
LET OP: er zit een naald  
in het gele kapje, raak deze niet aan.

Inhoud Verzending

Absorptievel

Plastic zakje 

Rietje met geel kapje

LET OP: niet openen!

Buisje met groene dop

www.streeklabhaarlem.nl www.streeklabhaarlem.nl

Patiëntinformatie 
urine-onderzoek

Uw huisarts wil onderzoek  
op urine laten uitvoeren. 

Het Streeklab Haarlem voert dit onderzoek uit. 

In deze envelop vindt u alles voor dit onderzoek.

Streeklab Haarlem
tel.: 023-5307800
info@streeklabhaarlem.nl

Wat kost laboratoriumonderzoek? 
Op onze website www.streeklabhaarlem.nl vindt u onder 
‘patiënten’ de tarievenlijst. Deze tarieven zijn een indicatie 
omdat zij per zorgverzekeraar kunnen verschillen. Voor 
laboratoriumonderzoek geldt het eigen risico. 

Heeft u vragen? 
Voor vragen over de uitslag van het laboratoriumonderzoek 
belt u met uw eigen (huis)arts. De uitslagen zijn meestal na 5 
werkdagen, gerekend vanaf de datum waarop het monster 
op het Streeklab Haarlem ontvangen is, bekend. 

Voor vragen over de factuur voor het laboratoriumonderzoek 
belt u tijdens kantoortijden met de financiële administratie  
via 023-5307802. 
Mailen kan ook naar finadmin@streeklabhaarlem.nl

Voor overige vragen belt u met het Streeklab Haarlem, 
023-5307800 of mailt u naar info@streeklabhaarlem.nl

 Let op: verstuur de envelop op dezelfde dag dat u het 
materiaal heeft afgenomen.

Aan de voorkant van de envelop zit een adreskaartje. 
Controleer of het adres van het Streeklab Haarlem 
goed zichtbaar is. Zo niet, haal het kaartje uit de 
envelop, draai het om en stop het terug in het venster. 

Doe de envelop vervolgens in een PostNL-brievenbus 
of breng deze naar een PostNL-vestiging. 

Voor de verzending naar het Streeklab Haarlem 
betaalt u niets.
 
Wilt u de envelop zelf afgeven?  

Dan kunt u dat doen bij: 
• Het Streeklab Haarlem, Boerhaavelaan 26 in 

Haarlem, tijdens kantooruren of buiten kantooruren 
in de brievenbus met opschrift 'materiaal'

• Het Spaarne Gasthuis, Haarlem-Noord en Spaarne 
Gasthuis Haarlem-Zuid en Rode Kruis Ziekenhuis. 
Op deze locaties vindt u in de centrale hal een 
brievenbus met het Streeklab Haarlem-logo. U kunt 
de envelop daar deponeren.
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Afname bij de vrouw:
• Was de schaamstreek (dus de omgeving 

en de binnenkant van de schaamlippen) 
goed met een schoon washandje. 

• Spreid met de vingers de schaamlippen, 
zodat de urine niet langs de huid kan 
lopen. 

• Laat het eerste deel van de urine 
weglopen. 

• Vang daarna de urine op in het potje of bekertje.

Afname bij de man:
• Was de penis (voorhuid teruggetrokken 

houden) met een schoon washandje. 
• Houd de voorhuid teruggetrokken.
• Verzamelt u urine (ook) voor SOA-onder-

zoek? Vang dan de eerste straal van de 
urine op. Voor overig urineonderzoek laat 
u het eerste deel van de urine weglopen.

• Vang de urine, zo nodig gescheiden, op in  
een potje of bekertje.

Gooi de rest van de urine weg in het toilet. 
Het potje of bekertje en het rietje met het 
gele kapje kunt u weggooien bij het  
huishoudelijk afval.

Trek het buisje dan uit 
het gele kapje. Schud 
het buisje met de groene 
dop tot 10 keer rustig 
heen en weer.

Als het rietje met het 
gele kapje in de urine 
zit, drukt u het buisje met 
de groene dop stevig in 
het gele kapje van het 
rietje. De buis vult zich 
dan vanzelf met urine.

Steek het rietje met het 
gele kapje in de urine.

LET OP: 
Er zit een scherpe naald  
in het gele kapje, deze  

niet aanraken.

Wat moet u doen nadat  
het buisje gevuld is?

Vul de verzendenvelop als volgt:

Hoe vul ik het buisje?

1.

2.

3. 

4. 

Voor dit onderzoek is (bij voorkeur) ochtendurine 
nodig.

1. Schrijf uw naam en geboortedatum duidelijk op 
het buisje met groene dop.  
Schrijf de datum van afname op het formulier 
dat uw (huis)arts u heeft meegegeven.

2. Laat de dop altijd op het groene buisje zitten. 

3. Was uw handen. 

4. Draai het deksel van het verzamelpotje. Heeft 
u geen verzamelpotje ontvangen? Neem dan 
een ander schoon potje of gebruik een schoon 
plastic wegwerpbekertje.

Hoe verzamel  
ik mijn urine?

Stop het buisje samen met het absorptievel in  
het plastic zakje. Dit is belangrijk, omdat het 
absorptievel vocht opneemt als het buisje lekt.

1.

Sluit het plastic zakje door de plakstrip te 
verwijderen en de plakrand goed dicht te 
drukken.

2.

Stop het dicht geplakte plastic zakje samen 
met het formulier dat uw (huis)arts u heeft 
meegegeven in de envelop. Kijk op de achter-
zijde van deze folder voor de verzending.

3. 


