Verzamelen van ontlasting voor occult bloed
Lees deze tekst goed door, voor u met het verzamelen van de ontlasting
begint.
Uw arts heeft gevraagd om te onderzoeken of er in uw ontlasting bloed
aanwezig is (occult bloed). In deze brief vindt u belangrijke informatie met
betrekking tot dit onderzoek.

Hoe te handelen?
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Bij de balie van het laboratorium ontvangt u een verzegelde
buis met de groene verzamelstick.
Onderaan de verzamelstick zit een gekarteld gedeelte.
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Houd de buis buiten bereik van kinderen.
De vloeistof in de buis niet innemen en contact met huid, slijmvliezen en ogen
vermijden. Neem direct contact op met de dokter inden er contact is geweest.
De buis niet in de anus stoppen.
De buis slechts éénmaal gebruiken voor één ontlastingsmoment.
Verzamel geen ontlasting tijdens de menstruatie.Verzamel geen ontlasting die
verontreinigd is met bloed van aambeien of urine.
Voorkom dat de ontlasting in contact komt met het water in het toilet.
Voer onmiddellijk na ontlasting de monstername uit zoals hieronder beschreven.

Locatie Nijkerk
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32082917



Waarschuwing
Gebruik de buis niet als de verzegeling beschadigd is. Vraag een nieuwe buis. Verwijder nooit de witte dop.

Uitvoering
Schrijf duidelijk uw naam, geboortedatum en de verzameldatum op de sticker op de buis.
Doe een vuilniszak om de bril van het toilet. Leg een laag toiletpapier op de vuilniszak.
Doe uw ontlasting direct op het toiletpapier.

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

Draai de groene schroefdop los, met hier aan de verzamelstick.

Druk de verzamelstick met een kruislingse beweging door 4 verschillende plaatsen in de ontlasting. Het is
belangrijk dat het gekartelde gedeelte volledig bedekt is met ontlasting.

Plaats de stick terug in de buis en draai de schroefdop dicht. De buis hierna niet meer openen.
Laat de ontlasting in het toilet glijden.

Bewaar de buis in het donker in de koelkast. Breng de buis met het aanvraagformulier zo snel mogelijk (binnen 24
uur) naar het laboratorium of naar een prikpunt in uw omgeving.

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

Vragen?
Wanneer de verzameling niet goed is verlopen of u heeft vragen, dan kunt u contact opnemen met het
laboratorium, via telefoonnummer: 033-850 50 50, maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur).
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