Onderzoek
naar parasieten en
wormeieren
in ontlasting

Wat is een onderzoek naar parasieten in de
ontlasting?
Bij dit onderzoek wordt de ontlasting, ook wel de faeces genoemd,
onderzocht op de aanwezigheid van wormeieren en/of parasieten.
Wormeieren kunnen in de ontlasting terechtkomen wanneer er in de
darmen wormen aanwezig zijn.
Enkele voorbeelden hiervan zijn lintwormen, platwormen of rondwormen.
Tot de parasieten behoren ook eencellige organismen zoals amoeben en
flagellaten. Ook deze kunnen, vaak in de vorm van een cyste, in de
ontlasting aangetroffen worden.
Parasieten komen in onhygiënische omstandigheden vaak via het eten en
soms via de huid in ons lichaam terecht.
Nadat de ontlasting onderzocht is, krijgt u de uitslag van het onderzoek via
uw arts.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Benodigdheden:

• U volgt route 06 voor het afnamelaboratorium. Hier kunt u de
benodigde potjes met conserveringsmiddel en de bijbehorende
stickers, spatels en een wegwerp-po’s afhalen.
• Voor het gevraagde laboratoriumonderzoek is een kleine hoeveelheid
ontlasting, ongeveer ter grootte van een eierlepel, nodig.

2

De werkwijze
• Voor het verkrijgen van de ontlasting kunt u geen gebruik maken van
een toilet, omdat deze dan vermengd wordt met andere materialen,
zoals schoonmaakmiddel, toiletverfrisser of urine. Dit kan de kwaliteit
van het monster ongunstig beïnvloeden. U wordt dan ook verzocht de
ontlasting te deponeren in een schone po of de meegekregen
wegwerp-po.
• Neem met behulp van het lepeltje dat aan het dekseltje is aangebracht,
een aantal malen een kleine hoeveelheid ontlasting. Dring daarbij zo
mogelijk door tot in het inwendige van de ontlasting, indien deze in
vaste vorm is. Gebruik het wegwerp-pipetje indien het waterdunne
ontlasting is.
• Dag 1.
Vul potje 1 met ontlasting tot het vloeistofniveau tot de grijze pijl komt.
Dus maximaal halfvol.
• Dag 2.
Vul potje 2 met ontlasting ter grootte van een eierlepel. In dit potje is
geen vloeistof aanwezig. Maak het potje maximaal halfvol.
• Dag 3.
Vul potje 3 met ontlasting tot het vloeistofniveau tot de grijze pijl komt.
Dus maximaal halfvol
• Draai na het vullen van een potje het dekseltje stevig dicht. Schud het
potje 1 en 3 rustig gedurende 30 seconden, zodat het
conserveringsmiddel goed met de ontlasting gemengd wordt.
• U dient 3 porties ontlasting van verschillende dagen te verzamelen.
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• Noteer op elk potje uw naam, uw geboortedatum, en de datum waarop
u de ontlasting geproduceerd heeft. Vul ook de vragenlijst in. Bewaar
de potjes bij kamertemperatuur.
• De potjes samen met het aanvraagformulier en de vragenlijst zo
spoedig mogelijk (binnen 1 week anders alvast de volle potjes)
inleveren bij het poliklinisch afnamelaboratorium route 06.
Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.00-17.30 uur en
vrijdag van 08.00– 16.30 uur. Tijdens het vervoer van de potjes dient
u ervoor te zorgen dat de potjes steeds rechtop staan en goed verpakt
zijn, om de gevolgen van eventuele lekkage te voorkomen.
• Ook is het mogelijk om de potjes in te leveren op een van onze
buitenpoli’s. zie website www.st-anna.nl
• Het gebruikte conserveringsmiddel is alleen schadelijk bij inwendig
gebruik. Huidcontact is niet schadelijk, mits u de huid na contact direct
afspoelt met water.
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Heeft u nog vragen?
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie,
maar als aanvulling hierop.
Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u nog vragen over het onderzoek, dan kunt u contact
opnemen met het laboratorium, telefoon: 040 - 286 4866.

Bent u van mening dat in deze brochure bepaalde informatie ontbreekt,
onjuist of onduidelijk is, dan vernemen wij dit graag. U kunt uw
opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de brochure kenbaar maken
bij patiëntenvoorlichting
Patiëntenvoorlichting is geopend van:
maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-12.30
uur.
Telefoon: 040-286 4874
Email: patiëntenvoorlichting@st-anna.nl
website:www.st-anna.nl
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Vragenlijst



Naam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:



Aanvrager:
Algemeen:
Hebt u diarree?
Als u diarree heeft, zit er dan bloed en/of slijm bij

Ja/Nee
Ja/Nee



1.
2.







Buitenlands verblijf:
1.

Hebt u in het buitenland gewoond?
Zo ja:
A: Waar en hoe lang
B: Wanneer bent u in Nederland gaan wonen

Ja/Nee

2.

Hebt u onlangs het buitenland bezocht?
Zo ja:
A: Waar?
B: Wanneer

Ja/Nee

Vult u deze vragenlijst in (doorhalen wat niet van toepassing is) en lever
dit gezamenlijk met de potjes ontlasting in bij het poliklinische
afnamelaboratorium, route 06
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