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1. Doelstelling 
Het aanreiken van duidelijke instructies over de wijze waarop een first void urine wordt 

afgenomen, zodat een kwalitatief staal kan onderzocht worden op aanwezigheid van micro-

organismen die urethritis veroorzaken (o.m. Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae). 
 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 B2-handeling: verpleegkundige handeling, waarvoor er een voorschrift van een arts vereist is. 

 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 

• First void = first stream = eerste stroom 

• Een staalname van een first void urine betreft de eerste stroom urine die opgevangen wordt 
nadat de patiënt minstens 2 uren niet geplast heeft (dus geen midstream zoals bij een 

gewone urinecultuur!). 

 
4. Inhoud 

 
4.1. Indicaties 

Diagnose van of screenen naar een infectie met Chlamydia trachomatis en/of Neisseria 
gonorrhoeae. 

 

4.2. Contra-indicaties 
Eigen initiatief van verpleegkundige 

 
4.3. Benodigdheden 

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

• 1 urinetube (beige dop) 

• Patiëntidentificatieklevers (af te drukken via het EPD) 

• Aanvraagformulier (af te drukken via het EPD) 

 

4.4. Aandachtspunten 

• Vóór procedure: De patiënt mag minstens 2 uur voor afname niet geürineerd hebben 

• Opmerking: Indien het opsporen van cilinders en renale tubulaire epitheelcellen 
gewenst is, mag de urine niet overgebracht worden naar een steriele urinetube 

(vacuette) gezien door het vacuüm de elementen kunnen lyseren. Het urinepotje 
moet voor deze analyses zo snel mogelijk naar het labo gebracht worden. Gelieve het 

labo bij deze aanvraag ook telefonisch te verwittigen.  
Bij de overige analyses op urine heeft transfer van een urinepotje naar een steriel 

urinetube nog steeds de voorkeur.  

4.4. Werkwijze 

• Open het urinerecipiënt en plaats de dop met het afnamepunt omhoog gericht 
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• Vraag aan de patiënt om ongeveer 10 ml rechtstreeks in het urinepotje te plassen 

• Laat de patiënt verder in het toilet urineren 

• Schroef de dop goed op het urinepotje nadat deze gevuld werd met urine 

• Meng de urine in het potje 

• Trek de beschermende sticker weg (verwijder deze niet) 

• Duw de urinetube in de opening van het afnamepunt om de dop van de tube te 

doorboren 

• Plaats de beschermende sticker terug over het geïntegreerde afnamepunt 

• Kleef een patiëntidentificatieklever op de tube 

• Vul initialen, datum en tijdstip van afname in op het aanvraagformulier en vermeld 

zeker op het aanvraagformulier dat het een ‘first void urine’ betreft! Dit urinemonster 
is immers NIET geschikt voor de klassieke urinekweek. 

• Verstuur het urinestaal, samen met het aanvraagformulier in een zipperzakje, naar het 

labo klinische biologie 
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6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 
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