
Praktische informatie: 
Wijziging afnamemateriaal voor 

urinemonsters        

 

 

De laboratoria van het Zuyderland ziekenhuis locatie Heerlen starten 18 juli met een nieuwe manier 

van urineanalyse. Hierdoor verandert het afnamemateriaal voor urinemonsters. 

    

                               
 

De nieuwe potjes hebben een speciaal deksel met afnameadapter, waarmee zonder overgieten 

vacuüm buizen gevuld kunnen worden. Er zijn 2 soorten buizen in omloop (gele en witte dop), 

waarbij de buis met gele dop is voorzien van een conserveermiddel en daardoor geschikt is voor 

sedimentanalyse. De buizen met witte dop bevatten geen conserveermiddel en zijn bedoeld voor 

o.a. urine kweken (m.u.v. chlamydia) en chemie bepalingen. Op de etiketten die bij de aanvraag uit 

de printer komen is aangegeven welke buis nodig is. Voor een witte urine buis staat op het etiket:  

Urine wit chem/ Buis wit (vacuette). Voor een gele urine buis staat op het etiket: Urine geel.  

Zie volgende pagina voor de instructie wanneer het een poli-order betreft (zonder etiketten). 
 

Het potje dient met urine gevuld te worden. Vervolgens dient zo spoedig mogelijk na urinelozing de 

buis/buizen met urine gevuld te worden (zie instructie). Zodra alle buizen gevuld zijn kan het potje 

worden weggegooid. De buizen zijn lekdicht en dienen dezelfde dag te worden ingeleverd bij 

materiaalafgifte van de laboratoria. De nieuwe urinescreening brengt standaardisatie en een 

duidelijke kwaliteitsverbetering met zich mee. Daarnaast is een hygiënisch transport (lekvrij) van 

urine mogelijk. 
 

De afdelingen waar goederenbeheer de bestelfunctie niet heeft overgenomen kunnen zelf de 

artikelen bestellen via de SRM-webshop, hieronder staan de SAP- artikelnummers vermeld: 
 

131834 BUIS: VACUETTE-, PREMIUM 4ML 13X75MM Witte buis 

131835 BUIS: VACUETTE-, V URINE  9,5ML 16X100MM Gele buis 

131836 BEKER: URINE-, POLYPROPYLEEN 56X70MM Potje 

 

Let op: 
Voor de bepaling van chlamydia 

uit urine en voor 24-uurs 

urineverzameling blijven de 

gebruikelijke potjes en bokalen 

van toepassing.  

 



Welke buizen vullen/meegeven aan de patiënt voor welke 

bepaling? 

 

 

Gele buis én witte buis:   

• Screening urine(urine  volledig) 

 

Gele buis:   

• Sediment 

 

Witte buis:   

• Micro alb, Kreat, Totaal eiwit, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, 

Alb/kreat ratio 

• pH 

• Osmolaliteit 

• Zwangerschapstest 

• Kweek urine 

• SOA urine 

• Legionella antigeen 

• Pneumokokken antigeen 

• Drugs screening urine 

 

 

Opmerkingen:  

• Per opsommingsregel dient 1 witte buis gevuld te worden. Buizen bij elkaar optellen  

(voorbeeld 1: Na + kweek= 2 witte buizen; voorbeeld 2: Na + kreat = 1 buis).   

• Bij te weinig materiaal om alle buizen te vullen, contact opnemen met het lab. 

• Zorg voor correcte etikettering voor potje en buizen. 

• Pathologie blijft in potje met rode of witte draaidop. 
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