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Instructie voor het vullen van buisjes met urine 
 

1. Maak een afspraak voor het inleveren van de urine 
Voor de afgifte van materiaal dient u een afspraak te maken. Als u zowel urine komt inleveren, als 

voor een bloedafname op afspraak komt, hoeft u maar één afspraak in te plannen. Dit kan online via 

www.scal.nl. Ga vervolgens naar ‘Afspraak maken’ en selecteer een locatie en datum. Eventueel zijn 

wij voor vragen iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 08:00-17:00 uur (071- 5160020). 

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

2. Opvangen van urine 
Voor het vullen van buisje(s) heeft u een potje en buisje(s) ontvangen. Het potje kunt u gebruiken 

voor het opvangen van de urine. Gebruik voor dit onderzoek de ochtendurine, dit is de eerste urine 

op de dag, direct nadat u bent opgestaan. 

BELANGRIJK: 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. 

   
Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 

   

Draai de deksel van het potje en leg de deksel neer met het uitstekende deel van de deksel 

omhooggericht (afbeelding 1). Raak het uitstekende deel niet aan (afbeelding 2)! Laat het eerste deel van 

de urine in het toilet lopen. Vang daarna urine op in het urinepotje en draai de deksel goed op het 

potje. Vul het potje tot ongeveer de helft (afbeelding 3). 

3. Vullen van buisje(s) 
Zet het potje op een vaste ondergrond. Verwijder de ronde sticker op de deksel van het potje 

(afbeelding 4). Houd het potje vast en druk het buisje met de dop in één keer in de opening van de 

deksel (afbeelding 5). De urine loopt nu vanzelf in het buisje en stopt zodra de buis voldoende is gevuld 

(dit is tot de zwarte streep).  

  

 

Afbeelding 4 Afbeelding 5  
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In het setje is een los etiket geleverd, schrijf hierop de volgende gegevens; Achternaam, 

geboortedatum, BSN, datum van vandaag en tijdstip van afname. De tijd kunt u noteren onder de 

afnamedatum. Dit etiket is een sticker, verwijder het papiertje op de achterkant en plak de sticker 

over het etiket van het buisje heen.  

Buisjes zonder naam, geboortedatum, BSN en/of datum en tijdsvermelding of papieren 

aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen. 

Herhaal bovenstaande stappen als u meerdere buisjes heeft ontvangen. 

Plak de ronde sticker weer terug op de deksel. Leeg het potje en schroef de deksel terug op het 

potje. U kunt het lege potje weggooien bij uw gewone afval.  

4. Afgifte materiaal 
Het buisje levert u in volgens afspraak. Plaats de buizen in het bijgevoegde plastic zakje en sluit het 

zakje door de stript te verwijderen. Heeft u een papieren aanvraagformulier van uw zorgverlener 

ontvangen lever dan dit formulier in samen met de buis (niet samen in het plastic zakje i.v.m. risico 

lekken urine).  

Is het vullen van de buis niet gelukt? 
Mocht het vullen van de buis niet lukken, bewaar dan het potje met de urine en neem deze mee 

tijdens uw afspraak naar één van de SCAL locaties. De medewerker zal het buisje dan voor u vullen.  

Verzekeringsgegevens en identificatie 
Wanneer u een SCAL locatie bezoekt bent u wettelijk verplicht de volgende documenten te tonen:  

een recente zorgpas of verzekeringsbewijs, een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of vreemdelingendocument).  
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