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Verzamelen van urine (instructie en inleveren) 

 

 

Inleiding 

Uw arts wil uw urine laten onderzoeken. Deze 
folder geeft u hier meer informatie over.  
 
Voorbereiding 

U krijgt een aanvraagformulier voor het 
laboratorium en een urine-verzamelpakket 
met instructie mee van uw arts. Voor het 
verzamelen van de urine heeft u namelijk een 
speciaal potje en speciale buizen nodig. 
Heeft u geen urine-verzamelpakket 
meegekregen, dan kunt u deze afhalen bij 
de polikliniek Bloedafname (route 27). Maak 
hiervoor een afspraak. Neem bij het ophalen 
van het pakketje uw patiëntenkaart en het 
aanvraagformulier voor het laboratorium 
mee.  
 
Afspraak maken 

Voor het ophalen van het urine-
verzamelpakket dient u een afspraak te 
maken. Het ophalen van een urine-
verzamelpakket kan alleen op de polikliniek 
Bloedafname van het Groene Hart Ziekenhuis 
locatie Gouda (route 27) op werkdagen 
tussen 07.30 – 17.00 uur.  
 
U kunt zelf online een afspraak maken via: 
www.ghz.nl/afspraakbloedafname of door te 
bellen naar tel.: (0182) 75 72 31. U kiest voor 
de locatie Groene Hart ziekenhuis. Daarna 
kiest u voor de dienst Afgifte/Ophalen 
materiaal. 
 
Op het afgesproken tijdstip volgt u route 27 
naar de poli Bloedafname. Eenmaal bij de 
bloedafname meldt u zich bij de zuil aan met 
de QR code (deze vindt u in de 
bevestigingsmail als u online een afspraak 

heeft gemaakt) of u voert uw 
geboortedatum in. Wanneer u wordt 
opgeroepen vraagt u naar het urine-
verzamelpakket en overhandigt u het 
formulier van de arts aan de 
baliemedewerker. U krijgt het urine-
verzamelpakket overhandigd. 
 
Voor het inleveren van de urine dient u 
opnieuw een afspraak te maken. Moet u ook 
bloedprikken dan hoeft u maar 1 afspraak te 
maken. Kies in dat geval voor de optie 
bloedafname.  
 
U kunt zelf online een afspraak maken via: 
www.ghz.nl/afspraakbloedafname of door te 
bellen naar tel.: (0182) 75 72 31. Kies voor de 
dienst Afgifte/Ophalen materiaal om alleen 
urine in te leveren. Kies voor de optie 
Bloedafname als u ook bloed komt prikken.  
 
Het inleveren van urine en bloed laten 

prikken kan op iedere bloedafnamelocatie in 

de regio. 

 

Inleveren urine en overige informatie 

Kom op het afgesproken tijdstip op de juiste 
locatie om  het zakje met de urinebuizen en 
het aanvraagformulier voor het laboratorium 
in te leveren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Benodigdheden 

De instructie over het verzamelen van de 
urine en het vullen van de buizen vindt u in 
het urine-verzamelpakket.  
 
Let op: als u ongesteld bent, kunt u geen 
urine verzamelen. Dit zou namelijk de uitslag 
beïnvloeden.  Drie dagen nadat u niet meer 
ongesteld bent, kunt u beginnen met het 
verzamelen van uw urine.  
 
Aandachtspunten 

Ieder urine-verzamelpakket bevat:  
• 1 potje  

• 2 buizen 

• instructieformulier 

Open de buis NIET vóór gebruik! 
 
Let op: Onder de sticker van het potje zit een 
naald! 
 
Bent u geregistreerd in het GHZ? 

Als u nog niet geregistreerd bent in ons 
ziekenhuis, kunt u dit laten doen bij de balie 
patiëntenregistratie (hoofdingang). Neem 
altijd uw zorgverzekeringspas of -papieren en 
identificatiebewijs mee. Als u nog niet 
geregistreerd bent kunt u geen materiaal 
inleveren of bloed laten prikken op één van 
de priklocaties in de regio. 
 
Uitslag 

De uitslag van het onderzoek is niet meteen 
beschikbaar. Uw behandelend arts bespreekt 
met u de resultaten van het onderzoek en 
indien nodig over de behandeling. 
 
Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, 
stelt u die dan gerust aan uw arts. 
Als u vragen heeft over het verzamelen van 
urine kunt u bellen met tel.: (0182) 50 53 42.  
 

 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50. 
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