Het afnemen van urine voor een urinekweek
Voor onderzoek van uw urine bent u doorverwezen naar het klinisch chemisch
laboratorium van Maasziekenhuis Pantein. In deze folder vindt u aanwijzingen
voor de verzameling en afgifte van urine voor kweek.

Doel van het onderzoek
Het doel van een urinekweek is inzicht te verkrijgen in aard en hoeveelheid van
ziekteverwekkende bacteriën in de urineblaas. In een midstroomurine is kans op het vinden
van deze bacteriën het grootst. Midstroomurine is de urine die wordt opgevangen nadat eerst
een deel van de blaasinhoud is geleegd in het toilet.
Instructies voor de verzameling en afgifte
Bij voorkeur verzamelt u uw urine voor urinekweek op de poli Bloedafname. Alleen als het niet
anders kan, (bijvoorbeeld bij kleine kinderen, baby’s of hulpbehoevenden) mag de urine thuis
worden opgevangen.
Als u zich op de poli Bloedafname meldt voor de verzameling van uw urine, volgt u dan de
instructies van de medewerker bloedafname.
Algemene instructies


U krijgt van de medewerker laboratorium een steriel bakje met watten met desinfectans.
Let op: De binnenkant van het steriele plastic bakje niet aanraken met de handen.



Veeg met deze watten het gebied rond de urineweg schoon:
Heren: met steriele watten met desinfectans één keer vegen.
Dames: met steriele watten met desinfectans één keer van voor naar achter schoonvegen.



Deponeer de watten in de prullenbak.



Plas eerst een beetje urine in het toilet (of in een potje voor eventuele andere urineonderzoeken).



Plas vervolgens in het potje dat u van de medewerker bloedafname heeft gekregen. Als dit
niet lukt, kunt u plassen in het plastic bakje waar de watten in zaten.



Let op: De binnenkant van het steriele plastic bakje niet aanraken met de handen.



Als u klaar bent, kunt u dit doorgeven aan de medewerker bloedafname; hij of zij zal het
potje in ontvangst nemen of eventueel de urine uit het bakje in een potje doen.

Afname van urine van baby’s en kleine kinderen


Urine van baby’s of kleine kinderen kan thuis worden opgevangen.



U krijgt van de medewerker bloedafname plaszakjes en een steriel potje.



Als er voldoende urine in het plaszakje zit (minimaal 10 ml), knipt u dit zakje open en
leegt u het zakje in het steriele potje (dit potje pas openen op het moment dat de urine er
in wordt gedaan).



Op het potje schrijft u de naam, geboortedatum van uw kind en de afnamedatum en -tijd.



Houdt u rekening met de openingstijden van de poli Bloedafname en het tijdstip van het
verzamelen van de urine. Het potje met de urine bewaart u in de koelkast en brengt u,
samen met het aanvraagformulier, zo snel mogelijk, binnen 24 uur, naar de poli Bloedafname.



Bij de poli toetst u bij de keuzezuil in dat u komt voor afgifte van materiaal en neemt u
een nummer. U wordt met voorrang geholpen. Wanneer uw nummer wordt opgeroepen,
kunt u zich melden bij de balie en de urine afgeven.

Afname van urine van hulpbehoevenden op de poli Bloedafname


Uw begeleider krijgt van de medewerker bloedafname een steriel bakje met watten met
desinfectans en eventueel een po.



Plaats op het invalidentoilet zo nodig de po in het toilet.



Let op: De binnenkant van het steriele plastic bakje niet aanraken met de handen.



Veeg met deze watten het gebied rond de urineweg schoon:
Heren: met steriele watten met desinfectans één keer vegen.
Dames: met steriele watten met desinfectans één keer van voor naar achter schoonvegen.



Deponeer de watten in de prullenbak.



Plas eerst een beetje urine in het toilet (of in een potje voor eventuele andere urineonderzoeken). Als u moeilijk uw urinestroom kunt controleren, mag u direct in het plastic
bakje plassen of in het potje dat u heeft gekregen.



Als u gebruik moet maken van de po kunt u de po in het toilet plaatsen en hierin plassen.
U hoeft de urine niet zelf over te gieten in het steriele potje.



Als u klaar bent, kunt u dit doorgeven aan de medewerker bloedafname; hij of zij zal de
urine in een potje doen.

Afname van urine van volwassenen in de thuissituatie
(alleen in uiterste noodzaak)
U krijgt instructies hoe u de urine moet opvangen:


U krijgt van de medewerker bloedafname een steriel potje.



Spoel een po uit met gekookt water.



Heren: met een schoon washandje één keer vegen.

Dames: met een schoon washandje één keer van voor naar achter het gebied rond de
urineweg schoonvegen.


Plas eerst een beetje urine in het toilet.



Plas vervolgens uit in de po of in het steriele potje. Als u in de po plast, giet u de urine
over in het steriele potje. Open het steriele potje pas als de urine er in gedaan wordt.



Op het potje schrijft u uw naam, geboortedatum en de afname-datum en -tijd.



Houdt u rekening met de openingstijden van de poli Bloedafname en het tijdstip van het
verzamelen van de urine. Het potje met de urine bewaart u in de koelkast en brengt u,
samen met het aanvraagformulier, zo snel mogelijk, binnen 24 uur naar de poli
Bloedafname.



Bij de poli toetst u bij de keuzezuil in dat u komt voor afgifte van materiaal en neemt u
een nummertje. U wordt met voorrang geholpen. Wanneer uw nummer wordt opgeroepen,
kunt u zich melden bij de balie en de urine afgeven.

Afspraak
Voor dit onderzoek hoeft u geen afspraak te maken.
Waar kunt u de urine inleveren?
U kunt voor het opvangen en inleveren van urine voor een kweek alleen terecht op de poli
Bloedafname van Maasziekenhuis Pantein, dus niet op de priklocaties in de regio. Vergeet niet
het aanvraagformulier dat u van uw behandelend arts heeft gekregen, uw legitimatiebewijs en
de gegevens van uw zorgverzekering mee te nemen naar het ziekenhuis.
Openingstijden
De poli Bloedafname is op werkdagen geopend van 7.30 tot 17.00 uur.
Waar vindt u de poli Bloedafname?
De poli Bloedafname vindt u op de begane grond van Maasziekenhuis Pantein. Volgt u route
026.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u op het spreekuur van uw behandelend arts.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het
secretariaat van het laboratorium op telefoonnummer 0485-84 64 71.
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