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dienst laboratoriumgeneeskunde  

in samenwerking met interne geneeskunde maag-, darm- en leverziekten 

prof. dr. apr. K. Verbeke - prof. dr. J. Tack - ing. E. Houben  
 

 

FAECESONDERZOEK – INSTRUCTIES 
 
1. BENODIGDHEDEN 
 

 
 stoelgangpotten voorzien van etiketten 

 instructies om de test uit te voeren 

 aanvraagformulier, in te vullen door uw arts 

 indien uw arts meerdere analyses aanvraagt, eventueel een plastic flesje met 1 of 2 capsules 

 indien aangevraagd door uw arts, een galzuurademtest 

 

2. VOORBEREIDING VAN DE COLLECTE 

 
Algemeen 

Lees alle stappen grondig door voor u aan de test begint.  

De collectie duurt 3 volledige opeenvolgende dagen (tenzij anders vermeld door uw arts). U moet gedurende 

de aangegeven periode alle stoelgang collecteren.  

Indien uw arts u vroeg om een galzuur ademtest uit te voeren, dan start de collectie van de stoelgang op het 

tijdstip dat u de ademtest start. Lees de meegeleverde instructies van de ademtest. 

 
Invullen van gegevens 

Onderstaande gegevens zijn heel belangrijk voor de correcte interpretatie van uw resultaten. 

Vul uw naam, naam van de aanvragende arts en het aantal dagen dat u uw stoelgang moet collecteren in. Indien 

extra analyses aangevraagd werden door uw arts, vul dan de datum in waarop u de galzuur ademtest hebt 

uitgevoerd, de datum van inname van de capsule(s) en het aantal meegeleverde capsules dat u hebt ingenomen. 

 

 

Naam patiënt: .................................................................................................................................................................................... 

Naam aanvragende arts: ................................................................................................................................................................ 

Collectie van :    □ 3 dagen     □ 1 dag 

Indien van toepassing:  

datum uitvoering van de galzuur ademtest: ............/.........../..................... 

datum inname van de capsule(s): .........../.........../..................... 

Aantal ingenomen meegeleverde capsules:     □ geen          □ 1 capsule        □ 2 capsules 

Lotnummer PEG-capsule: 

 

 

 

 

 

 

  

Kleef hier de verwijderbare sticker 

van de PEG-capsule 
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3. UITVOERING VAN DE TEST 

 

 

 

 

 
Stap 1 

 

Start de collectie ’s morgens. Indien u 1 capsule of 2 capsules mee kreeg, dan neemt u deze in bij het ontbijt. 

Indien uw arts u vroeg om een galzuur ademtest uit voeren, dan start de collectie van de stoelgang op het tijdstip 

dat u de ademtest start.  

 

Stap 2 

 

Verzamel al uw stoelgang gedurende het aantal te collecteren dagen in de meegeleverde plastic potten. 

 

Stap 3 

 

Vul op elke pot het etiket in met: 

 

 uw voornaam en familienaam 

 omcirkel de dag van de collectie 

 datum en uur waarop de stoelgang gecollecteerd werd 

 

 

Stap 4 

 

Noteer bij iedere dag het aantal potten dat u nodig had en de datum van de collectie. 

 

Dag Datum Uur Aantal potten 

Dag 1 ........../.........../..................... 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

Dag 2 ........../.........../..................... 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

Dag 3 ........../.........../..................... 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

 

Stap 5 

 

Bewaar uw stoelgangpotten met volledig ingevulde etiketten in de diepvries tot het einde van de collectie. 

Bezorg deze dan met volledig ingevulde documenten terug aan UZ Leuven, dienst laboratoriumgeneeskunde, 

Herestraat 49 (CDG07), 3000 Leuven. 

 Nam u onlangs antibiotica, voer de test dan ten vroegste 4 weken na het einde van de behandeling uit. 

 Collecteer alle stoelgang in de bijgeleverde plastic potten. 

 Gebruik bij elk toiletbezoek een nieuwe pot. 


