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Titel
Urine-feces-semen  

Verzendlijst

Origineel: Zenya (Documentbeheersysteem)

Kopie: Buitenprikdienst en website

Wijzigingen t.o.v. vorige versie
2 jaarlijkse evaluatie.
Toegevoegd:
Bij Onderzoek van/op:
Bence Jones, Chloor, Drugs-screening, Fosfaat, Magnesium, micro-albumine, urinezuur en
zware metalen
Geldigheid: kreatinine geldig <24 uur, voor een internist tot 5 dagen
Verwijderd:
2 stolbloed (gele buis) afnemen voor spijtserum.
Gewijzigd: opzoeken informatiefolder
Patiëntenfolders naar:Onze zorg>Folders en video’s
Toegevoegd:
potje feces met bruine deksel, tekst en foto
urinepotje voor zware metalen, tekst en foto
Toegevoegd locaties van de materialen
   

e.scherders
Tekstvak
Geldig document; geprinte versie is een "onbeheerde kopie"



Laboratorium

Bijlage procedure SOP 
laboratorium

Urine-feces-semen

Documentnummer
Versie
Publicatiedatum
Controledatum
Pagina

: 3723  
: 9   
: 19-10-2022  
: 19-10-2024   
: 2 van 6

 
Urine

Materiaal                                                                          

     
Urine potje met een groene/gele deksel (portie)
(Locatie E-02-095 Laboratorium/ E-00-173 poli Bloedafname)
                  

 

  
 
Urine potje blauwe deksel (portie)
(Locatie E-02-095 Laboratorium/ E-00-173 poli Bloedafname)
 
                                                           

    
Bokaal (24 uurs urine)
(Locatie E-02-109 Magazijn/E-00-161 poli Bloedafname)
 

        
BD Vacutainer Z (urine voor buizenpost)
(Locatie E-02-099 Urinelab)
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Urinepotje voor zware metalen 
(Locatie E-02-077 Prikkarren)                      

Bepaling Hoeveelheid
 

Bepaling Hoeveelheid
 

Albumine 
(micro)

P (min. 2 
ml.)/24u.

Kreatinine P (min. 2 
ml.)/24u.

Amylase Alléén P (min. 
2 ml.)

 
Bence 
Jones

P (min. 20 
ml)/24u.

Kreatinine-
klaring1

 

Alléén 24u.

Onderzoek 
van / op

Calcium Alléén 24u.*
 

 

Magnesium 24 u.
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Micro-
albumine

P (min. 2 
ml.)/24u.

 Chloor P (min. 2 ml.)      
Microbiologie

Zie bijlage 
microbiolo-

gisch 
onderzoek

 Drugs-
screening

P (min. 10 ml.)  Natrium P (min. 2 
ml.)/24u.

Sediment
 

Alléén P 
(min. 6 ml.)

Dysmorfe 
erytrocyten

Alléén P (min. 
6 ml.), verse 

urine!
Strip***

 
Alléén P 
(min. 6 
ml.)**

Ureum Alléén 24u.Eiwit P (min. 2 
ml.)/24u.

 
Urinezuur Alléén 24u.

Fosfaat Alléén 24u. Zwanger-
schapstest

Alléén P 
(min. 1 ml.)

 

Kalium Alléén 24u.

 

Zware 
metalen

P (min. 30 
ml.)

P = portie urine en 24u. = 24 uurs urine
Indien materiaal niet meteen gebracht kan worden, bewaren in de 
koelkast. M.u.v. urine voor dysmorfe erytrocyten, deze moet meteen 
naar het laboratorium gebracht worden.

Opmerking

1 stolbloed (gele buis) afnemen bij einde sparen urine (uitslag kreatinine 
geldig <24 uur, voor een internist tot 5 dagen  voor inleveren urine).
 
