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1. Doelstelling 

Het aanreiken van instructies over de afname van een midstream urine, zodat een kwalitatief 

goed staal aan het labo microbiologie kan bezorgd worden voor onderzoek.  
 

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

 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 
Midstream urine verwijst naar urine die wordt opgevangen in een steriel recipiënt, nadat eerst 

een deel van de blaasinhoud geledigd werd.  
 

4. Inhoud 

 
4.1. Indicaties 

• Vermoeden van een urinaire infectie. 

 
4.2. Contra-indicaties 

• Indien urine onderzocht moet worden op aanwezigheid van Chlamydia trachomatis of 

Neisseria gonorrhoeae, dan wordt hiervoor de procedure van afname van first void urine 
gebruikt (en dus niet midstream urine!) 

 

4.3. Benodigdheden  

• Benodigdheden voor intiem toilet 

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

• 2 urinetubes/buisjes (met of zonder boorzuur: zie 4.4.1. Aandachtspunten vóór 
procedure, laatste punt) 

• Bedpan of urinaal (bij bedlegerige patiënt) 

• Onderlegger (zo nodig) 

• Niet-steriele kompressen 

• Nierbekken 

 
4.4. Aandachtspunten 

 
4.4.1. Vóór de procedure 

• Druk de aanvraag voor de afname van midstream urine en bijbehorende  

 etiketten af via het EPD  

• Ochtendurine is ideaal voor microbiologisch onderzoek 

• Indien de patiënt niet in het urinepotje kan plassen, mag een steriel 

(wegwerp)recipiënt gebruikt worden. De urine wordt daarna overgegoten in het 
urinepotje. 

https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/PatientenzorgProcedureboek/Lists/Document%20Library/Afnemen%20van%20first%20void%20urine.docx
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• 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. 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). 

 

4.4.2. Na de procedure 

• De urinetubes/buisjes worden gelabeld met etiketten van de patiënt en het 

aanvraagformulier wordt vervolledigd. 

• Enkel de urinetubes/buisjes (nooit het urinepotje) worden naar het labo verstuurd 

• Zorg ervoor dat het urinestaal met het aanvraagformulier zo snel mogelijk 

verstuurd wordt naar het labo. Indien het urinestaal niet onmiddellijk kan 
verstuurd worden, dient het staal in de koelkast bewaard te worden. 

 
4.5. Werkwijze 

 
4.5.1. Bij oplopende patiënten 

• Laat de patiënt een intiem toilet uitvoeren en de handen wassen. 

• Vraag de patiënt de eikel van de penis te ontbloten door de voorhuid terug te 

trekken . 

• Laat de patiënt de glans van de penis wassen met een kompres en leidingwater 

(zonder zeep). Laat vervolgens de glans drogen met een kompres.  

• Deponeer de vuile kompressen in het nierbekken.  

• Laat de patiënt eerst een kleine hoeveelheid urine in het toilet lozen. 

• Tijdens het urineren wordt het opvangrecipiënt onder de urinestraal gehouden tot 
voldoende urine is opgevangen. 

• Zeker nooit de binnenkant van het opvangrecipiënt aanraken.  

• Laat de patiënt verder in het toilet urineren. 

• Schroef de dop goed op het urinerecipiënt 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. 

• Verstuur het urinestaal, samen met het aanvraagformulier in een zipperzakje, naar 
het labo klinische biologie. 

 
4.5.2. Bij bedlegerige patiënten 

• Idem als hierboven 

• Pas handhygiëne toe 

• Gebruik handschoenen, onderlegger en urinaal 

• Biedt hulp aan 
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4.6. Complicaties 

• Contaminatie van het urinestaal 

 
5. Referenties 

 

• Collection of urine midstream guidelines (2012), ACI Urology Network, 1-7. 
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/165920/Collection-of-Urine-

Midstream-Toolikit.pdf 

• R. Gilbert (2006). Taking a midstream specimen of urine. 

http://www.nursingtimes.net/Journals/2013/04/10/k/t/k/060502Taking -a-midstream-
specimen-of-urine.pdf 

• CMPH, 3rd edition, Lynne S. Garcia 3.12.2 II. B: « Have the patient collect voided urine directly 

into a disposable leakproof container, instructing the patient to not halt and restart the urinary 
stream for a « midstream » collection but preferably move the container into the path of the 

already voiding urine » 

 
6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 

 
Website met procedures afnames 

Afnemen van first void urine  
 

7. Revisie overzicht 

 

17-06-2019 Wijzigingen in document: 

- Toevoegen link naar procedure ‘Afnemen van 

first void urine’. 
- Wijzigen aantal benodigde urinetubes/buisjes in 

punt 4.3. 
- Wijzigen laatste punt van 4.4.1.: steeds 2 

buisjes afnemen (op vraag van labo klinische). 

L. Vanlangenakker 

04-09-2018 Revisie document, geen wijzigingen L. Vanlangenakker 

04-03-2015 Originele revisieversie van april 2015 C. Vandereycken 

24-02-2014 Creatie document C. Vandereycken 
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