PATIENTENINFORMATIE

Bloed in ontlasting
Inleiding
Om te onderzoeken of uw buikklachten veroorzaakt worden door afwijkingen in het
maagdarmkanaal wordt er onderzocht of er bloed in uw ontlasting zit. Voor dit
onderzoek moet u ontlasting opvangen.

Voorbereiding
Het potje dat u nodig heeft om de ontlasting in te verzamelen ontvangt u van uw
arts of kunt u verkrijgen bij één van de bloedafnamelaboratoria van Result
Laboratorium.
Bepaalde vormen van bloedverlies kunnen de uitslag van het onderzoek
beïnvloeden. Het is daarom belangrijk dat u tijdens de periode dat u ontlasting
opvangt voor onderzoek, geen last heeft van bloedende aambeien. Wanneer u last
heeft van een bloedende aambei, stelt u het opvangen van de ontlasting een dag
uit.
Ook kan het onderzoek niet gedaan worden tijdens een menstruatie. Na de
menstruatie wacht u nog één tot drie dagen voordat u de ontlasting gaat
opvangen.

Instructie
Vang uw ontlasting op en volg exact de onderstaande instructie.

,

Draai de dop van het
potje. Let op dat de
vloeistof er niet uitloopt.

Prik en draai met het
staafje, dat vastzit aan
de dop, op een aantal
plaatsen
in
de
ontlasting.

Zorg dat de openingen
aan de onderkant van
het staafje goed gevuld
zijn met ontlasting.
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Draai de dop weer
stevig vast op het potje.

Schud het potje, zodat
de
ontlasting
zich
mengt met de vloeistof.

Noteer op het potje uw volledige naam en geboortedatum. Controleer ook of uw
gegevens (naam, adres, geboortedatum, BSN, verzekering) op het
aanvraagformulier staan, vul aan indien dit niet compleet is.
Wikkel het absorberende doekje om het potje en plaats dit geheel in de houder.
Stop de houder in de plastic zak en plak deze dicht.
Doe de zak met de aanvraagbrief in de envelop en sluit de ritssluiting. Lever de
envelop in bij een van onze prikposten of verstuur deze per post.

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met Result Laboratorium. Dat kan via onze website: www.resultlaboratorium.nl
Of bel tijdens kantoortijden:
Administratie Result Laboratorium
Locatie Beatrixziekenhuis
Locatie Albert Schweitzerziekenhuis

(0183) 644800
(078) 6541532
www.resultlaboratorium.nl

Tot slot
Wilt u meer weten over het onderzoek? Op de website van de
Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie en laboratoriumdiagnostiek
leest u meer over verschillende laboratoriumonderzoeken.
www.nvkc.nl
De resultaten van het onderzoek worden aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal
deze met u bespreken.
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Afbeeldingen zijn afkomstig van leverancier Actim ® fecal blood

Steek de spatel weer
terug in het potje.

