
Instructie opvangen urine 

 

1. Draai de deksel van het 

urinepotje. 

 

 

 

4. Druk de witte buis met de 

dop in de opening en wacht tot 

deze zich automatisch vult.  

 
 

7. Leeg het potje en gooi deze 

in de prullenbak. Het potje 

wordt niet ingenomen. Plaats 

voor weggooien wel de witte 

sticker terug op de opening 

van het potje i.v.m. de scherpe 

delen. 

 

2. Vul het potje met urine. 

Draai de deksel goed vast. 

 

 

 

5. Haal eventueel ook urine 

voor de buis met gele dop uit 

het potje. Deze buis 3x 

zwenken na het vullen.  

 
 

8. Op de buis (of buizen) dient 

u uw  gegevens in te vullen 

(naam, geboortedatum) De 

buizen dienen dezelfde dag in 

het zakje te worden ingeleverd 

op een SCAL locatie. Als u een 

formulier heeft meegekregen 

dient u dit in het zakje bij de 

buizen in te leveren. Tot dit 

moment het zakje in de 

koelkast bewaren.  

LET OP: De buizen zonder naam 

en geboortedatum kunnen niet in 

behandeling worden genomen. 

3. Verwijder de witte sticker 

van het potje aan de groene 

rand. (niet weggooien) 

 

 

(6.Als er onvoldoende urine in 

het potje zit, houd deze dan 

scheef tijdens het vullen.) 

 

 

 

 



Instructie opvangen urine 

 

 

Het is belangrijk dat u bij het opvangen van de urine onderstaande instructies  volgt.  

Lever altijd de eerste ochtendurine in. De urine die u opvangt voor dit onderzoek is de zogenaamde 

‘midstroom-urine’.  Dit betekent dat u het eerste beetje van de urine in het toilet plast. Vervolgens vangt u wat 

urine op in het potje door deze onder de urine straal te houden. Om verontreiniging met eventuele bacteriën  

te voorkomen houden de vrouwen de schaamlippen zoveel mogelijk gespreid. Mannen trekken hiervoor de 

voorhuid terug. Sluit het potje daarna goed af met de deksel. Laat de doppen op de buizen zitten en vul volgens 

de instructies aan de voorzijde de buis of buizen met urine.  

 

                   

                 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt, naar aanleiding van de aanvraag van uw huisarts, 1 of 2 buizen ontvangen. Door het vacuüm wat zich in 

de buizen bevindt, vullen deze zich automatisch met de juiste hoeveelheid urine. De buis met de witte dop 

hoeft niet gekanteld te worden na het vullen met urine. De buis met de gele dop dient u 3 keer te kantelen. 

(Langzaam onderste boven houden van de ene naar de andere kant)  

 

 

 

 

 

 

De uitslag wordt, zodra deze bekend is, verzonden naar uw huisarts. 

Zorg dat uw naam en geboortedatum op de buis staat. Dit mag overal op de sticker zijn.  

Indien u een formulier hebt gekregen doet u deze in het zakje bij de buis of buizen. Dit zakje levert u 

dezelfde dag in op één van de locaties van SCAL (zie ook www.scallab.nl/locaties ) Tot dit moment het 

zakje in de koelkast bewaren.  

LET OP; Het potje zelf kunt u niet inleveren en buizen zonder naam en geboortedatum kunnen niet in 

behandeling worden genomen. 

http://www.scallab.nl/locaties

