Verzamelen van 72 uurs ontlasting
Lees deze tekst goed door, voor u met het verzamelen van de ontlasting begint.
U bent door uw arts verzocht drie hele dag (72 uur) ontlasting te verzamelen in de
meegegeven verzamelpotten. U heeft drie potten meegekregen, wij vragen u alle porties
van één dag (24 uur) in één pot samen te voegen. Wij meten zowel de door de arts
gewenste stoffen, als ook het totale gewicht, dat u in 24 uur geproduceerd hebt.

Gegevens

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Schrijf uw naam, geboortedatum en de datum waarop u verzamelt op de sticker op de
pot.

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Dieet

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Tijdens het verzamelen van de ontlasting hoeft u geen speciaal dieet te volgen.

Hoe te handelen?
U ontvangt drie potten voor het verzamelen van uw ontlasting op drie opeenvolgende
dagen. Voor elke dag begint u bijvoorbeeld om 08.00 uur ‘s ochtends met verzamelen
en alle ontlasting tot dezelfde tijd, de volgende ochtend, worden in één pot verzameld.
De datum op de pot moet de datum van het starttijdstip zijn. Geen toiletpapier of
andere materialen bij de ontlasting in de pot deponeren. Voor elke dag een nieuwe pot
nemen, ook als er een dag zonder ontlasting is (dan blijft de betrokken pot leeg). De
hoeveelheid ontlasting per dag is voor de arts belangrijk om te weten.

Bewaren

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Hoe moet de verzamelpot en de ontlasting bewaard worden?
U moet de potten op een koele plaats te zetten. Uw toilet is meestal een goede
bewaarplaats. Na het einde van de 72-uurs periode brengt u of iemand anders de
potten met de ontlasting dezelfde ochtend naar het laboratorium op een van de
ziekenhuislocatie of naar een prikpunt.
Wanneer u in het weekend spaart, moet u de verzamelpotten met ontlasting afgeven
op maandagochtend.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek is meestal binnen twee weken na inlevering van de
ontlasting bekend bij uw behandelend arts.

Tot slot
Wanneer de verzameling niet goed is verlopen of u heeft vragen, dan kunt u op
werkdagen tussen 08.00 en 16.30 contact opnemen met het secretariaat van het
Laboratoriumcentrum via telefoonnummer 033 - 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

