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   P23 - Een portie urine verzamelen voor een drugstest  
 

 

U ontvangt deze informatie, omdat uw (huis)arts u heeft gevraagd urine te verzamelen voor een drugstest. Om op een verantwoor de 
manier laboratoriumonderzoek te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat u urine produceert op een locatie van het 
laboratorium. In deze folder wordt beschreven hoe te handelen. 

 

De voorbereidingen 
De medewerk(st)er bloedafname/assistent geeft u een urinepotje. 
Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen voeren we dit onderzoek alleen uit in potjes die we zelf aan u hebben verstrekt. 
Andere potjes hebben een nadelige invloed op het onderzoek en worden om deze reden geweigerd. 

 

Een portie urine verzamelen 
U gaat alleen naar het toilet van de bloedafnamelocatie. Eerst plast u een beetje urine uit in het toilet. Daarna vult u het potje met 
urine. De zogeheten midstream-urine. Direct daarna geeft u het potje met urine af. 

 

  Wat neemt u mee? 
  Na het maken van een afspraak, ontvangt u een bevestiging per email. In deze bevestigingsmail leest u wat u mee moet nemen  
  naar uw afspraak. 
  Daarnaast zijn er een aantal items die u altijd bij u moet hebben als u één van onze locaties bezoekt.  

- Een aanvraagformulier*  
- Een geldig legitimatiebewijs  
- Uw verzekeringspas  

  Als u één van de items niet meeneemt kunnen wij u helaas niet helpen. U dient dan een nieuwe afspraak te maken.  
  Lees meer informatie op https://rhmdc.nl/wat-moet-ik-meenemen.  
 
  * Voor de meeste afspraken en de meest gangbare onderzoeken moet u een papieren aanvraagformulier meebrengen naar  

  uw onderzoek. Dit formulier ontvangt u van uw arts; bij uw bezoek of per e-mail. 

  Als uw arts het aanvraagformulier gemaild heeft, moet u dit zelf uitprinten en meenemen naar uw afspraak. 
 

De uitslag 
Uw materiaal gaat naar het laboratorium van Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (RHMDC). Zij sturen uw uitslag naar uw 
behandelend (huis)arts. Uw (huis)arts bespreekt de resultaten met u. RHMDC geeft geen uitslagen door aan patiënten.  

 
Contactinformatie 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van RHMDC op 
telefoonnummer: 088 260 4000. Wij zijn op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar. Alle bloedafnamelocaties 
van RHMDC vindt u op www.RHMDC.nl. 
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