
   

  

  

 

 

Speciale instructies voor 24-uursurine voor VMA (aangezuurd) 

24 uur voor en tijdens de collectie mogen geen medicijnen die L-dopa bevatten ingenomen worden. 

 

Speciale instructies voor 24-uursurine voor 5HIAA (aangezuurd) 

Gedurende 2 dagen voor de afname moet een dieet gevolgd worden: geen avocado, geen dadels, geen aubergine, 

geen tomaten en producten die tomaten bevatten, geen fruit (oa kiwi, bananen, meloen, pompelmoes, ananas, 

pruimen), geen noten. Volgende medicatie mag u niet innemen (in overleg met uw arts): pijnstillers (vooral 

paracetamol en aspirine), hoestsiroop, neusdruppels en neussprays, spierontspanners (oa valium), antidepressiva, 

geneesmiddelen die L-dopa bevatten. 

 (referenties: labogids AML – Website Mayo Clinic – BD) 

 

 

Verzamel de urine enkel in de door ons meegegeven collectiebus. Kies een dag 

uit dat u een volledige dag thuis bent, zodat geen enkele urinelozing verloren 

gaat (bv. zondag).  

 

U start ’s morgens uw urinecollectie bijvoorbeeld om 8 uur. De eerste keer 

watert u in het toilet. Verzamel vanaf dan alle komende urine in deze 

collectiebus (dag en nacht). NOOIT RECHTSTREEKS IN DE COLLECTIEBUS 

URINEREN!!! In de collectiebus bevindt zich 20 mL zoutzuur (HCl 6N). Water in 

een leeg potje en giet de urine onmiddellijk nadien in de collectiebus (die het 

zuur bevat). Als u per ongeluk zuurdruppels op de huid krijgt, spoel deze dan 

overvloedig met water! 

Indien u stoelgang hebt, water dan eerst in een leeg potje, opdat geen urine zou 

verloren gaan. U beëindigt de collectie de volgende morgen. Deze ochtendurine 

hoort nog bij de collectie (einduur op het etiket noteren aub). Indien de collectie 

niet volledig is, vermeld dit als u de urine komt afgeven op het lab. 

 Raak de sticker op het blauwe deksel niet aan. Ga nooit met een vinger of 

voorwerp in de dop. Hierin bevindt zich een scherpe naald! Verwijder de 

beschermende sticker niet. 

 

Als u de urine overgiet in de collectiebus vanuit het potje, opent u de collectiebus 

en legt u het blauwe deksel opzij met het uitstekende deel van de dop omhoog 

gericht.  

Raak hierbij het uitstekende deel van de dop niet aan. 

 

 

Breng uw urine onmiddellijk over in de collectiebus.  

Tussen de collecties dient de bus in de koelkast bewaard te worden. 

Als u klaar bent, de collectiebus zorgvuldig sluiten. Om de tubes te vullen, zie 

ommezijde aub. 

 

Collectie 24 uurs urine aangezuurd 
Algemene instructies 


