
 
 

afname Instructies  
 

                               Hoe dient het potje gevuld te worden?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Aanvullen met 
                                  Feces 
 

                              saf  vloeistof                                                                                                                        
    
                                         
Giftig / poison                                                                   teveel feces            20 seconden krachtig          absorptievelletje 
                                                                                                                                   schudden  
 
 
• Het potje tot aan de rode pijl vullen met feces. Na het vullen het deksel stevig dichtdraaien en 

daarna het potje krachtig schudden gedurende 20 seconden.  
• Potje omwikkelen met absorptievelletje en terug plaatsen in verpakking. 
                                                                                                                                                                                                                                                               ©  

 
 
Afname: Op 3 achtereenvolgende dagen, direct na de ontlasting, het potje vullen met feces. 
 
Dag 1  Potje nummer 1 ( met vloeistof): vullen tot aan de rode pijl. 
 
Dag 2  Potje nummer 2 ( zonder vloeistof): vullen tot aan de rode pijl. 
 
Dag 3  Potje nummer 3 ( met vloeistof): vullen tot aan de rode pijl. 
 
• Indien bij de feces bloed en/of slijm wordt gezien, dit tevens meezenden, omdat ook hierin parasieten 

kunnen zitten. 
• Indien bij de feces wormen of delen van wormen worden gezien, deze in potje 2 inleveren en dit a.u.b. 

vermelden op het inzendformulier. 
• Indien u meerdere malen per dag feces produceert dan slechts 1 keer per dag een potje vullen. Indien u 

niet dagelijks feces produceert dan pas insturen indien u de 3 potjes heeft kunnen vullen. 
 
 
 
Verzenden: 
 
• Noteer op elk potje uw naam, geboortedatum en de afnamedatum. 
• Direct na het vullen van het derde potje het totale pakket tezamen met het aanvraagformulier bij het 

afhaalpunt (vraag uw behandelaar) of laboratorium afgeven of opsturen. 
 
Opmerkingen: 
 
• Voorkom dat kinderen de vloeistof gaan drinken!!! 
• De gebruikte vloeistof is niet drinkbaar. Indien er toch van gedronken is dan minstens 2 bekers melk 

drinken en de huisarts waarschuwen.  
• Huidcontact is niet schadelijk(gewoon met water afspoelen). 
 
• De vloeistof bevat 1,5% Natriumacetaat + 2,0% Azijnzuur + 1,5% Formaldehyde. 

 
 

Al het aan ons toegezonden patiëntenmateriaal kan  - na anonimisering -  gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. 
Alle hier vermelde persoonsgegevens worden in een privacybeveiligd computersysteem opgenomen. Inzage van de eigen gegevens is te allen tijde mogelijk. 

Triple Feces Test  (TFT)  voor onderzoek op darmparasieten


