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Hoe gaat u tewerk?

•  Start ‘s ochtends met het verzamelen van 
de ontlasting. 

•  Verzamel gedurende de gehele 24 uur alle 
ontlasting in de bus. Het is het handigste 
om de ontlasting rechtstreeks in de bus 
te verzamelen. 

•  Als u verschillende dagen na elkaar uw 
ontlasting moet sparen, start dan iedere 
dag met een nieuwe bus. Noteer de da-
tum op de bus. 

•  Bewaar de ontlasting tijdens en na het 
verzamelen op een koele, donkere plaats. 

•  Breng de bus(sen) met aanvraagformu-
lier(en) zo snel mogelijk (binnen de 24 
uur) naar het lab (straat 38).

Algemene richtlijnen

In opdracht van uw behandelend arts moet 
u uw stoelgang gedurende 24 uur sparen. 
U verzamelt één, twee of drie (afhankelijk 
van de wens van de arts) achtereenvol-
gende dagen uw ontlasting. Per 24 uur 
gebruikt u één bus. U moet daarvoor een 
verzamelbus afhalen in het lab (straat 38). 
Deze bussen zijn op voorhand afgewogen 
omdat het totale gewicht van belang is 
voor de berekening van het resultaat. Wij 
vragen u om niets op de bus(sen) te kleven.
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Afspraak nodig?

U hoeft geen afspraak te maken voor het 
afgeven van de collectie. U moet zich wel 
vooraf inschrijven (straat 60). 

Afgeven van uw 
stoelgangcollectie 

Neem bij het binnenkomen in het lab altijd 
een volgnummer aan de automaat. Wacht 
tot het nummer verschijnt op het scherm en 
begeef u naar de aangeduide balie. U wordt 
ingeschreven in ons labsysteem. 

Openingsuren

•  Elke weekdag van 7.45 tot 21.00 uur.
•  Op zaterdag van 7.45 tot 13.00 uur. 
•  Gesloten op zon- en feestdagen.

Opvragen van uw resultaten

Wij sturen de resultaten elektronisch door 
naar de voorschrijvende arts en desge-
wenst naar uw huisarts. De artsen kunnen 
24 uur op 24 hun patiëntenresultaten con-
sulteren. Sommige onderzoeken nemen 
een paar dagen in beslag. U kunt de uitslag 
van het labonderzoek opvragen bij uw arts 
en de resultaten zo met hem bespreken.
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Deze brochure werd ontwikkeld voor gebruik binnen AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-
gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze informatiebrochure werd met de grootste zorg opge-
maakt, maar de inhoud is algemeen en indicatief. Deze brochure omvat niet alle medische aspecten. Als er vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden in staan, zijn AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Contact

Klinisch laboratorium
straat 38

T  09 224 64 45
E  lab@azstlucas.be
W www.labgids.be


