Onderzoek naar bloed in
ontlasting

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw arts heeft samen met u besloten om te kijken of er bloedingen zijn
in het darmkanaal. Is dit het geval dan is er ook bloed aantoonbaar in
de ontlasting. Voor dit onderzoek is 1 potje ontlasting nodig.

Voorbereidingen
U kunt een potje voor het verzamelen van de ontlasting afhalen bij het
afnamelaboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei. In Ede bevindt deze zich
in vleugel A op de begane grond (bestemming 06). U kunt ook terecht in de
spreekuurcentra (Veenendaal en Barneveld), de polikliniek Wageningen, en
de huisartsenpraktijken in Ederveen en Voorthuizen.
Uw ontlasting mag niet in contact zijn geweest met het water in uw toilet. De
verzameling gaat het beste indien u uw ontlasting opvangt in een toilet met
een plateau. Maak hiervoor uw toilet zo droog mogelijk. Indien u niet beschikt
over een toilet met een plateau maar een diepspoeler: zorg dat de ontlasting
niet in contact komt met het water door het bijvoorbeeld op te vangen op een
stuk (toilet)papier.

Belangrijk
Verzamel in de volgende gevallen geen ontlastingmonsters en stel het
onderzoek uit:
gedurende en in de eerste 3 dagen na de menstruatie
als u bloedende aambeien heeft
indien u bloed in de urine heeft

Verzamelen
Met behulp van het schepje in de schroefdop van het potje, schept u wat
ontlasting in het potje.
Daarna draait u de schroefdop stevig vast. Vermeldt op het potje uw naam,
voorletters en geboortedatum en de datum waarop u de ontlasting in het
potje hebt gedaan. Breng na het verzamelen het potje met ontlasting en het
laboratoriumaanvraagformulier
binnen 6 uur naar het afnamelaboratorium.
Indien het niet mogelijk is om het potje binnen 6 uur naar het
afnamelaboratorium te brengen, moet het potje met ontlasting in de koelkast
bewaard worden en binnen 3 dagen naar het afnamelaboratorium gebracht
worden!

Uitslag
De uitslag van dit onderzoek krijgt u van de arts die u behandelt.

Vragen
Indien u nog vragen heeft dan kunt u van maandag t/m vrijdag tijdens
kantooruren contact opnemen met het laboratorium via (0318) 43 40 00.
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