
Urine onderzoek Medische Microbiologie

Uitgiftedatum: 01-06-2022 Zie achterzijde voor vervolg

Stap 2: 
Afname 

•  In deze afnameset vindt u 
een potje en één of 
meerdere buisjes. 

•  Het potje kunt u gebruiken 
voor het opvangen van de 
urine. 

•   Voor de afname moeten 
de genitaliën gewassen 
worden door middel van 
een washand met water.

•   Om verontreiniging te 
voorkomen houden 
vrouwen de schaamlippen 
gespreid en mannen 
trekken de voorhuid terug 
tijdens de afname.

•  Draai de deksel van het 
potje en leg de deksel neer 
met het uitstekende deel 
van de deksel omhoog 
gericht.

•  Raak het uitstekende 
deel niet aan.

Stap 1: 
Start

•  Laat het eerste deel van de 
urine in het toilet lopen. 

•  Vang daarna urine op in 
het urinepotje en vul het 
potje tot ongeveer de helft. 

•  Draai de deksel goed op 
het potje.

•  Gebruik voor dit 
onderzoek de ochtend-
urine, dit is de eerste 
urine op de dag, direct 
nadat u bent 
opgestaan.

•  Laat de dop op het 
buisje zitten. Vul altijd 
eerst het potje met 
urine voordat u het 
buisje in de opening 
van de deksel steekt. 
Het buisje is namelijk 
vacuüm gesloten, door 
de dop te verwijderen 
wordt het buisje 
onbruikbaar. 

•  LET OP: steek nooit uw 
vinger in de opening 
van de deksel. Hier zit 
een scherpe naald.

Belangrijk

•  Zet het potje op een vaste 
ondergrond. Verwijder de 
ronde sticker op de deksel 
van het potje.

Stap 3: 
Vullen van het buisje 

•   Houd het potje vast en druk het buisje met de dop erop én met de dop naar beneden in een keer in de opening van de deksel. 
De urine loopt nu vanzelf in het buisje en stopt zodra de buis voldoende is gevuld (dit is tot de zwarte streep als de buis na 
het vullen rechtop gehouden wordt). 

•   Let op: Zorg er bij het vullen voor dat de uitstekende punt altijd onder het niveau van de urine is. 
Houd het potje eventueel schuin.

•   Herhaal dit voor alle buisjes, indien u meerdere buisjes heeft ontvangen.
•   Plak de ronde sticker weer terug op de deksel. Leeg het potje en schroef de deksel weer terug op het potje. 

Het lege potje kan worden weggegooid bij het gewone afval.

Is het vullen van de buis niet gelukt? 
Mocht het vullen van de buis niet lukken, bewaar dan het 
potje met de urine en geef deze aan de afnamemedewerker. 
De medewerker zal het buisje dan voor u vullen. 
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•  Doe de safetybag en het 
aanvraagformulier tussen 
het kartonnetje in de 
verzendenvelop.

Stap 5: 
Verzendklaar maken en verzenden

•  Vul het aanvraagformulier 
zo volledig mogelijk in.

•  Stop de afnamebuis met 
het absorptiemateriaal in 
de safetybag (plastic zakje).

•  Verwijder de plakstrip van 
de safetybag en plak dicht.

•  Vul de patiëntgegevens en 
datum van afname in op 
het etiket.

•  *Invullen van herkomst 
van het lichaamsmateriaal 
is voor deze afname niet 
noodzakelijk.

•  Plak het etiket in de lengte-
richting op de afnamebuis.

Stap 4: 
Identifi catie afnamebuis
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