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1. Doelstelling 

Het aanreiken van instructies over de afname van een urinestaal bij het niet-zindelijk kind zodat 
een kwalitatief goed staal aan het laboratorium kan bezorgd worden voor onderzoek.  

 
2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

B2-handeling: verpleegkundige handeling op medisch voorschrift 

 
3. Definities/Begripsomschrijvingen 

 
4. Inhoud 

 
4.1. Indicaties 

Op voorschrift van de arts 

 
4.2. Contra-indicaties 

• Candida infectie 

• Open stuit 

 
4.3. Benodigdheden  

• Steriele kompressen 

• Cedium Chloorhexidine 0,05% 

• Urinocol® Pediatrie (meisje – jongen) 

• Opvangrecipiënt voor urine (potje met blauwe deksel en vacutainersysteem) 

• Transferpipet 

• 2 urinetubes/buisjes (met of zonder boorzuur: zie 4.4.1. Aandachtspunten vóór 

procedure) 

• Zuivere luier 

• Handschoenen 
 

4.4. Urine-opvangzakjes voor kinderen 

Er zijn steriele, pediatrische opvangzakjes met en zonder uitloop. De anatomische, steriele 

opvangzakjes zijn specifiek voor jongens en meisjes. De foam huidplaat is latexvrij en de 

anatomische vormgeving en flexibiliteit staan garant voor de juiste aansluiting op de huid 

rond de genitaliën: soepel en zonder plooien. De opvangzakjes zijn transparant, PVC- en 

latex-vrij. De urine-opvangzakjes kunnen voorzien zijn van een aftap waarvan het dopje 

bestaat uit  2 delen: de opening van het eerste dopje is gelijk aan de luer van een 

injectiespuit waardoor gemakkelijk een urinemonster kan worden afgenomen voor 
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onderzoek. Het 2de  dopje sluit een katheterhoedje af en heeft de connectiemogelijkheid met 

een standaard urineopvangzak. 

 
Urinocol® Paediatrische urine-opvangzakjes voor meisjes met uitloop 

 

4.5. Aandachtspunten 
4.5.1. Voor de procedure 

• Welke urinetubes/buisjes er afgenomen moeten worden, is afhankelijk van de locatie:  

o Voor de preanalyse in de externe campussen Sint-Barbara Lanaken en 

Medisch Centrum André Dumont Waterschei moeten er 2 buisjes afgenomen 

worden: één met boorzuur (groen-kaki dop) en één zonder boorzuur (beige-

bruine dop), beiden te bewaren op kamertemperatuur. Indien er onvoldoende 

staal is en er slechts 1 urinetube/buisje kan afgenomen worden, moet 

de tube met boorzuur (groen-kaki dop) afgenomen worden. Het buisje 

met boorzuur dient voor het microbiologische onderzoek (cultuur). Door de 

aanwezigheid van het boorzuur stabiliseert namelijk de bacteriële groei tot 48 uur 

lang, waardoor de kwaliteit van het staal wordt gegarandeerd.  

o Voor campus Sint-Jan moeten er ook 2 buisjes afgenomen worden, meer 

specifiek 2 buisjes zonder boorzuur (beige-bruine dop). Indien er onvoldoende 

staal is voor 2 urinetubes/buisjes, is 1 voldoende.  

• Inspectie van de urogenitale streek. 

• Zorg ervoor dat de schaamstreek goed droog is. 

• Bij een open huid geen Urinocol® aanbrengen. 

4.5.2. Na de procedure 

• Enkel de urinetubes/buisjes (nooit het urinepotje) worden via de buizenpost verstuurd. 

• Zorg ervoor dat het urinestaal met het aanvraagformulier (loopbrief) zo snel mogelijk 
verstuurd worden naar het labo. 

 
4.6. Werkwijze 

• Leg het kind (en de ouders) uit waarom en hoe een urinestaal zal afgenomen 

worden. 

• Pas handhygiëne toe. 

• Doe niet-steriele handschoenen aan. 

