Zindelijk
 Een midstream opvang
Een midstream opvang kan enkel toegepast
worden bij kinderen die al zindelijk zijn. Dit wil
zeggen dat ze op vraag kunnen plassen.
Midstream betekent letterlijk ‘de middelste
urine’.

Voor meer info raadpleeg:
Kinderafdeling
 055 33 61 49
 verpleegpost.b1@azoudenaarde.be




Reinig zoals hierboven beschreven.
Laat je kind op een potje/toilet plassen.
Zorg ervoor dat de houding waarin je kind
op het toilet zit correct is. Desnoods moet
je gebruik maken van een steun onder de
voeten zodat de knieën op dezelfde
hoogte komen als de heupen van het
kindje.
 Laat de eerste urine in het toilet lopen.
 Vang hierna de middelste urine op in het
urinepotje.
 Laat de laatste urine opnieuw in het toilet
lopen.
De eerste urine wordt niet opgevangen omwille
van de kans op een hoog aantal bacteriën,
waardoor het urinestaal vals positieve
resultaten kan opleveren.

URINEST AAL AFNAME IN DE
THUISSITU ATIE

Bewaren van het urinestaal



Na afname in koelkast bewaren.
Breng het binnen de 24 uur binnen voor
analyse.
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STAALAFNAME:
 Niet zindelijk: urinezakje kleven
 Zindelijk: midstream staalafname
Materiaal:
 Mini-plasco steriel Aqua 10ml
 Steriel kompres
 Steriel urinepotje
 Ev. urinezakje (jongen of meisje)
 Ev. potje of toilet

Reinigen
Voordat je het urinestaal afneemt, moet eerst
de regio rond de vagina of penis goed gereinigd
worden om te voorkomen dat andere bacteriën
(vb. afkomstig van de stoelgang) kunnen leiden
tot een verkeerde diagnose. Het product dat je
hiervoor gebruikt is een mini-plasco steriel
Aqua 10ml op een steriel kompres.

Niet zindelijk

Meisje

 Het kleven van een urinezakje
Het kleven van een urinezakje wordt toegepast
bij niet-zindelijke kinderen, zowel jongens als
meisjes.
Reinig zoals hierboven beschreven. Hou het
urinepotje bij de hand. Indien het kind spontaan
zou plassen, mag je de urine zo opvangen. Zorg
voor het aanhangen dat het afsluitdopje
onderaan is afgesloten. Haal de beschermlaag
van de kleefpleister. Eerst verwijder je de
opening van het urinezakje. Vervolgens maak je
de overige kleefpleisterstrook vrij door
bovenaan te beginnen.

Meisje





Hou het zakje zo vast dat het in de lengte
wat geplooid is.
Kleef het zakje eerst vast onderaan tussen
de vagina en de anus.
Zorg dat het zakje mooi over beide
schaamlippen kleeft.
Duw de kleefpleister goed aan.

Voor jongens:
Jongen

Bij jongens de voorhuid geheel of gedeeltelijk
naar achter schuiven indien dit mogelijk is (bij
sommigen kan dit al geheel zijn, bij anderen
slechts gedeeltelijk)
STAP 1: Reinig de eikel.
STAP 2: Reinig het plasgaatje.
Bij meisjes wordt er van boven naar beneden
gereinigd.
STAP 1: Reinig tussen de buitenste en de
binnenste schaamlippen. Reinig zowel de
linker- als de rechterkant.
STAP 2: reinig het plasgaatje.
STAP 3: Droog goed na met een steriel
kompres.

Voor meisjes:



Jongen rond de
Plaats de kleefpleister zorgvuldig
plasser van het kind. Zorg dat deze
volledig in het zakje zit.



Duw de kleefpleister goed aan.

Je mag de luier van je kind weer aandoen. Laat
het uiteinde van het urinezakje hierbij langs de
zijkant vrij uit de luier zodat je ziet wanneer je
kind geplast heeft. Een broekje laat je best uit.
Urinezakje verwijderen
Als je ziet dat je kind geplast heeft, verwijder
dan zo snel mogelijk het zakje.
 Was voordien de handen.
 Trek het zakje voorzichtig los. Begin hierbij
van boven naar beneden. Let erop dat je
de kleefpleister niet aanraakt.
 Giet de urine over in het urinepotje door
de afsluitdop weer te openen (onderste
gedeelte urinezakje).

