
Laboratorium

ONDERZOEK NAAR BLOED 
IN ONTLASTING
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GENEESMIDDELENGEBRUIK
Twee dagen voor het testen van de ontlasting mag u de volgende medicijnen 
niet innemen: aspirine, indomethacine, fenylbutazon, corticosteroïden en 
reserpine.

TOELICHTING
Uw arts heeft u gevraagd een portie ontlasting te verzamelen voor onderzoek 
naar de aanwezigheid van bloed. U krijgt hiervoor een buisje met vloeistof 
mee. Wij verzoeken u de volgende instructies nauwkeurig te lezen en de aan-
wijzingen te volgen.

DIEETINSTRUCTIE
Wij raden u aan om enkele dagen voor het verzamelen vezelrijk voedsel te 
eten (bijvoorbeeld volkorenbrood, zemelen en noten).
Tevens wordt u verzocht twee dagen voor het verzamelen uw gebit uitsluitend 
met een zachte borstel te poetsen (bloedend tandvlees!) en matig te zijn met 
het gebruik van alcohol.

LET OP!
U mag geen monster van de ontlasting nemen als u:
• last heeft van bloedende aambeien
• bloed verliest bij het plassen
• menstrueert (wacht met verzamelen tot uw menstruatie drie dagen voorbij 

is.)

Bewaar het buisje met vloeistof buiten bereik van kinderen.

HET VERZAMELEN VAN DE ONTLASTING

Ga naar het toilet en zorg dat uw ontlasting op het papier 
(Faeces collection device) valt. Er mag geen water of urine 
bij uw ontlasting komen, leg daarom voldoende velletjes in 
het toilet.

Nadat u een portie ontlasting heeft verzameld maakt u het 
buisje open (laat de vloeistof er in zitten!). Aan het dopje zit 
een staafje met een geribbeld puntje.  

Hoe gebruikt u de ontlas�ngstest? 

 Belangrijk: zorg ervoor dat er geen water of urine bij 
uw ontlas�ng komt. Leg daarom voldoende velletjes 
toiletpapier in het toilet.  

 U kunt ook eerst een stuk karton in het toilet leggen. 
Kijk voor meer �ps om uw ontlas�ng op te vangen op 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl

 Ga naar het toilet en zorg dat uw ontlas�ng op het 
papier valt.

 Draai het groene dopje van de ontlas�ngstest los. Aan 

test dat gevuld is met een vloeistof.  
De vloeistof kan een beetje troebel worden.  
Dat is normaal. 

 
blauwe rand. 

 Doe het zakje in de grijze envelop en plak de envelop 
dicht.

 Doe de envelop in de brievenbus. Lukt dat niet 
meteen? Bewaar de envelop dan even in de koelkast. 

 Het is belangrijk dat u de envelop binnen 24 uur na 
het gebruik van de test in de brievenbus doet. 
Gebruikt u de test op vrijdag? Zorg dan dat u de 

postzegel te plakken.  

 Prik met het geribbelde puntje op vier verschillende 
plekken in uw ontlas�ng.  

. Te veel ontlas�ng 
zorgt ervoor dat de ontlas�ngstest niet kan worden 
onderzocht.
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Prik het geribbeld puntje op vier verschilllende plaatsen in 
de ontlasting. Er hoerft maar een klein beetje ontlasting aan 
de puntjes te zitten. Te veel zorgt ervoor dat de test niet kan 
worden onderzocht.

Stop het staafje terug in de ontlastingstest en draai het dop-
je vast. Het staafje komt in het deel van de test dat gevuld 
is met de vloeistof die een beetje troebel kan worden. Dit is 
normaal.

Breng het buisje, samen met het aanvraagformulier, z.s.m.  
tijdens kantooruren naar één van de priklocaties van het la-
boratorium. Het afgeven van het buisje gebeurt op afspraak. 
Deze plant u zelf in, in de digitale agenda. 
Kijk op www.ziekenhuisrivierenland.nl/bloedafname
 

DE UITSLAG
Uw specialist of huisarts zal u bij het volgende bezoek informeren over de 
uitslag van het onderzoek.

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

LABORATORIUM
 0344-674426
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Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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