ONDERZOEK VAN DE ONTLASTING
OP BLOED
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over het onderzoek van de ontlasting op bloed. Wij adviseren u deze informatie
zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of
wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u
worden meegedeeld.
Afspraak
Voor dit onderzoek is het niet nodig om
een afspraak te maken. Potjes (één tot
drie) voor het verzamelen van de ontlasting, kunt u ophalen bij het
Afnamelaboratorium, route 75.
Doel van het onderzoek
Uw ontlasting wordt onderzocht op de
aanwezigheid van bloed.
Medicijnen
Om het risico op irritatie van het maagdarmkanaal en het ontstaan van kleine
bloedinkjes zo klein mogelijk te maken,
vragen wij u om géén pijnstillers (paracetamol, aspirine en dergelijke) en géén
ontstekingsremmers (corticosteroïden,
indometacine, fenylbutazon, voltaren,
naprosyne en dergelijke) te gebruiken.
Als u deze middelen op voorschrift van
uw arts gebruikt, dient u eerst met
hem/haar te overleggen voordat u
tijdelijk stopt.

Bloedverlies door andere oorzaken
Als u bloedverlies heeft door andere
oorzaken kunt u de test niet uitvoeren.
Dit kan het geval zijn bij bloedende
aambeien, bloedingen bij constipatie (=
verstopping), menstruele bloedingen of
bloedverlies bij de urine. U kunt de test
pas uitvoeren als deze bloedingen zijn
gestopt.
Materiaal verzamelen en inleveren
Wanneer u ontlasting heeft, schept u
(met het schepje, dat aan het dekseltje
vastzit) uit 3 verschillende delen van de
ontlasting een beetje (minimaal een
theelepel) en doet dat in het eerste potje.
Voor de tweede en de derde dag dat u
ontlasting heeft, gaat u op dezelfde wijze
te werk. U voorziet de potjes van uw
naam, geboortedatum en de verzameldatum en bewaart deze op een koele
plaats.
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Als het laatste potje gevuld is, brengt u
alle potjes nog dezelfde dag naar het
Afnamelaboratorium (route 75). U kunt
daar terecht op werkdagen van 07.30 uur
tot 16.30 uur. Het is belangrijk, dat u ook
het aanvraagformulier en uw patiëntenkaart meeneemt.

Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.

De uitslag
Uw behandelend arts zal de uitslag met u
bespreken tijdens uw volgende afspraak.

Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
de assistente.

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de
medewerkers van het Klinisch Chemisch
Laboratorium. Zij zijn op werkdagen van
08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 85 42.
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