P06 - Een urinekweek afnemen met behulp van een dipslide

U ontvangt deze informatie, omdat uw (huis)arts een urinekweek wil laten doen m.b.v. een dipslide. Het doel van een urinekweek
is inzicht te verkrijgen in de aard en hoeveelheid van ziekteverwekkende bacteriën in uw urineblaas. In deze folder leest u hoe een
urinekweek wordt gemaakt.
Direct inleveren
Het beste resultaat wordt verkregen als u de urine na het plassen direct inlevert bij een bloedafnamelocatie/uw (huis)arts. Wij
adviseren u daarom van tevoren te bepalen wanneer u de kweek kunt afgeven. U kunt desgewenst de kweek afnemen op het toilet
van de bloedafnamelocatie/bij uw (huis)arts. Op onze website www.RHMDC.nl vindt u onze bloedafnamelocaties.
Zo gaat u te werk
Handel als volgt stap voor stap:
Stap 1. De urine opvangen
U heeft een steriel urinepotje nodig, voorzien van een etiket voor het noteren van uw gegevens. Deze potjes kunt u afhalen bij een
bloedafnamelocatie of bij uw (huis)arts. Ook zijn ze te koop bij apotheek of drogist.
- Plas het eerste deel van de urine uit in het toilet.
- Vang het volgende deel van de urine op in het urinepotje.
- Plas de laatste urine weer uit in het toilet.
Stap 2. De dipslide bevochtigen
- Controleer de vervaldatum, gebruik een vervallen dipslide niet.
- Houd de dipslide vast bij het deksel en raak de rest niet aan met uw handen.

Figuur 1

Figuur 2

- Schroef de dop van de urinedipslide en doop deze in de urine in het urinepotje. Maak beide kanten volledig nat (figuur 1).
- Als er onvoldoende urine aanwezig is om in te dopen, giet dan de urine over beide kanten van de dipslide; doe dit zorgvuldig
voor een betrouwbaar resultaat van de kweek.
- Giet geen urine in het potje van de dipslide.
Stap 3. Etiketteren van de dipslide
Voorzie de dipslide van een etiket met uw volledige naam, voorletters en geboortedatum. Vermeld tevens de datum en tijd waarop u
de dipslide heeft gedoopt in de urine (figuur 2). Plak de etiketten op beide potjes.
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Stap 4. De urine inleveren
Bewaar de dipslide bij kamertemperatuur. Het heeft de voorkeur om deze zo snel mogelijk in te leveren. U kunt terecht bij alle
bloedafnamelocaties van Reinier de Graaf en Reinier Medisch Diagnostisch Centrum.
Afhandeling
Voor correcte afhandeling vragen wij u de volgende items mee te nemen:
- Het originele aanvraagformulier dat u gekregen heeft van uw (huis)arts;
- Een geldig legitimatiebewijs;
- Uw verzekeringspas;
- Afgenomen lichaamsmaterialen;
- Indien van toepassing: uw patiëntpas van het Reinier de Graaf ziekenhuis.
De uitslag
Uw materiaal gaat naar het laboratorium van Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC). Zij sturen uw uitslag naar
uw behandelend (huis)arts. Uw (huis)arts bespreekt de resultaten met u. RHMDC geeft geen uitslagen door aan patiënten.
Contactinformatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klant Informatie Centrum van RHMDC op
telefoonnummer: 088 260 4000. Zij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur bereikbaar. Alle bloedafnamelocaties van RHMDC
vindt u op www.RHMDC.nl.
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