Opvangen van urine met
een plaszak bij baby’s

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
De arts heeft met u besproken dat er urine van uw baby
opgevangen moet worden voor verder onderzoek. Hieronder leest u
op welke manier u de urine moet opvangen.

Opvangen van de urine
Voor het onderzoek van de urine is het erg belangrijk dat er geen
verontreiniging vanuit de geslachtsdelen in de urine terechtkomt.
Het onderzoek kan hierdoor namelijk een verkeerde uitslag geven.
Daarom moeten u eerst de geslachtsdelen van uw baby
schoonmaken.
U krijgt van de polikliniek Kindergeneeskunde een zakje (zie foto) én
een opvangpotje mee voor het opvangen van de urine. U krijgt ook
een aanvraagformulier mee.


U maakt de geslachtsdelen
schoon met lauw water en
zonder zeep en droogt ze
af.



Daarna plakt u het zakje
over de penis of over de
schaamlippen en vagina van
uw baby.



De luier kan daar overheen.



Zodra er urine in het zakje
zit, verwijdert u het zakje
voorzichtig en doet u de
urine in het opvangpotje.
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Inleveren van de urine
U plakt het etiket op het potje en levert vervolgens de urine met
bijbehorend aanvraagformulier in bij de afdeling Bloedafname van
het ziekenhuis.
U kunt het beste het zakje ‘s nachts plakken en ’s morgens binnen
twee uur inleveren bij de afdeling Bloedafname. Als dit niet mogelijk
is, bewaart u de urine in de koelkast en levert u het zo snel mogelijk
in. U kunt de urine op al onze locaties op werkdagen inleveren:
 Locatie Dordwijk is open van 07.00 - 17.00 uur
 Locatie Zwijndrecht is open 08.00 - 17.00 uur
 Locatie Sliedrecht is open van 08.00 - 17.00 uur
Kijk voor actuele openingstijden op de website van het Result
Laboratorium: www.resultlaboratorium.nl

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek hoort u niet meteen. De kinderarts
bespreekt de uitslag met u tijdens een bezoek aan de polikliniek of
telefonisch. In overleg met u wordt daarvoor een afspraak gemaakt.
Als de uitslag daar aanleiding toe geeft, belt de arts u eerder.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Kindergeneeskunde,
tel. (078) 652 33 70. We zijn graag bereid om uw vragen te
beantwoorden.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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