KCHL

Instructie
Voor het thuis opvangen en verzamelen van 24-uurs
faeces
Gezien: ja / nee
Paraaf

Wat hebt U nodig en waar moet U op letten?
 U ontvangt van het ziekenhuis een faeces bewaaremmer waarop het lege gewicht van de
bewaaremmer staat vermeld. Meestal is één emmer voldoende. Als u verwacht dat de
hoeveelheid faeces in 24 uur meer is vraag dan een tweede emmer. In deze
bewaaremmer(s) alle faeces opvangen en bewaren.
NOTE: het beste is om voor het opvangen van de faeces eerst uit te plassen.
 Zorg dat op de bewaaremmer een etiket met naam, adres en geboortedatum is geplakt.
Indien u gedurende meerdere dagen 24-uurs faeces moet sparen, gebruik dan per 24
uur aparte emmertjes en vermeldt de datum van .. tot .. op de bewaaremmer.
 Dat u alle faeces van de eerste dag 's morgens ná 08.00 uur tot en met de tweede dag 's
morgens om 08.00 uur opvangt.
 Zorg dat er geen urine en/of bloed in de faeces komt (bij vrouwen van b.v. de menstruatie,
u kunt dan beter wachten met het verzamelen van de faeces tot de menstruatie voorbij is).
 Na chemotherapie ± 7 dagen wachten met verzamelen van de faeces. NOTE: indien
eerder met verzamelen moet worden begonnen vermeld dan zowel op de bewaaremmer
als het aanvraagformulier "cytostatica".
Hoe gaat U te werk?
 Vanaf de eerste dag 08.00 uur 's morgens tot en met de tweede dag 08.00 uur 's morgens
de faeces bewaren.
 Sluit de bewaaremmer zorgvuldig en controleer of de emmer niet lekt.

Afgeven
 Vul vóór inlevering van de bewaaremmer de vragenlijst in.
 De faeces en dit formulier naar het priklaboratorium brengen (minimaal binnen 3
dagen), dus GEEN bewaaremmer afgeven op de priklokaties van de laboratorium
prikdienst.
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Het priklaboratorium is geopend:
Locatie Venlo(in het Centrum
voor Diagnostiek)
routenummer 11
Ma t/m vr
07.00 - 17.00 uur
Za
08.00 – 10.00 uur

Locatie Venray
routenummer 4
ma t/m vr
08.00 – 17.00
uur

Vragenlijst
 Heeft u alle faeces verzameld en bewaard in de bewaaremmer?
Ja / nee
 Is er bloed in de faeces gekomen?
Ja / nee
 Is er urine bij de faeces gekomen
Ja / nee
Verzamelde 24-uurs faeces:
Begin: datum........….…....tijdstip.............…….uur
Einde: datum.........…....…tijdstip....……..........uur

In te vullen door laboratorium:goed verzameld / niet goed
verzameld
*paraaf:
* Indien de faeces niet correct verzameld is de patiënt vragen de
faeces
opnieuw te verzamelen of overleg met KC
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