
Urine Onderzoek

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

Stap 3: 
Vullen van het buisje 

Stap 2: 
Afname 

•   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.

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

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

•  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.

•  Start met het maken van 
een afspraak  voor afgifte 
van materiaal op één van 
onze locaties via https://
www.scal.nl/onderzoeken/
urine-onderzoek of 
telefoonnummer: 
071 - 516 00 20.

•  Neem de urine af op 
dezelfde dag als uw 
afspraak. Gebruik bij 
voorkeur ochtendurine.

•  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

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 afname medewerker. De medewerker 
zal het buisje dan voor u vullen. 
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Stap 4: 
Identifi catie afnamemateriaal 

•   Het afnamemateriaal levert u in volgens afspraak. 
Plaats het buisje of de buisjes in het bijgevoegde plastic 
zakje en sluit het zakje door de strip de verwijderen. 

•   Heeft u een papieren aanvraagformulier van uw 
zorgverlener ontvangen, lever dan dit formulier samen 
in met het buisje of de buisjes. Dit formulier mag niet 
in het zakje met de buisje(s), in verband met risico op 
lekken urine.

Stap 5: 
Afgifte materiaal

•  In het setje is per buisje een los etiket geleverd, schrijf 
hierop de volgende gegevens:

 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN 
 • Datum van afname
 •  Tijdstip afname (onder de afnamedatum)

•  Het invullen van de *herkomst is voor deze afname 
niet noodzakelijk

•  Dit etiket is een sticker, verwijder het papiertje 
op de achterkant en plak de sticker in de lengte-
richting over het etiket van het buisje heen. 

•  LET OP: Buisjes zonder bovenstaande gegevens
en aanvraagformulier worden niet in behandeling 
genomen.
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