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I. Het verzamelen van urine in de urinebus gedurende de dag en nacht 

 

Het verzamelen van de ‘dagurine’ 

 Plas de dag vóór de raapleging ’s morgens bij het opstaan in het toilet. 

 Verzamel nadien alle urine gedurende de dag tot aan het slapen gaan. 

 Sluit de bus goed af met het deksel. 

 Lees op de urinebus het totale volume urine af en noteer het volume van deze 

urinecollectie (=dagurine) op het etiket van de tube. 

 Vul de tube volgens de onderstaande instructies (zie punt II). 

 Giet de urinebus leeg in het toilet, spoel ze uit en hergebruik ze voor de volgende 

collectie. 
 

Het verzamelen van de ‘nachturine’ 

 Verzamel urine gedurende de ganse nacht tot en met de eerste urine de volgende 

morgen bij het opstaan in de uitgespoelde urinebus. 

 Sluit de bus goed af met het deksel. 

 Lees op de urinebus het totale volume urine af en noteer het volume van deze 

urinecollectie (=nachturine) op het etiket van de tube. 

 Vul de tube volgens de onderstaande instructies (zie punt II). 

 Giet de urinebus leeg in het toilet, spoel ze uit en hergebruik ze eventueel voor een 

volgende collectie. 
  

II. Het vullen van de tubes 
Stap 1 

 Kijk na of de  

urinebus goed  

afgesloten is. 

 Meng het urine- 

debiet door de bus  

enkele malen te  

kantelen. 

 

Stap 2 

 Verwijder het witte  

etiket van het deksel  

van de urinebus.  

Let hierbij op de grijze  

gummi niet aan te  

raken (hieronder  

bevindt zich de naald)! 

 

 

Stap 3 

 Kantel de bus met de  

insteekopening naar beneden. 

 Duw de stop van de  

tube in de insteekopening 

van de urinebus. 

 De tube vult zich met  

urine.  

 Wanneer de tube  gevuld  

is, verwijder deze 

voorzichtig uit de urinebus. 

 

Stap 4 

 Breng de met urine gevulde tubes mee naar de 

raadpleging. 

 Vermeld volgende info op de etiketten van de tubes: 

naam, voornaam, volume urinebus, dag-of nachturine. 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met de dienst 

Laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven – tel. 016 34 70 00 


