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KLINISCH LABORATORIUM

24 UUR
STOELGANG SPAREN
Richtlijnen

24 UUR
STOELGANG SPAREN
Richtlijnen
Algemene richtlijnen

Hoe uw stoelgang sparen?

In opdracht van uw behandelende

• Start ‘s ochtends met het verzamelen

arts moet u uw stoelgang gedurende
24 uur sparen. U verzamelt één, twee

van de ontlasting.
• Verzamel gedurende de gehele

of drie (afhankelijk van de wens van

24 uur alle ontlasting in de bus. Het

de arts) achtereenvolgende dagen

is het handigste om de ontlasting

uw ontlasting. Per 24 uur gebruikt

rechtstreeks in de bus te verzamelen.

u één bus. U moet daarvoor een

• Indien u verschillende dagen na elkaar

verzamelbus afhalen in het lab (straat

uw ontlasting moet sparen, start

38). Deze bussen zijn op voorhand

dan iedere dag met een nieuwe bus.

afgewogen omdat het totale gewicht
van belang is voor de berekening van

Noteer de datum op de bus.
• Bewaar de ontlasting tijdens en

het resultaat. Wij vragen u om niets op

na het verzamelen op een koele,

de bus(sen) te kleven.

donkere plaats.
• Breng de bus(sen) met
aanvraagformulier(en) zo snel
mogelijk (binnen de 24 uur) naar
het lab (straat 38).

3

Afgeven van uw
stoelgangcollectie

Openingsuren
• Elke weekdag van 7.45 tot 21.00 uur.

Neem bij het binnenkomen in het

• Op zaterdag van 7.45 tot 13.00 uur.

lab aan de automaat links altijd een

• Zon- en feestdagen gesloten.

volgnummer. Wacht tot het nummer
verschijnt op het scherm en begeef

Opvragen van uw resultaten

u naar de aangeduide balie. U wordt
ingeschreven in ons labsysteem.

Wij sturen de resultaten elektronisch
door naar de voorschrijvende arts en

Afspraak nodig?

desgewenst naar uw huisarts. De artsen
van het ziekenhuis kunnen 24 uur op 24

U hoeft geen afspraak te maken

hun patiëntenresultaten consulteren.

voor het afgeven van de collectie.

Sommige onderzoeken worden door-

U dient zich wel vooraf in te schrijven

gestuurd naar externe gespecialiseerde

(straat 60). Komt u in het kader van een

laboratoria en kunnen langere tijd in

verzekering? Vermeld dit dan zeker bij

beslag nemen. U kunt de uitslag van het

de centrale inschrijving.

labonderzoek opvragen bij uw arts en
de resultaten zo met hem bespreken.
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