
• Open het potje en leg de deksel met 
het uitstekende deel omhoog gericht. 

• Raak het uitstekende deel niet aan! 

• Haal nooit de dop van de buis. 
• Als de dop eraf is, is de buis niet meer 

te gebruiken. 

• Neem het potje mee naar het toilet. 
• Plas het eerste deel van de urine uit in 

het toilet. 
• Vang daarna de urine op in het 

urinepotje. 

4 x

• Draai de deksel goed op het potje, 
zodat het niet lekt. 

• Meng de urine door het potje 4 maal 
rustig om te keren.

• Trek de beschermende sticker op de 
deksel een stukje los. De opening 
wordt zichtbaar. 

• Ga nooit met een vinger of voorwerp 
in de opening van het deksel. Hierin zit 
namelijk een scherpe naald.

•   Houd het potje vast en duw de buis 
met de dop in de opening. De naald 
gaat door de dop heen. De urine 
stroomt vanzelf in de buis. Wacht tot 
de urine niet meer stroomt. 

• Trek de buis uit de opening. 
•   Plak de beschermende sticker terug 

over de opening van de deksel.

Uw (huis)arts heeft u gevraagd om urine in te leveren voor onderzoek. U heeft hiervoor een (digitaal) aanvraagformulier 
meegekregen en dit pakket.

De opgevangen urine moet u binnen 4 uur inleveren op één van de prikposten, buitenpoliklinieken of de hoofdlocatie 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Kijk voor de locaties op de website: www.jbz.nl/locaties.

LAB-032A / 0822

• Schrijf uw naam, geboortedatum 
en het nummer van uw (digitale)
aanvraagformulier op het etiket. 
U vindt dit nummer bovenaan het 
formulier. Of onder de streepjescode.

•  Haal de deksel van het potje en gooi 
de rest van de urine weg in het toilet. 

•  Schroef de deksel terug op het potje.
•   Het potje kunt u weggooien bij het 

huisafval.

Hoe neemt u urine af voor onderzoek?

Lever het buisje samen 
met het (digitaal) 

aanvraagformulier in op 
één van de locaties.


