Urine onderzoek

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om onderzoek naar uw urine te laten
doen. In deze folder kunt u nalezen wat dit onderzoek inhoudt.
Doel van het onderzoek
Een portie urine is die urine welke op een willekeurig moment geproduceerd
wordt. In urine kunnen een groot aantal stoffen worden gemeten, die door de
nieren worden uitgescheiden. De concentratie van deze stoffen kan informatie
verschaffen over zeer uiteenlopende ziektebeelden. Daarom wordt er regelmatig
onderzoek in urine verricht. Voor een aantal stoffen is het onderzoeken van een
willekeurige portie urine voldoende, in enkele gevallen zelfs wenselijk.
Het onderzoek
Gebruik voor het opvangen van de urine, een speciaal daarvoor bestemd potje,
dat u meekrijgt van het laboratorium of van de huisarts. Deze potjes zijn goed
afsluitbaar en bevatten geen stoffen die de urine kunnen verontreinigen. Dit
voorkomt een verkeerde uitslag.
Tenzij de arts anders aan u vraagt is de eerste portie urine in de ochtend het
meest geschikt voor onderzoek. Deze urine is namelijk het meest geconcentreerd.
Indien u erg vroeg wakker wordt, bijvoorbeeld om 3 uur ‘s nachts, vang dan liever
de urine op een later tijdstip op, namelijk omstreeks de tijd dat u normaal opstaat.
Sluit het potje meteen goed af zodat er geen verontreinigingen in de urine kunnen
komen.
Om bacteriën zo min mogelijk de kans te geven is het belangrijk dat u het potje
koel bewaart en binnen vier uur inlevert. Het potje afgeven met het bijbehorend
aanvraagformulier, op het laboratorium in Dirksland. Het laboratorium is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur. U kunt het potje ook vóór
10.00 uur inleveren bij de bloedafname in Hellevoetsluis of Brielle.
Wanneer uw behandelend arts ‘gewassen plas’ wil onderzoeken handelt u als
volgt:
 Gebruik een schoon potje
 Was het geslachtsdeel alleen met water
 Plas het eerste gedeelte van de urine uit in het toilet
 Vang hierna de urine rechtstreeks in het potje op (middenstroom), het
laatste gedeelte kunt u weer in het toilet plassen.
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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.
T
0187 60 71 77.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
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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