
 
 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
 

Cerba HealthCare Belgium bv bvba 
Joseph Wybranlaan 45A 

B-1070 Brussel 
 

BE 0419.540.638 

VESTIGINGSEENHEID 
 

Afdeling L.B.S. 
Alsembergsesteenweg 196  -  B-1190 Brussel 

T. +32 2 349 67 11  -  Fax +32 2 346 11 51  -  info@lbslab.be  -  www.lbslab.be 
 

Erkenningsnummer 8-28620-51-998 
 

 

 

COLLECTIE VAN MIDSTREAM URINE 

 

Principe van midstream urine collectie 

Bij collectie van ‘midstream’ urine wordt het urineren voorafgegaan door een genitaal toilet en laat men de 

eerste portie urine wegvloeien terwijl de middenportie urine wordt opgevangen.  

Opvangen van midstream urine voor mannen 

1. Noteer uw naam, voornaam en geboortedatum op het urinepotje (of klever van ziekenkas). 

Geen gegevens op het deksel.  

2. Was uw handen. 

3. Voer een genitaal toilet uit met water en zeep. 

4. Urineer de eerste portie in het toilet. 

5. Urineer de tweede portie in het urinepotje, zonder de straal te onderbreken en zonder de binnenkant 

van het potje aan te raken met de vingers. 

6. Sluit het urinepotje zorgvuldig om contaminatie en lekkage te voorkomen. 

7. Bewaar de urine koel en bezorg het staal zo snel mogelijk aan het laboratorium. 
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Opvangen van midstream urine voor vrouwen 

1. Noteer uw naam, voornaam en geboortedatum op het urinepotje (of klever van ziekenkas). 

Geen gegevens op het deksel.  

2. Was uw handen. 

3. Voer een genitaal toilet uit met water en zeep. 

4. Urineer de eerste portie in het toilet. 

5. Urineer de tweede portie in het urinepotje, zonder de straal te onderbreken en zonder de binnenkant 

van het potje aan te raken met de vingers. 

6. Sluit het urinepotje zorgvuldig om contaminatie en lekkage te voorkomen. 

7. Bewaar de urine koel en bezorg het staal zo snel mogelijk aan het laboratorium. 
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