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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over een 24-uur urine 
collectie (standaard). Het is onmogelijk om in deze brochure alle details 
voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig 
bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  

Werkwijze 

Het begin- en einduur van de 24-uurs collectie is hetzelfde met een 
tijdsspanne van 24 uur. 
1ste plasje (= start van de collectie) weggooien. 
Alle volgende plasjes in de collector verzamelen. 
Laatste plasje (= afsluiten van de collectie) bij in de collector doen. 

 Voorbeeld 

dag 1:  start om 8 uur ’s morgens en laat je kind plassen 
            plasje van 8 uur weggooien 
            alle volgende plasjes bij in de collector doen 
dag 2 : 8 uur : laat je kind plassen en doe het plasje bij in de collector 
            stop 24-uurs collectie 
 
Jongens mogen rechtstreeks in de collector plassen. Meisjes kunnen 
eventueel eerst op een gewoon kinderpotje of in een ander plaspotje 
plassen en gieten dan het plasje in de collector. 
 
Afhankelijk van de gevraagde testen zullen de resultaten beschikbaar 
zijn 1 dag of 8 dagen nadat de urine binnen gebracht werd. De arts zal u 
meedelen wanneer u kan bellen voor de resultaten. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.  
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Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Poli pediatrie 
Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
 
 014 44 44 14 

Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
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Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
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