Maak vervolgens het gebied rondom de urine-uitgang
goed schoon. Voor vrouwen geldt dat u het
washandje van voor naar achteren moet strijken.
 Plas een beetje uit in het toilet.
 Vang vervolgens urine op in het steriele potje dat u
heeft meegekregen.
 De rest van de urine mag weer gewoon in het toilet.
 Lever het potje met het aanvraagformulier binnen 2
uur na opvang in bij het afnamelaboratorium in Ede
of een prikpost op een van de buitenlocaties.
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Sediment nefrologen
Hiervoor is de eerste ochtendurine nodig.
 Plas na het opstaan een beetje urine in het potje dat u heeft
meegekregen.
 De rest van de urine mag gewoon in het toilet.
 Lever het potje zo snel mogelijk na urineproductie in bij het
afnamelaboratorium in Ede. Dit moet in ieder geval voor
09:00 uur ’s ochtends!

Bepaling albumine/kreatinine ratio
Hiervoor is bij voorkeur de eerste ochtendurine nodig.
 Plas na het opstaan een beetje urine in het potje dat u heeft
meegekregen.
 De rest van de urine mag gewoon in het toilet.
 Lever het potje met het aanvraagformulier binnen 2 uur na
opvang in bij het afnamelaboratorium in Ede of een prikpost
op een van de buitenlocaties.
Screening
Hiervoor kan urine van elk willekeurig moment worden gebruikt.
 Plas een beetje urine in het potje dat u heeft meegekregen.
 Lever het potje met het aanvraagformulier binnen 2 uur na
opvang in bij het afnamelaboratorium in Ede of een prikpost
op een van de buitenlocaties.

14.60 / 3.3 Urine onderzoek 07/2018

3