Patiëntenfolder LAB006 “24-uurs urine verzamelen” wordt als 
informatiefolder aan de patiënt meegegeven. Ook in te zien op de 
website van het Maasziekenhuis => www.maasziekenhuispantein.nl => 
Onze zorg>Folders en video => Urine verzamelen, 24 uurs. Informatie 
heeft betrekking op albumine, calcium, chloor, eiwit, fosfaat, Bence-
Jones, Kreatinine + kreatinine-klaring, kalium, natrium, ureum en 
urinezuur.
 
Urine dient verzameld te worden in de hiervoor bestemde potjes / 
bokalen. Te verkrijgen bij o.a. huisarts praktijk, laboratorium en 
apotheek.

* portie alléén na overleg met klinisch chemicus (geen referentiewaarden bekend).
 
** in overleg met klinisch chemicus (KC) in uitzonderlijke gevallen ook uit 24-uurs 
urine.

https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1d4f610b-1917-417c-94c5-ead5b9306764
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*** uitzondering pasgeborenen. I.o.m. aanvrager eventueel alleen strip i.v.m. 
moeizaam verkrijgen materiaal (plaszakje etc.)
 
 
 
 
 

Feces

Materiaal Potje met blauwe (of bruine) deksel (of soortgelijk droog 
(urine)potje)

(Locatie E-02-077 Prikkarren/ E-02-099 Urinelab/ E-00-173 poli 
Bloedafname)

 

(Locatie E-02-095 Laboratorium/ E-00-173 poli Bloedafname)
 
 

Onderzoek van 
/ op

Feces, helicobacter pylori.

Afnamecondities 
/ bewaren

Een goed gevulde schep feces in potje brengen (3-5 dagen na 
ontstaan van de symptomen is de beste verzameltijd). Bij 
voorkeur meteen analyseren na afname. Indien niet mogelijk mag 
monster 1 dag in de koelkast (KK9) bewaard worden.

Opmerking Algemeen aanvraagformulier laboratorium
Afnamemateriaal verkrijgbaar via Vidavi.
Het is toegestaan om de feces in te leveren in een urine 
potje met een gele of groene deksel, of in een semenpotje, 
mits de potjes schoon en droog zijn.

 
Semen

Materiaal    Steriel potje (rode deksel)
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(Locatie E-02-109 Magazijn/E-00-173 poli Bloedafname)
Onderzoek van / 
op

Semen, controle vasectomie.

Afnamecondities/ 
bewaren

Informatie via poli urologie. Afnamecondities en bewaren staan in de 
patiëntenfolder.
Op afspraak inleveren.

Opmerking Afspraak nodig. Algemeen aanvraagformulier laboratorium.
Uitsluitend op afspraak via telefoon 0485-846471. Patiënt mag zelf 
bellen voor afspraak.
Patiëntenfolder: Spermaonderzoek na sterilisatie (LAB013).
Vragenlijst D-121 Semenonderzoek invullen bij inleveren materiaal.
Afnamemateriaal verkrijgbaar via laboratorium.

 
Materiaal Steriel potje (rode deksel)

(Locatie E-02-109 Magazijn/E-00-173 poli Bloedafname)
Onderzoek van / 
op

Semen, semen volledig.

Afnamecondities/ 
bewaren

Patiëntenfolder “Fertiliteitsonderzoek semen” (LAB001) aan patiënt 
meegeven of toesturen, via laboratorium te verkrijgen (tevens 
opvraagbaar via website www.maasziekenhuispantein.nl => Onze 
zorg>Folders en video
Afnamecondities en bewaren staan in de patiëntenfolder.

Opmerking Uitsluitend op afspraak via telefoon 0485-846471. Patiënt mag zelf 
bellen voor afspraak.
Algemeen aanvraagformulier laboratorium + patiëntenfolder 
Fertiliteitsonderzoek van sperma (LAB001). Vragenlijst D-121 
Semenonderzoek invullen bij inleveren materiaal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9bb065ac-54c0-4552-8773-97798754ec32



