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Laboratorium 
Verzamelen van 24-uurs urine

Uw arts heeft in overleg met u besloten uw urine te laten 
onderzoeken. Voor dit onderzoek krijgt u een urinecontainer mee 
waar u de urine in kunt opvangen. De container voor gebruik niet 
omspoelen of legen.

 - Plas bij het opstaan volledig uit, spoel deze urine door het 
toilet.

 - Alle urine die u daarna plast, vangt u op. Dag en nacht. Het is 
belangrijk dat u alle urine opvangt. Indien u dat niet doet, leidt 
dit tot verkeerde uitslagen.

 - Plas de volgende ochtend na het opstaan voor de laatste keer 
in de container.

 - Het is de bedoeling dat u precies 24 uur spaart.  
Bijv. van 08.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend of van 
15.00 uur tot 15.00 uur de volgende middag. 

 - Breng daarna de container naar het ziekenhuis.
 - Zorg dat er geen ontlasting bij de urine komt. 
 - Verzamel tijdens de menstruatie geen urine.
 - Start niet op vrijdag of zaterdag, aangezien de urine in het 

weekend niet ingeleverd kan worden. 

Afhankelijk van het onderzoek kan de container een bijtende stof 
bevatten. De container is in dat geval voorzien van een (oranje)/
gevaren etiket. 

 - Draai de dop daarom steeds goed op de container, nadat u de 
urine in de container heeft gedaan. Vermijd spetteren. 

 - Plas niet direct in de container, maar vang de urine op in een 
schone trechter, po of maatbeker.

 - Bewaar de container niet in de buurt van kleine kinderen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via het 
telefoonnummer:
Poli-laboratorium Tiel  tel.: 0344 67 42 50
Poli-laboratorium Culemborg tel.: 0344 67 47 40
Poli-laboratorium Beneden Leeuwen tel.: 0344 72 61 91
Eerstelijns Centrum Tiel  tel.: 0344 61 68 72
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