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Verzamelen van 24-uurs urine 

 
 

Inleiding 
Na overleg met u heeft uw behandelend arts 
of specialist u verzocht gedurende 24 uur 
urine te verzamelen. In deze folder leest u hoe 
u dit moet doen. 
LET OP: tijdens de menstruatie mag er geen 
24-uurs urine verzameld worden. Uw 
menstruatie kan namelijk invloed hebben op 
de uitslag. 
 
Verzamelen van 24-uurs urine 
Het is in het belang van het onderzoek, dat u 
de volgende richtlijnen nauwkeurig opvolgt. 
 
1. ’s Morgens rond 8.00 uur plast u uit. Deze 

urine moet u weggooien. Daarna gaat u 
de urine verzamelen tot en met de 
volgende ochtend 8.00 uur. 
Noteer het tijdstip en de datum op de 
urinefles die u van het laboratorium hebt 
meegekregen. 

2. Alle urine van de dag, avond en nacht 
moet u opvangen en bewaren in de 
urinebokaal. 

3. De volgende ochtend plast u weer uit om 
8.00 uur. Deze urine voegt u toe aan de 
verzameling in de bokaal. Noteer ook dit 
tijdstip en de datum op de fles. 

4. Indien u meerdere dagen urine moet 
verzamelen, dan gebruikt u bij een nieuwe 
dag een nieuwe bokaal. U noteert eerst 
op de nieuwe bokaal het tijdstip van 
aanvang en de datum. Volg daarna stap  
2 en 3 hierboven. 

 
U bent nu klaar met de urineverzameling.  
 
 

U wordt vriendelijk verzocht de 
urineboka(a)l(en) zo spoedig mogelijk na het 
verzamelen in te leveren. Bij voorkeur 
’s ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur. Maak 
hiervoor een afspraak. U kunt uw 24-uurs urine 
alleen inleveren op de poli Bloedafname, 
route 27 van het GHZ.  Indien de urine tijdens 
het weekend en/of feestdagen is verzameld, 
lever dan de urine in op de eerstvolgende 
werkdag tussen 8.00 en 10.00 uur. Ook dan 
maakt u eerst een afspraak. 
 
Let op! 
 Bewaar de bokaal op een koele plek. 
 Indien u aan één bokaal niet voldoende 

heeft, kunt u een tweede bokaal bij de 
polikliniek Bloedafname  van het Groene 
Hart Ziekenhuis (route 27) ophalen. 
(afspraak maken) 

 Urinemonsters verzameld in huishoudelijk 
plastic of glaswerk, komt de 
betrouwbaarheid van het 
laboratoriumonderzoek niet ten goede en 
kan tot foutieve uitslagen leiden. Als 
gecertificeerd laboratorium is besloten om 
dergelijke urinemateriaal niet voor 
onderzoek te accepteren. 

 
Afspraak maken 
Voor het ophalen van urinebokalen dient u 
een afspraak te maken. Het ophalen 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 een urinebokaal 
en overhandigt u het formulier van de arts 
aan de baliemedewerker. U krijgt een 
urinebokaal overhandigd. 
 
Voor het inleveren van de urine dient u 
opnieuw een afspraak te maken, kies dan 
voor optie Afgifte/ophalen materialen. Moet 
u ook bloed prikken dan hoeft u maar 
1 afspraak te maken. Kies in dat geval voor 
de optie bloedafname.  
 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50. 
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