Informatie

Fecesonderzoek
(calprotectine/
hemoglobine)

Inleiding
Uw behandeld arts heeft met u afgesproken dat u ontlasting (feces) gaat
opvangen voor het onderzoek calprotectine en/of hemoglobine (bloed). Deze
testen worden uitgevoerd op het Algemeen Klinisch Laboratorium, Elkerliek
ziekenhuis Helmond.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek calprotectine is onder andere vast te stellen of uit
te sluiten dat u een chronische ontsteking in uw darmen heeft. Het doel van
het onderzoek hemoglobine in feces is te onderzoeken of er bloed in ontlasting
aanwezig is.
Voorbereiding thuis
U heeft een zakje met een fecespotje, fecesvanger en spatel mee gekregen,
samen met dit foldertje en een aanvraagformulier. U gebruikt de fecesvanger
volgens de gebruiksaanwijzing. Vervolgens verzamelt u een gedeelte van de
ontlasting in het bijgeleverde potje. Een half potje is ruim voldoende.
Indien de arts u vraagt om meerdere porties te verzamelen voor het onderzoek
hemoglobine (Hb) in feces dan heeft u meerdere setjes meegekregen.
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Bewaren
Na het verzamelen bewaart u de ontlasting, wanneer deze niet direct ingeleverd kan worden, op een koele,
donkere plaats (het liefst bij 4°C). U noteert de afname datum en tijd op de folder.
Inleveren
Na afloop brengt u het potje, de folder en het aanvraagformulier zo snel mogelijk naar een bloedafname punt
bij u in de buurt.
Zie openingstijden locaties.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt naar de aanvragend arts gezonden. Bij uw volgend bezoek krijgt u de
uitslag.
Tot slot
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Algemeen Klinisch laboratorium.
Telefoonnummer: 0492 595972.

Onderzoeksgegevens:
Vul onderstaande gegevens in:
Naam Patiënt:
……………………………………………………………………………….
Geboortedatum:
……………………………………………………………………………….

Datum verzamelen:
……………………………………………………………………………….

Tijdstip verzamelen:
……………………………………………………………………………….

Openingstijden locaties
Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan
Openingstijden: maandag – vrijdag 07.30 uur tot 17.15 uur
Vita_Liek Julianalaan
Openingstijden: maandag – vrijdag 07.30 uur tot 17.15 uur
Locatie Deurne
Openingstijden: maandag– donderdag 07.30 uur tot 17.15 uur
Vrijdag 07.30 uur tot 12.00 uur
Locatie Gemert
Openingstijden: maandag, donderdag en vrijdag 07.30 uur tot 08.30 uur
Dinsdag en woensdag 07.30 tot 12.15 uur
Locatie Asten (Campanula)
Openingstijden: maandag – vrijdag 08.00 uur tot 11.00 uur

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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