Onderzoek bloed in de
ontlasting
Met uw behandelend arts heeft u afgesproken dat uw ontlasting wordt
onderzocht op bloedsporen. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn
werk gaat.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Hoe gaat u te werk?
Voor het onderzoek krijgt u een speciaal potje mee om uw ontlasting in te
verzamelen. Bewaar het potje met ontlasting op kamertemperatuur en lever
het bij voorkeur zo snel mogelijk, in elk geval dezelfde dag, in. Dit kan op de
volgende locaties op de aangegeven tijden:

Openingstijden
Locatie

maandag - vrijdag

extra

Laboratorium Rijnstate Arnhem
(route 42)

7.00 - 17.00 uur

zaterdag
8.00 - 11.30 uur
(route 41)

Polikliniek bloedafname
Rijnstate Velp (begane grond)

7.00 - 17.00 uur

dinsdag
17.00 - 19.30 uur

Polikliniek bloedafname
Rijnstate Zevenaar (route 1)

7.00 - 17.00 uur

maandag
17.00 - 19.30 uur

Polikliniek bloedafname
Rijnstate Arnhem-Zuid
(route 17)

8.00 - 16.30 uur

n.v.t.

En verder bij alle prikposten in de regio (zie www.rijnstate.nl).
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.
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Richtlijnen
Voor een goede beoordeling van het onderzoek is het noodzakelijk dat u de
onderstaande richtlijnen volgt:
• Verzamel geen ontlasting vanaf drie dagen voor een
verwachte menstruatieperiode tot en met drie dagen na een
menstruatieperiode.
• Verzamel geen ontlasting wanneer u bloed in de urine heeft.
• Staak overmatig medicijngebruik (bijvoorbeeld aspirine) tenminste 48
uur voor het verzamelen van de ontlasting.
• Staak overmatig alcoholgebruik tenminste 48 uur voor het
verzamelen van de ontlasting; het maximum is twee glazen per dag.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan voor het
onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers
van het laboratorium.

Telefoonnummer
Laboratorium informatielijn: 088 - 005 7777
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