• Doe een intiem toilet: 
Meisje: 

o De buitenkant van de grote schaamlippen reinigen met Cedium Chloorhexidine 

0,05% op een steriel kompres. 

http://www.bbraun.nl/service-layer-core/res/public/thumbnail/BPG000000000000000100015339200000/0050569138101EE5B4E969CD154E2BB30050569138101EE5B4E969CD154E6BB3?vc=CW_NL_NL&s=62a7629f252d51cab04ca95041dfdc42&max=400
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o De grote schaamlippen spreiden en de binnenkant van de grote schaamlippen  

reinigen met Cedium Chloorhexidine 0,05% op een steriel kompres (1 steriel 
kompres voor iedere kant). 

o De binnenkant van de kleine schaamlippen en de urethra reinigen. 
o Gebruik elk kompres maar 1 maal en veeg met het kompres steeds van voor 

naar achter om te voorkomen dat het genitale gebied in aanraking komt met 

faeces. De streek drogen met een steriel kompres. 
Jongen: 

o Uitwendig penis en huid errond reinigen met Cedium Chloorhexidine 0,05% 
op een steriel kompres. 

o De voorhuid naar achter schuiven en de eikel reinigen met Cedium 

Chloorhexidine 0,05% op een steriel kompres (dit niet forceren). 
o Urethra reinigen. 

o Gebruik telkens een nieuw steriel kompres. 
o Alles drogen met steriel kompres. 

• Bereid de urinecollectie voor door de kleefstrook vrij te maken en wat lucht in de 

urinecollector te brengen, zonder dat je de binnenkant aanraakt. 

• Breng de urinecollector aan: 
Meisje:  

o De kleefstrook zorgvuldig aanbrengen ter hoogte van het perineum, 

beginnende net boven de aars en dan verder naar boven (vooraf een plooi 
aanbrengen bij de urinecollector vergemakkelijkt het aanbrengen). 

Jongen:  
o Penis door opening van urinecollector brengen, de kleefstrook rondom 

bevestigen. 

• Doe de luier losjes aan zodat het puntje van de urinecollector aan de zijkant van de 

luier zichtbaar is. 

• Controleer regelmatig of het kind geplast heeft. 

• Indien geplast: het zakje voorzichtig losmaken – huid tegenhouden (van boven naar 
onder toe). Urine verontreinigd met faeces is niet bruikbaar. 

• Verzorg verder het kind. 

• Verzamel het urinestaal in een urinetube: methode met behulp van 

transferpipet: 
o Houd het zakje verticaal vast en dompel de transferpipet in de urine. 

o Houd de pipet met één hand vast. Steek de buis met de andere hand 
volledig in de houder van de transferpipet. Houd de tube vast tot de 

urinestroom stopt. 

• Identificeer op een correcte wijze het labostaal.  

• Vul initialen, datum en tijdstip van afname in op het aanvraagformulier (loopbrief) en 

wijze van afname. 

• Verstuur het urinestaal, samen met het aanvraagformulier (loopbrief) in een 
zipperzakje naar het laboratorium klinische biologie. 

 
4.7. Complicaties 

• (Peri)urethrale regio is steeds gekoloniseerd met polymicrobiële flora. 

• De huid kan beschadigd raken bij het abrupt verwijderen van de Urinocol®. 

 

5. Referenties 
 

6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 
Link naar instructiefiches 

https://zolnet.zol.be/sites/divisies/D7/MedDiagn/LabKlinBiologie/Paginas/Procedure-afnames.aspx
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7. Revisie overzicht 

 

17-07-2019 Wijzigingen in document: procedure ‘Aanplakken van 

een Urinocol Pediatrie’ verwerkt in deze procedure.  

I.Vangompel 

17-06-2019 Wijzigingen in document: 
- Wijzigen aantal benodigde urinetubes/buisjes in 

punt 4.3. 

- Wijzigen 2de punt van 4.4.1.: steeds 2 buisjes 
afnemen (op vraag van labo klinische). 

L. Vanlangenakker 

12-07-2018 Revisie document: 
Aanpassing tekst intiem toilet meisjes 

Toevoegen van link naar instructiefiches wegens niet 

werkende linken 

L. Vanlangenakker 

05-02-2015 Link naar instructiefiches gemaakt L. Vanlangenakker 

20-06-2014 Creatie document C. Vandereycken 

02-07-2019 Aanpassing in benodigdheden (handschoenen) 
Aanpassing in werkwijze (bij jongen) 

Verzamelen urinestaal (methode 1 verwijderd) 

I.Vangompel 

 
 

 

 
 

 

 

 


