Celonderzoek van de urine
Urologie

Wij hebben u gevraagd om enkele urinemonsters in te leveren in verband met een
celonderzoek van de urine. In deze folder lichten wij het doel van dit onderzoek toe.
Verder geven wij uitleg over de gang van zaken rond het onderzoek.
Het doel van het onderzoek
Door middel van het celonderzoek van de urine kan een eventuele poliep of andere
afwijking in het urinewegsysteem opgespoord worden.
De gang van zaken
U heeft 1 of meerdere potjes en laboratoriumformulieren gekregen. De urine wordt
op twee manieren onderzocht, daarom horen bij ieder potje twee formulieren.
U gaat als volgt te werk:
‘s morgens plast u de blaas helemaal leeg in het toilet. Het is de bedoeling dat u
daarna veel drinkt.
De volgende plas vangt u dan op in één van de potjes die u hiervoor gekregen heeft.
Dit potje is steriel. U mag het niet van tevoren nog eens reinigen of omspoelen.
U dient het potje met de urine, samen met de twee bijbehorende
laboratoriumformulieren dezelfde dag nog naar het laboratorium te brengen. Doe dit
zo snel mogelijk na het urineren.
Het inleveren van de urine
Het potje met de bijbehorende laboratoriumformulieren dient u in te leveren bij
Bloedafname. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 uur en
14.00 uur.
Het tijdstip van inleveren
Het is niet noodzakelijk dat het onderzoek op drie achtereenvolgende dagen wordt
uitgevoerd. U kunt de urinemonsters op drie willekeurige dagen inleveren.
Het is wèl belangrijk dat u iedere dag de urine van diezelfde ochtend brengt. U kunt
de drie potjes dus niet opsparen en tegelijkertijd brengen.
De uitslag
Ongeveer veertien dagen nadat u het derde potje heeft ingeleverd is de uitslag van
het onderzoek bekend. De verpleegkundige vertelt u hoe u de uitslag krijgt

Tot slot
Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip? Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan
Urologie.
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Deze folder geeft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw uroloog.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd
door uw uroloog kenbaar worden gemaakt.
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Belt
u ons dan gerust. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de achterzijde van
deze folder.
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Urologie
Meldpunt Oost 11
Afsprakennummer: 088 – 459 7165
Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
Informatienummer: 088 – 459 7843
Werkdagen: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur
www.urologiegroeplimburg.nl

