Het opvangen van urine in
een plaszak

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geachte ouder/verzorger, U heeft van uw arts de vraag gekregen om
urine van uw kind op te vangen voor onderzoek. Om een goede
uitslag te krijgen is het belangrijk dat u deze handleiding zorgvuldig
leest.
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Reinig de uitwendige geslachtsdelen van uw kind zoals u dat normaal
doet bij een verschoning.
Reinig de huid nogmaals, maar nu met een schoon washandje en
handwarm/lauw water.
Laat de huid drogen aan de lucht.
Plak het zakje zorgvuldig rondom de penis bij de jongens, of rondom het
plasgaatje op de schaamlippen bij meisjes. Over het plaszakje mag u
een luier doen, en makkelijke kleding aantrekken.
Controleer elke 15 minuten of er al urine in het zakje zit.
Indien er urine in de plaszak zit verwijdert u de plaszak zo snel mogelijk.
Hierbij is het belangrijk dat tijdens het verwijderen, de urine niet in de
luier verdwijnt maar in het plaszakje achterblijft.
Handig is als u hierbij het kind rechtop houdt zodat het zakje naar
beneden hangt.
Giet de inhoud van de plaszak voorzichtig in het meegeleverde potje.
Zet het gevulde potje met urine zo snel mogelijk in de koelkast.
Breng de urine binnen 24 uur naar het laboratorium. Attentie: het
inleveren kan alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.
Het laboratorium bevindt zich in de centrale hal op de begane grond,
links van de hoofdingang van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Inleveren kan ook in Veenendaal, mandag t/m vrijdag tussen
08.00 - 17.00 uur.

Waarom dit urine onderzoek?
Met name als het onderzoek bedoeld is om een mogelijke urineweginfectie
uit te sluiten is het belangrijk dat u bovenstaande handleiding goed volgt. In
urine zitten enkele bacteriën. Als de urine lang in het plaszakje zit, of als het
potje van de urine lang op kamer- temperatuur is, kunnen de bacteriën zich
snel vermenigvuldigen.
Er treedt er al een verdubbeling van het aantal bacteriën op per 20 minuten.
Dit geeft dan een afwijkende uitslag, terwijl er mogelijk nog geen afwijkingen
waren toen de urine nog in de blaas van uw kind zat. Wij noemen zo’n
uitslag 'vals-positief'.
Er zijn landelijke afspraken dat de urine van een plaszak gebruikt mag
worden om een urineweginfectie uit te sluiten. Als het eerste urine onderzoek
afwijkingen vertoont, dan mag de urine via de plaszak niet gebruikt worden
voor de urinekweek om de diagnose urineweginfectie te stellen. Bij een
afwijkende uitslag krijgt u van ons een oproep voor een ander onderzoek. Op
de polikliniek wordt dan via een katheter urine opgevangen voor een nieuw
urine onderzoek en een urinekweek.

Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek kindergeneeskunde via
(0318) 43 50 81.
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