Urine
onderzoek
(plas)

Urine is een ander woord voor plas. De dokter heeft jou gevraagd om een beetje
plas op te vangen. Je hebt hiervoor een potje meegekregen en een formulier. In
deze folder staat precies uitgelegd wat je moet doen.
LET OP!
Raak het staafje aan de binnenkant van het
deksel niet aan.
Maak de sticker aan de bovenkant van de deksel
niet los, want er zit een scherpe naald onder de
sticker.
Plas opvangen
We hebben het liefst dat je ’s ochtends als je net
uit bed komt je plas opvangt. Als dat echt niet
lukt moet je zorgen dat je minimaal 3 uur je plas
hebt opgehouden en dan pas in het potje plast. Het is de bedoeling dat je het
middelste deel van je plas opvangt. Dat betekent dat je eerst een beetje in de wc
moet plassen, daarna in het potje en het allerlaatste beetje weer in de wc. Je
moet het potje tot ongeveer halverwege vullen.
Draai de deksel op het potje, zodat er niks meer uit kan lekken. Houd het potje
rechtop. Op de achterkant van het foldertje dat je van de dokter hebt gekregen
zit een sticker die je moet invullen en op de zijkant van het potje met plas moet
plakken. Stop het potje in het zakje, samen met het formulier van de dokter en
plak het zakje dicht met de sticker op de achterkant.

Inleveren
Het zakje mag je komen inleveren bij Diagnostiek voor U. Op het formulier van de
dokter staat de dichtstbijzijnde plaats waar je dat kan doen. Op de website kun je
alle locaties en openingstijden vinden: www.diagnostiekvooru.nl.
Lever het potje zo snel mogelijk in, het liefst dezelfde dag nog. Bewaar het in de
tussentijd in de koelkast.
De uitslag
De uitslag sturen we door naar de dokter en die geeft het door aan jou of je
ouders.
Heb je nog vragen?
Als je nog vragen hebt, kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Vraag je vader
of moeder om even te bellen naar 088-21 41 149.

