24-uurs onderzoek urine

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om een 24-uurs onderzoek naar uw
urine te laten doen. In deze folder kunt u nalezen wat dit onderzoek inhoudt.

Doel van het onderzoek
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hoeveelheid stoffen die u
dagelijks uitscheidt, wordt gedurende 24 uur urine verzameld.
De hoeveelheden stof in een portie urine verschillen per portie zeer sterk. Zo is
ochtendurine geconcentreerder dan urine gedurende de rest van de dag.
Gebleken is dat urine opgevangen gedurende 24 uur, een goed gemiddelde van
de dag weergeeft.

Het onderzoek
Van het laboratorium ontvangt u een verzamelfles voor de urine. Deze fles kan,
afhankelijk van het onderzoek, een beetje vloeistof of poeder bevatten om de
urine te stabiliseren. U mag de vloeistof of het poeder niet verwijderen.
De eerste ochtendurine mag u normaal in het toilet lozen. Graag het tijdstip
noteren.
Alle volgende urine van de dag en de daarop volgende nacht, inclusief de
ochtendurine van de volgende morgen, wordt u geacht in de in de verzamelfles te
doen.
De verzamelfles koel bewaren en met het bijbehorend aanvraagformulier, op
werkdagen vóór 12.00 uur op het laboratorium in Dirksland afgeven.
U kunt de verzamelfles ook vóór 10:00 uur inleveren bij de bloedafname in
Hellevoetsluis of Brielle.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met het laboratorium. U kunt ons bereiken van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur, telefoon 0187-607177.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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