
VERZAMELEN VAN
24-UURS URINE 

Laboratorium 
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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 op-
vangen. Op dit blad informeren wij u hoe u de urine verzamelt, bewaart en 
inlevert bij het laboratorium van Ziekenhuis Rivierenland. 

INSTRUCTIE 24 UUR LANG URINE SPAREN 
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 tot 15:00 
uur in de middag

De verzameling van de urine begint bij voorkeur s ’morgens rond 8:00 uur. 

Plas de eerste urine 
volledig uit in toilet

deze urine mag NIET 
in de container geplast 
worden

Plas precies 24 uur nadat 
u de vorige dag in het 
toilet heeft uitgeplast, 
de laatste urine in de 
container

Vanaf nu exact 24 uur lang 
alle urine in de container 
sparen. Dag en nacht

Container bewaren 
op een koele en donkere 
plek b.v. de koelkast.



LET OP:
• Zorg dat er geen ontlasting bij de urine komt, dit kunt u voorko-

men door vóór de ontlasting eerst te plassen. Dit zorgt er ook 
voor dat er geen urine verloren gaat.

• Verzamel tijdens de menstruatie geen urine
• Start niet op vrijdag of zaterdag, aangezien de urine in het 

weekend niet ingeleverd kan worden.
• De container voor gebruik niet omspoelen of legen.

Mocht u meerdere dagen urine sparen, ga dan na de eerste dag 
meteen door in een nieuwe container voor de volgende dag. 

WAARSCHUWING!
Afhankelijk van het onderzoek kan de container een bijtende stof 
bevatten. De container is in dat geval voorzien van een gevarene-
tiket.

• Laat deze stof in de container zitten. 
• 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 deze container niet in de buurt van kleine kinderen
• Indien u veel plast vraag dan om een tweede bokaal 
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Lever de container zo spoedig mogelijk  
samen met het aanvraagformulier in bij het 
laboratorium locatie Ziekenhuis  
Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel,  
Barbarapolikliniek of Waterpoort polikliniek
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DIEET: (VINK AAN WELKE DIEET HET BETREFT)

 Ten behoeve van onderzoek Hydroxyproline in urine
U dient een collageenvrij dieet te volgen. Het dieet duurt 4 dagen, te beginnen 
2 dagen vóór het verzamelen van de 24 uurs urine en eindigend op het einde 
van de tweede verzamelperiode.

Onderstaande producten zijn niet toegestaan. Deze kunnen de test verstoren.
Bouillon, gevogelte, jus, pudding, soeparoma’s, soepen, soft candy snoep, vis, 
vlees, vleeswaren en andere producten die gelatine bevatten.

Als vervanging voor vlees en vleeswaren kunnen dienen:
Ei, kaas, melkproducten, peulvruchten en vegetarische soep

 Ten behoeve van onderzoek 5-HIAA in urine
U dient 3 dagen vóór het verzamelen van de 24 uurs urine te beginnen met 
het dieet. Onderstaande levensmiddelen en geneesmiddelen kunnen de test 
verstoren. Overleg met u arts over het mogelijk stoppen van onderstaande 
geneesmiddelen.

Ananas, avocado’s, bananen , alle pruimen, tomaten en walnoten
Paracetamol, hoestmiddelen, Levodopa (Madopar, Sinemet, Duodopa en Sta-
velo) en Fenothiazine derivaten (Chloorpromazine, Periciazine, Flufenazine en 
Perfenazine)

Uw huisarts of specialist zal u informeren over de uitslag van het onderzoek.

CONTACT
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze informatiefolder, dan kunt u 
ons bereiken via het telefoonnummer: 

LABORATORIUM ZIEKENHUIS RIVIERENLAND TIEL

 0344-674426
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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