
 

 

Ontlastingonderzoek  
 

- Werk volgens het protocol op intranet. 
- Ontlastingbuisjes liggen in het keukenblok bij tussenruimte Orchidee. 
- Arts geeft aan of het ontlastingsonderzoek voor diarree of voor occult (oud) bloed 

is. Dit wordt aangegeven op het SHL formulier. 

- Vanuit hier bekijk je wat voor buisje voor afname materiaal je moet inzetten!!! 
 

- Er zijn 2 soorten afname materiaal buisjes.  1 voor diarree (blauw) en 1 voor occult 
(lichtgroen) 
 
 

Gebruik lichtgroen buisje: belangrijk:  

 Er is maar een klein beetje ontlasting nodig om het onderzoek goed te doen. 

 De ontlasting mag niet in aanraking komen met urine of met water, gebruik een 
schone po.  

 Je mag alleen aan het groene dopje draaien. 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

- Gebruik blauw buisje: vul het potje maximaal 2/3 (minimaal 1 schep of 0,5cm 
vloeibare ontlasting). 

- Ontlasting dient zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) afgegeven te worden bij SHL. 
- Ontlastingbuisje meteen in de koelkast bewaren tot het weggebracht wordt. 
- Bewaren in de koelkast in de tussenruimte Korenbloem. 
- Buisje voorzien van een sticker met gegevens cliënt, deze stickers zijn te vinden in de 

kast van SOG in de tussenruimte Korenbloem. Deze sticker is voorzien van naam, 
voorletters, geboorte datum, geslacht en BSN. 

- Vermeld zelf nog op de sticker de afname datum en tijd. 
- Ontlastingbuisje dient samen afgegeven te worden met het door arts ingevulde 

formulier van SHL.  
- Op SHL-formulier ook een sticker van de cliënt op plakken. 
- Ontlasting kan afgegeven worden bij de SHL dienst in het Flair gebouw aan de:                             

Lange Wagenstraat 55 Gilze.  
- Openingstijd SHL is van 8:30 – 11:00 uur. 
- Ontlasting kan ook meegegeven worden aan de prikdienst als deze in huis komt.  
- Vraag ook even na of de prikdienst in het VZH langskomt om te prikken. 
- Ontlasting wegbrengen mag gevraagd worden aan: huishoudelijke dienst / Patrick / 

familie! 
 
 


