Verzamelen 24 uurs urine

Klinisch Chemisch Laboratorium

Voor een onderzoek, dat door uw arts is aangevraagd, heeft het
laboratorium een 24-uurs urine nodig.
Dit betekent dat ALLE urine welke in 24 uur wordt uitgeplast, moet worden
bewaard. U bent vrij de dag en het uur te kiezen waarop u hiermee wilt
beginnen (bij voorkeur niet op vrijdag of zaterdag beginnen met verzamelen).
Gebruikelijk is het volgende:
Op de dag en tijdstip van uw keuze moet u volledig uitplassen in het toilet.
Dit betekent dus dat deze urine niet wordt bewaard.
Noteer de datum en tijd op het etiket (op de verzamelfles).
In de nu volgende 24 uur moet u ALLE volledige urineporties in de daarvoor
bestemde verzamelfles verzamelen.
De fles moet koel en donker bewaard worden.
De volgende dag op hetzelfde tijdstip als waarop u 24 uur eerder bent
begonnen, plast u voor de laatste maal uit. Deze urine moet nog toegevoegd
worden bij de rest van de 24 uurs urine in de verzamelfles. De 24-uurs
verzameling is nu compleet.

Voorbeeld:
 Start: maandag om 7.00 uur plassen in het toilet In de nu volgende 24
uur moet u ALLE volledige urineporties in de daarvoor bestemde
verzamelfles verzamelen.
 Stop: dinsdag om 7.00 uur uitplassen en urine toevoegen in de
verzamelfles.

Inleveren
De verzamelfles met de urine moet zo snel mogelijk bij het
afnamelaboratorium worden afgegeven.
Openingstijden afnamelaboratorium:
maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Controleer of de volgende gegevens duidelijk op de verzamelfles staan:
 Naam
 Geboortedatum
 Datum en starttijd verzamelen 24 uurs urine

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan tijdens
kantooruren naar de receptie van het afnamelaboratorium.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Afnamelaboratorium

020 – 634 6346
020 – 634 6301

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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