
Informatie over verschillende laboratoriumonderzoeken 
zoals bloedafname, urine- en ontlastingonderzoek. 

Uw huisarts heeft u voor bloedafname doorverwezen. Voor dit onderzoek 
kunt u terecht bij de Diagnosestudio. Onze medisch specialisten en 
medewerkers doen er alles aan om u met de beste zorg te omringen en 
uw bezoek aan de Diagnosestudio zo aangenaam mogelijk te maken.

Ter voorbereiding op uw afspraak informeren we u met deze folder over 
de gang van zaken rondom de verschillende laboratoriumonderzoeken 
zoals bloedafname, urine- en ontlastingonderzoek. Daarnaast zetten we 
een aantal praktische zaken en nuttige informatie voor u op een rij. 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Achterop vindt u de contactgegevens van de Diagnosestudio. 
De medewerkers van de Diagnosestudio beantwoorden uw vragen graag.

Laboratorium-
onderzoek



Algemeen

Bij een laboratoriumonderzoek wil uw huisarts onderzoek laten doen naar 
een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine of ontlasting. 

Doel

Het laboratoriumonderzoek is voor:
• het voorkomen van ziekten;
• het vaststellen of uitsluiten van ziekten;
• het volgen van het verloop van een ziekte;
• het vaststellen van het succes van een behandeling.

Uw huisarts beslist, eventueel na overleg met de medisch specialist in de 
Diagnosestudio, welk onderzoek bij u nodig is. In het laboratorium wordt 
alleen datgene onderzocht waar uw huisarts om vraagt.

Afspraak

U hoeft voor bloedafname en het inleveren van materiaal geen afspraak 
te maken. De openingstijden zijn op werkdagen in Hilversum tussen 
10:30 uur en 11.45 uur en in Weesp tussen 8.00 en 11.30 uur.

Voorbereiding

Bloedafname
Een enkele keer komt het voor dat u ‘nuchter’ moet zijn bij een 
bloedafname. Uw huisarts zal u hierop wijzen. Bij twijfel kunt u het 
aanvraagformulier dat u heeft gekregen van uw huisarts controleren. 
Staat het nummer ‘1’ achter het onderzoek, dan betekent dit dat u vanaf 
23:00 uur de voorafgaande avond aan de bloedafname niet meer mag 
roken, eten en drinken. Alleen water is toegestaan.



Het onderzoek

Bloedafname
Komt u voor bloedafname? Nadat u zich bij de informatiebalie van 
de Diagnosestudio heeft gemeld, kunt u weer plaatsnemen in de 
wachtruimte. Uw gegevens worden gecontroleerd en de aanvraag wordt 
verwerkt. Hierna wordt u opgeroepen voor de bloedafname.

Bloedafname kinderen
Met uw kinderen die ouder zijn dan 8 jaar kunt u voor bloedafname 
gewoon terecht bij alle bloedafnameposten van Tergooi, dus ook in de 
Diagnosestudio’s.

Met uw kinderen die jonger zijn dan 8 jaar kunt u voor bloedafname 
alleen terecht bij onze bloedafnameposten in Tergooi locatie Hilversum 
en Tergooi locatie Blaricum. Deze groep kinderen vindt het vaak erg 
spannend. We geven ze daarom rond de bloedafname graag wat extra 
aandacht.

Urine onderzoek
Komt u voor een urine onderzoek? Dan krijgt u van de baliemedewerker 
een plastic potje. In de toiletruimte kunt u dit potje vullen met urine. 
Alleen goedgekeurde potjes van het laboratorium of apotheek mogen 
gebruikt worden. In sommige gevallen ontvangt u plastic fl essen waarin u 
thuis gedurende 24 uur alle geproduceerde urine moet verzamelen. 
De baliemedewerker geeft u hierover een patiëntenfolder en indien u wilt 
een aantal buizen mee.

Ontlastingonderzoek
Komt u voor ontlastingonderzoek? U krijgt van de huisarts of 
baliemedewerker een plastic potje of verzamelbuisje afhankelijk van de 
aanvraag, om thuis te vullen met een kleine hoeveelheid ontlasting.
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Gebruik lichaamsmateriaal

Materiaal dat soms overblijft na het onderzoek wordt door ons vernietigd. 
In een enkel geval worden restanten gebruikt als testmateriaal, 
bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt 
geanonimiseerd, wat betekent dat niet te herleiden is van wie het 
materiaal afkomstig is. Mocht u daartegen bezwaar hebben, kunt u dit 
tijdens uw bezoek aan ons kenbaar maken.

Belangrijk is dat u:

• weet dat als u zich vóór of tijdens het onderzoek ergens zorgen over 
maakt of vragen heeft, u ons dit gewoon kunt vertellen;

• het aanvraagformulier van de huisarts en uw geldige legitimatie 
meeneemt;

• weet dat u uw medicijnen gewoon mag innemen, eventueel met een 
slokje water;

• weet dat de uitslag van het onderzoek zo snel mogelijk naar uw huisarts 
gestuurd wordt. Die stelt u vervolgens zo snel mogelijk op de hoogte.

Tot slot

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met een van onze 
medewerkers van de Diagnosestudio. We zijn bereikbaar op werkdagen 
tussen 08:00 tot 16:45 uur.

Diagnosestudio Hilversum
Oostereind 107
1212 VH Hilversum

Diagnosestudio Weesp
Korte Muiderweg 2A
1382 LR Weesp

T 088 753 18 00 - www.diagnosestudio.nl


