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Beste deelnemer aan het, door u aangevraagde, onderzoek van Bloedwaardentest, 

Bijgaand ontvangt u de benodigdheden voor uw feces-onderzoek. Dit afnamesetje bestaat uit buisje 

en verzendmateriaal. De barcodestickers op het buisje verwijst naar uw naam en uw specifieke 

onderzoek. Wij kunnen het onderzoek dus alleen uitvoeren als u bijgaand(e) buisje(s) aanlevert. 

Verzamelen 

1. Verzamel uw ontlasting op droog papier, de ontlasting mag niet in aanraking 

komen met het water uit de toilet.  

2. Neem met de lepel uit het potje een monster  van de stoelgang. Daarbij vers 

bloed vermijden (bijvoorbeeld bij aambeien)  

3. Het buisje driekwart met stoelgang vullen. 

4. Daarna het buisje goed sluiten. 

5. Indien het potje niet onmiddellijk gepost wordt, koel bewaren tot verzending. 

Verzenden 

U treft een witte plastic verzendenvelop aan die niet gefrankeerd hoeft te worden. Alleen door het 

op deze manier te verzenden, kunnen wij borg staan voor een optimale kwaliteit. Er wordt voor deze  

zending van biologisch materiaal door PostNL voorrang geboden, omdat het medische post betreft. 

De buisje(s) dient u dus  achtereenvolgens te verpakken in; 

 Lekvrije Sealbag (doorzichtig) 

 Aanvraag formulier  

Noteer hierop de afnamedatum en afnametijd 

 Kartonnen hoesje 

 Witte plastic laboratorium retourenveloppe 

De verzendenvelop past door de brievenbus en kan als gewone briefpost verzonden worden naar het 

antwoord nummer van ons laboratorium: Medische laboratoria Dr. Stein en Collegae 

(Antwoordnummer 20122, 6300 VB Valkenburg.) Geeft de verzendenvelop niet af op het prikpunt, 

maar stop de envelop zo kort mogelijk voor de legingstijd in de brievenbus. Bij extreem koud of 

warm weer dient u de retour envelop op het post servicepunt af te geven.  

Uitslag 

U ontvangt de uitslag uiterlijk binnen 2 weken per e-mail. Mocht u na het ontvangen van de uitslag 

nog vragen hebben dan kunt u een consult aanvragen via http://www.bloedwaardentest.nl tabblad: 

extra advies.  

Wij wensen u veel succes en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Met vriendelijke groet, 

Het Bloedwaardentestteam 

http://www.bloedwaardentest.nl/

