A - Urine verzamelen
gedurende 24 uur
Met uw huisarts of verloskundige heeft u afgesproken dat uw urine binnenkort wordt onderzocht. Voor dit onderzoek verzamelt u gedurende 24 uur
uw urine. In deze folder leest u hoe u dit doet.

Voor het aangevraagde onderzoek verzamelt u urine gedurende 24 uur. Het
verzamelen gebeurt in verzamelcontainers. Deze kunt u ophalen en inleveren bij een van de volgende locaties van ZekerWeten:
Rijnstate Arnhem, laboratorium, route 42
Rijnstate Velp, bloedafname, begane grond
Rijnstate Zevenaar, bloedafname, route 1
Rijnstate Arnhem-Zuid, bloedafname route 17
Meer informatie over de openingstijden van de diverse locaties vindt u op
www.zekerweten.nl. Ook kunt u contact opnemen met ZekerWeten,
Laboratorium Informatielijn, telefoonnummer 088 - 005 7777.
Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee.

Het verzamelen van urine
Afhankelijk van de aangevraagde onderzoeken en uw urineproductie ontvangt u een of meerdere containers.

Instructie
1. Kies een dag waarop u 24 uur lang urine kunt verzamelen.
2. Plas na het opstaan (uit bed) eerst de blaas goed leeg in het toilet en
spoel deze urine weg.
3. Noteer deze startdatum en starttijd op de container.
4. Verzamel vanaf starttijd gedurende 24 uur alle urine in de verzamelcontainer.
5. Vang de volgende ochtend (tot aan starttijd vorige dag) de laatste portie
urine op en voeg deze aan de container toe.
Begin opnieuw bij punt 2 als er urine verloren is gegaan.

Uitslag
Na het diagnostisch onderzoek ontvangt uw huisarts of verloskundige de
uitslag. Deze is meestal al binnen enkele dagen bekend. Soms zelfs al de
volgende dag. Spreek met uw behandelaar af wanneer u hierover contact
kunt opnemen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met
ZekerWeten, Laboratorium Informatielijn, telefoonnummer 088 - 005 7777

Welkom bij ZekerWeten
Soms vindt een huisarts of verloskundige het nodig om in het belang van
uw gezondheid verder diagnostisch onderzoek te laten doen. Diagnostisch
onderzoek kan vaak meer zekerheid geven en/of bepaalde ziektebeelden
uitsluiten. Voorbeelden van diagnostiek zijn bloedonderzoek, röntgenfoto’s,
onderzoek van weefsel (zoals van een weggenomen moedervlek) of een
hartfilmpje.
U mag zelf kiezen waar en door wie u diagnostisch onderzoek laat uitvoeren.
Kiest u voor ZekerWeten, dan gaat u voor snelheid en gemak maar bovenal
voor de beste diagnostische expertise. Omdat we verbonden zijn met Rijnstate profiteert u direct van de expertise van de medisch specialisten van
het ziekenhuis. Bovendien kunt u hierdoor rekenen op de inzet van de beste

ZekerWeten
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
088 - 005 5126
info@zekerweten.nl
www.zekerweten.nl
@zekerwetenvooru

102156/2018-02 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2018

apparatuur en meetinstrumenten.

