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Onderzoek naar bloed in de ontlasting
Zoals u heeft besproken met uw behandelend arts, vindt er onderzoek plaats naar bloed in
uw ontlasting. U moet hiervoor drie dagen uw ontlasting verzamelen. In deze folder vindt u
uitleg over het onderzoek en aanwijzingen voor het verzamelen van uw ontlasting.

Afsprakenkaart
Bent u nog niet geregistreerd in het Flevoziekenhuis of bent u nog in het bezit van een oud
ponskaartje? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee, zodat een medewerker van het
Laboratorium Bloedafname u kan inschrijven. Dit duurt ongeveer tien minuten. Wilt u naast
uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) ook het inschrijvingsbewijs van uw
zorgverzekeraar meenemen? Bent u al in het bezit van een Afsprakenkaart maar zijn uw
gegevens gewijzigd? Geef dit dan door bij de balie van het Laboratorium Bloedafname.

Speciale potjes
Voor het verzamelen van de ontlasting heeft u speciale potjes nodig. U krijgt deze van uw
arts. Of u haalt de potjes op bij het Laboratorium Bloedafname Flevoziekenhuis. U krijgt
hiervoor een aanvraagformulier mee van uw arts. U hoeft geen afspraak te maken.
Wilt u behalve uw afsprakenkaart ook een legitimatiebewijs en het inschrijvingsbewijs van uw
zorgverzekeraar meenemen naar het Laboratorium Bloedafname?

Waar vindt u het Laboratorium Bloedafname?
Flevoziekenhuis: begane grond in de Centrale hal aan de linkerzijde van de hoofdingang.

Voorbereiding
Dieet
Is er geen dieet met u afgesproken? Dan kunt u meteen nadat u de potjes heeft opgehaald,
beginnen met het verzamelen van de ontlasting. Is er wel een dieet met u afgesproken? Dan
start u met verzamelen zoals u dat heeft afgesproken met uw behandelend arts.
Verzamelen van ontlasting
 U verzamelt drie dagen lang uw ontlasting. U gebruikt 1 potje per dag.
 U vangt de ontlasting op in een schone po. Daarna brengt u een flinke portie ontlasting
over in het potje. Dat kunt u doen met de spatel die aan de binnenkant van het deksel
vastzit.
 Aan het potje is een etiket bevestigd met daarop uw naam en geboortedatum. Schrijf op
dit etiket de datum en het tijdstip waarop u het potje vult.
 Sluit het potje steeds goed af.
 Bewaar het afgesloten potje in de koelkast (of vriezer).
 Zet op het etiket of u de potjes in de koelkast of vriezer heeft bewaard.
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Haal nieuwe potjes als u zich vergist
Het is voor het onderzoek belangrijk dat u uw ontlasting zeer nauwkeurig verzamelt. Vergist
u zich een keer? Haal dan bij het Laboratorium bloedafname nieuwe potjes. U begint dan
opnieuw met verzamelen.

Wanneer levert u de potjes in?
Het is belangrijk dat u de potjes meteen na het verzamelen inlevert bij het Laboratorium
Bloedafname. Als dat kan het liefst op de dag waarop u de laatste ontlasting heeft
verzameld. U kunt de potjes met het aanvraagformulier op werkdagen inleveren bij het
Laboratorium Bloedafname. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u dient wel een
volgnummer voor het afgeven van materiaal te halen. U vindt de openingstijden onderaan
deze folder. In het weekend is het Laboratorium bloedafname gesloten.

De uitslag van het onderzoek
U krijgt de uitslag van uw arts.

Overgebleven lichaamsmateriaal
Na het onderzoek is soms nog materiaal over. Dit wordt na het onderzoek vernietigd. In een
enkel geval worden de restanten gebruikt als testmateriaal. Bijvoorbeeld om een
onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt anoniem. Dat betekent dat het niet te
herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Dit is geregeld in de wet ‘Bescherming
persoonsgegevens’. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de receptie van het laboratorium.

Klacht of opmerking
Wij doen er alles aan om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen.
Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerkingen of klachten
direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. U kunt
zich ook wenden tot mijnInfopunt naast de hoofdingang waar u een klachtenformulier kunt
vragen, verder kunt u uw klacht kwijt via onze website http://www.flevoziekenhuis.nl waar u
een digitaal klachtenformulier kunt invullen.

Meer informatie?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met de medewerkers van het Laboratorium Bloedafname,
 (036) 868 8707.
U vindt onze openingstijden op de website:
www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken
of scan de QR code met uw smart phone.
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