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Afgelopen weken heeft de uitrol van nieuwe gele urinepotjes plaatsgevonden. Vanuit de praktijken
bereikten ons signalen die we opgepakt hebben. Middels dit infobulletin informeren we jullie.
PATIËNTINSTRUCTIE
Kunnen we een pakketje van de patiëntinstructie ‘Instructie voor opvangen urine’ ontvangen of bestellen?
Alle praktijken ontvangen binnenkort 2 keer 50 stuks van de flyer ‘Instructie voor opvangen urine’. Vervolgens kunt u
deze flyer bijbestellen via www.medittashop.nl.
Waar kan een patiënt terecht met vragen over het opvangen van urine?
Op de flyer die u vanaf volgende week ontvangt, is een telefoonnummer toegevoegd. Patiënten kunnen dit nummer
bellen wanneer ze vragen hebben.
Kan de patiënt de gebruikte potjes bij het afval gooien?
Op de flyer staat een afbeelding waaruit blijkt dat de potjes als afval in de reguliere afvalbak kunnen. De firma die de
potjes levert geeft aan dat het geen specifiek afval is.
De nieuwe versie van de ‘Instructie voor opvangen urine’ bevat nu ook het telefoonnummer
waarnaar patiënten kunnen bellen als ze vragen hebben. Wij verzoeken u vriendelijk om de oude
versie van de ‘Instructie voor opvangen urine’ te vervangen door de nieuwe versie met
versienummer ‘Versie 3 Nov. 2014’.
De nieuwe versie is tevens te vinden in de app Werkafspraken MCC Omnes, onder Assistentes,
Microbiologie en op www.mcc-omnes.nl, Diagnostiek, Assistentes app.

HOMOCYSTEÏNE: TE GEBRUIKEN BUIS
Bij de laboratoriumaanvragen ‘Anemie diagnostiek’ en ‘Vitamine B12:
diagnostiek’ dient voortaan een extra buis te worden afgenomen voor
eventuele bepaling van homocysteïne.
Bij de aanvraag Vitamine B12 controle/behandeling geldt deze extra buis niet.
De buizen zijn te bestellen via www.medittashop.nl. Zoek snel op artikelnummer: OR125183-1.

LABAANVRAGEN MET NIEUWE URINEPOTJES/BUIZEN
Het is de bedoeling dat patiënten zowel de potjes als de buizen mee naar huis krijgen. Als de patiënt de urine
meteen in de buis(jes) doet, is deze beter houdbaar en is het risico kleiner dat de afgeleverde urine te oud is voor
betrouwbare resultaten. Voor de labaanvragen waarbij een urinebuis met gele dop nodig is (‘Urine: Alg. onderzoek’
en ‘Urine: Dysmorfe ery’s’ ) is het cruciaal dat de urine binnen 2 uur na lozing in de buis wordt overgebracht. Om
deze reden verzoeken we jullie om de patiënten de potjes en de buis(jes) mee te geven.

BESTELLEN VAN URINEPOTJES
de

Ongeveer 1/3 van de urinepotjes die in de huisartsenpraktijk gebruikt worden, gaat naar het Klinisch Chemisch
Hematologisch Laboratorium of het Medisch Microbiologisch Laboratorium. Daarom willen we jullie vragen om de
gele potjes met buizen niet grootschalig op voorraad te nemen en alleen te gebruiken voor urine die naar Orbis
Medisch Centrum gaat.
Op www.medittashop.nl kunt u in de toekomst verpakkingen van 50 potjes, 50 witte buizen en zonodig 10 gele
buizen bestellen. Bestellingen worden in de regel binnen 2 (maximaal 3 werkdagen) geleverd.

OUDE LABFORMULIEREN: ZET ZE BIJ HET OUD PAPIER
Gelieve de voorraad oude versies van het labformulier bij het oud papier te zetten. Wilt u alleen de nieuwe versie die
u in de afgelopen weken via de chauffeur van Meditta heeft ontvangen, gebruiken! De juiste versie is ‘versie
09-2014’.

WELKE BUIS VOOR WELK ONDERZOEK
Cyberlab werkt eraan dat op het etiket te zien is welke buis nodig is voor het urineonderzoek.
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