
Afname Urinekweek/Urine CHL

Let op
Controleer of op het aanvraag formulier en het potje uw gegevens staan: 

 Afnamedatum en afnametijd
  Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer) 
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Vul het etiket in met uw 
gegevens en de afname- 
datum en afnametijd. Schrijf 
duidelijk en in blokletters. 
Plak het etiket op het potje.

Eerst een deel in het toilet 
en vervolgens een deel in 
het urinepotje (zonder op te 
houden) plassen.

Controleer of alle gegevens 
en de dag/tijd waarop de 
urine is verzameld, correct 
zijn vermeld op het potje.

Tenslotte uitplassen in het 
toilet. Het urinepotje sluiten. 

Bij verontreiniging aan de buitenkant van het potje: reinig  
de buitenkant van het potje. Doe het potje in de envelop  
(zie beschrijving op de envelop).

Maak het dekseltje van het 
potje los.

Meng het potje door deze  
rustig 8-10 maal te zwenken.



Instructie Urinekweek/Urine CHL
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Uw (huis)arts of verloskundige heeft urineonderzoek aangevraagd.  

Nadat u de urine heeft ingeleverd wordt deze onderzocht in het  

laboratorium.

Afname instructies en gebruiksaanwijzing materiaal
Voor dit onderzoek dient u het middelste deel van uw urine op te vangen in het  
potje (verkrijgbaar via uw huisarts i.c.m. set); de zogenaamde middenstroomurine.  
Dat betekent dat u het eerste beetje urine in het toilet plast, het tweede gedeelte opvangt 
in het potje en het laatste deel weer in het toilet plast. Vul het potje ten minste tot aan 
de markering (poeder moet in de buis blijven). Volg daarna de stappen op de achterzijde. 
Indien weinig urine opgevangen kan worden, de boorzuur eerst uit de buis verwijderen en 
daarna vullen. Notitie hiervan maken op het aanvraagformulier.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: 

 info@diagnovum.nl  www.diagnovum.nl  088 007 54 02

Inleveren
Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Uitslag
De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige 
gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.


