Klinische Chemie en Hematologie

Urine onderzoek voor de
nieren
(Terugresorptie van fosfaat)
Uw arts wil weten of er bij u afwijkingen zijn in de werking van de nieren. Dit
kunnen we onderzoeken door urine te verzamelen. In de urine worden metingen
gedaan. De uitslag van de meting geeft de arts informatie over de werking van de
nieren.
Voor dit onderzoek spaart u twee uur lang de urine.

Hoe bereidt u zich voor?
De voorbereiding begint de avond voordat u de urine moet verzamelen. Vanaf
22.00 uur mag u niets meer eten en drinken.

Hoe verzamelt u de urine?
U verzamelt urine van ‘s ochtends 08.00 uur tot 10.00 uur. De urine bewaart u
in een speciale bokaal. Deze krijgt u van de polikliniek mee naar huis. Bewaar de
urine zo koel mogelijk.
’s Ochtends om 08.00 uur plast u goed uit op het toilet. Vervolgens drinkt u
400 ml water. Iedere keer als u daarna moet plassen, plast u in de bokaal.
Om 10.00 uur plast u nogmaals. U heeft nu de 2-uurs urine verzameld.
Na 10.00 uur mag u weer gewoon eten en drinken.
Spaar de urine niet in het weekend of op een feestdag, want dan is het
laboratorium gesloten.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Waar brengt u de urine naar toe?
U levert de urine met het aanvraagformulier dezelfde dag in. U geeft de bokaal af bij
de polikliniek Bloedafname op één van de onderstaande locaties:
• locatie ‘s-Hertogenbosch (Henri Dunantstraat 1)
• locatie ‘s-Hertogenbosch (St. Teunislaan 10)
• locatie Boxtel
• locatie Drunen
• locatie Rosmalen
• locatie Zaltbommel (Gamerschestraat 32a)
Controleert u of uw naam en geboortedatum op de bokaal en het aanvraagformulier
staan. Dit geldt ook voor de datum.

Moet u bloed laten prikken?
Voor het onderzoek is het nodig dat er op dezelfde dag bij u bloed wordt geprikt. Het
formulier hiervoor heeft u al meegekregen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Wanneer u de urine inlevert, kunt u meteen bloedprikken.

Wanneer hoort u de uitslag?
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt de uitslag toegestuurd. Uw arts
bespreekt met u de uitslag.

Privacy
Uw persoons- en uitslaggegevens worden geregistreerd in het laboratorium informatie systeem. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat voldoet aan wettelijke
eisen. Laboratoriumgegevens geven we alleen door aan de aanvragend arts. Soms
wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen uit. Als u niet
wilt dat dit gebeurt kunt u dit, voordat de bloedafname plaats vindt, kenbaar maken
aan het laboratorium. Uw bloed kan ook voor andere doelen worden gebruikt. Dit
noemen we “nader gebruik lichaamsmateriaal”. Het ziekenhuis onderzoekt bloed en
ander lichaamsmateriaal om de kwaliteit te testen, voor medisch wetenschappelijk
onderzoek en scholing. Het is dan niet meer bekend van wie het bloed afkomstig is.
Als u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, dan kunt u dit
aangeven aan de medewerkers van het laboratorium.

Kwaliteit
Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
is geaccrediteerd volgens de NEN-EN-ISO15189:2012. Dit is een internationale
norm voor medische laboratoria die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van
goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op continue verbetering.

Heeft u vragen?
Dan kunt u bellen naar het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie:
telefoonnummer: (073) 553 27 64.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www.jbz.nl
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