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Richtlijnen voor verzamelen van een 24-uurs urine 
 
Uw behandelend arts heeft u gevraagd een 24-uurs urine voor onderzoek in te leveren bij 
het laboratorium. In deze folder kunt u lezen wat u moet doen om betrouwbare resultaten 
te krijgen.  

Waarom 24 uur lang urine verzamelen? 
Voor sommige onderzoeken is het inleveren van één portie urine niet genoeg. Dan moet u 
alle urine die u in precies 24 uur uitplast verzamelen en daarna naar het laboratorium 
brengen. 

Vóór het opvangen van de urine 
Uw behandelend arts heeft u gevraagd om een 24-uurs urine te verzamelen en heeft u 
met een aanvraagformulier naar het laboratorium verwezen om een verzamelfles te 
halen. Als u weet dat u veel drinkt (en dus ook veel plast), dan is het handig om een extra 
verzamelfles te vragen. In de verzamelfles kan soms al wat poeder of een vloeistof zitten. 
Dit poeder of de vloeistof zorgt ervoor dat de urine goed blijft voor het gevraagde 
onderzoek. Laat dit er dus gewoon inzitten.  
 
Let op: De eventuele vloeistof in de verzamelfles kan een bijtend zuur of een brandbare 
vloeistof zijn. Het poeder is giftig. 

Het verzamelen van de 24-uurs urine 
Begin bij voorkeur om 08.00 uur 's ochtends met het verzamelen van een 24-uurs urine:  
 Voordat u begint met verzamelen moet u om 08.00 uur in het toilet uitplassen. 
 Alle plassen die u na 08.00 uur doet, moeten in de verzamelfles. Dit gaat door tot de 

volgende ochtend.  
 De volgende ochtend om 08.00 uur moet u weer uitplassen; deze urine moet wel in 

de verzamelfles.  
 Bewaar de verzamelfles met urine in de koelkast of op een andere koele plaats.  
 
Als u meerdere dagen achter elkaar urine moet verzamelen, dan begint de volgende 24-
uurs urine met de eerste plas na 08.00 uur; deze komen in een nieuwe verzamelfles. 
 
NB: als u niet in staat bent de 24-uurs urine te verzamelen van 08.00-08.00 uur, dan mag 
u andere tijdstippen kiezen. Bijvoorbeeld van 12.00-12.00 uur of van 20.00-20.00 uur.  

Het inleveren van de 24-uurs urine 
Breng de verzamelfles(sen) met urine de ochtend waarop u stopt met de verzameling 
naar het laboratorium.  
 
Is dit voor u niet mogelijk? Dan mag u de urine hooguit twee dagen in de koelkast 
bewaren. Overleg dit echter van tevoren met het laboratorium (bijvoorbeeld op het 
moment dat u de verzamelfles haalt). Dit kan namelijk niet voor alle onderzoeken. 
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Belangrijk 
 Het is heel erg belangrijk dat alle urine in de verzamelfles terechtkomt. Als dit niet 

gebeurt, geeft het onderzoek een foute uitslag. Daardoor kan dan bijvoorbeeld een 
ziekte niet worden ontdekt of kan het erop lijken dat u een ziekte heeft, terwijl dat niet 
zo is. 

 Op het formulier voor urineonderzoek vult u in op welk tijdstip u begint met het 
verzamelen van de urine en wanneer u stopt. Zet ook de datum erbij. 

 Plak een sticker met uw gegevens op de verzamelfles(sen). Op de sticker moet in ieder 
geval uw volledige naam en geboortedatum staan. Deze sticker krijgt u bij het poli-
laboratorium als u de verzamelfles(sen) ophaalt. 

En verder voor vrouwen 
Verzamel geen urine tijdens uw menstruatie. Bloed in de urine kan dan het onderzoek 
storen; soms is dan opnieuw verzamelen van de urine nodig. 

Dieet 
Afhankelijk van het onderzoek is het soms nodig dat u niet alles mag eten en/of drinken. 
Uw arts heeft u uitgelegd (soms ook via informatie in een andere folder) wat u wel of niet 
mag eten en/of drinken. 

Uitslag 
Nadat u de 24-uurs urine heeft ingeleverd bij het laboratorium, duurt het meestal enkele 
dagen en soms enkele weken voordat de uitslag bekend is bij uw behandelend arts. Van 
hem/haar krijgt u de uitslag. 

Telefoonnummers 
Polikliniek laboratorium 
MCL (Certe KCL)        058 – 286 69 10 
MCL Harlingen        0517 –  499 851 
 
Laboratorium 
MCL (Certe KCL)        058 – 288 84 88 
MCL Harlingen        0517 –  499 852 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mcl.nl 
 
MCL          058 – 286 66 66 
MCL Harlingen         0517 –  499 999 
 
©MCL februari 2021 

Docnr. 21214 (9) 


