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2400 Mol  
014/ 71 20 88
 
Open:
Ma – vrij: 08u – 21u
Za: 08u – 12u
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AFNAME VAN EEN URINESTAAL

Bij voorkeur de eerste ochtendurine

Benodigdheden
• Steriel urinepotje (te verkrijgen in het laboratorium).
• Proper washandje en zeep, droge wegwerpdoekjes.

Voorbereiding
• Was eerst je handen met water en zeep.
• Plaats het geopende urinepotje binnen handbereik.
• Ga op het toilet zitten, zo ver mogelijk naar achter.

Voor mannen
• Trek de voorhuid naar achter.
•  Was de eikel grondig met water en zeep.
•  Droog af met een wegwerpdoekje.
•  Urineer met de voorhuid naar achter:

Voor vrouwen
•  Houd de schaamlippen uit elkaar.
•  Was de genitaliën grondig met water en zeep.
•  Droog af met een wegwerpdoekje.
•  Urineer met de schaamlippen uit elkaar. 

Midstream
•  Laat gedurende enkele seconden de eerste portie in het toilet lopen.
•  Begin dan pas met het opvangen in het potje door het potje even onder de 

straal te houden tot dit voor de helft gevuld is. Probeer tenminste 10 mL urine te 
collecteren.

•  Laat de laatste portie verder in het toilet lopen.
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AFNAME URINE- EN STOELGANGSTAAL

Eerste portie  
(alleen indien dit door uw arts werd gevraagd)
• Vang de eerste portie op in het potje (10 – 15 mL).
• Laat de rest van de urine verder in het toilet lopen.

Afwerking
• Sluit het potje grondig af en droog de buitenkant indien nodig.
• Controleer dat het potje niet lekt. Met uitgelopen urinestalen wordt niet verder 

gewerkt.
• Noteer naam en geboortedatum op het potje of breng een klever van de 

mutualiteit aan.
• Indien het staal niet onmiddellijk naar het laboratorium kan gebracht worden, 

bewaar het dan in de koelkast.
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AFNAME VAN EEN  
FAECES- OF STOELGANGSTAAL

Benodigdheden
• Steriel potje, bij voorkeur met lepeltje (te verkrijgen in het laboratorium).
•  Toiletpapier of een nierbekken.

Voorbereiding
•  Ledig eerst de blaas.
•  Leg enkele dubbelgevouwen stukken toiletpapier op het wateroppervlak van het 

toilet of maak gebruik van een nierbekken om de stoelgang droog op te vangen.

Afname
•  Breng met het lepeltje een fractie van het stoelgangstaal in het afnamepotje (10-

20 gram is voldoende).
•  Reinig de buitenkant van het potje zorgvuldig alvorens dit goed af te sluiten.
•  Noteer naam en geboortedatum op het potje of breng een klever van de 

mutualiteit aan.
•  Indien het staal niet onmiddellijk naar het laboratorium gebracht kan worden, 

bewaar het dan in de koelkast.
•  Met stoelgangstalen die aan de buitenkant bevuild zijn wordt niet verder gewerkt.
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AFNAME URINE- EN STOELGANGSTAAL

H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be
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Deze brochure werd ontwikkeld door, en is 
eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder 
toestemming van de eigenaar is verboden.
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Kwalificaties auteur: Klinisch bioloog
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


