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Bloed in ontlasting (occult bloed test), patiënteninformatie 
 

 Inleiding 

Uw behandelend arts heeft voor u een test naar ‘occult bloed in ontlasting’ aangevraagd.  Wij 

vragen u om deze gehele patiëntinformatie te lezen voordat u start met het verzamelen van 

de ontlasting.  

 

Voorbereidingen 

    Ophalen van opvangmateriaal 

Voor het verzamelen van de ontlasting dient u gebruik te maken van een potje met schepje. 

Dit kunt u ophalen op de: 

- Bloedafname poli, route 12 in het  LangeLand Ziekenhuis (Toneellaan 1), op 

werkdagen tussen 8:00u en 16:15u   

- Bij de huisarts 

 

    Patiëntvoorbereiding 

Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van occult (verborgen) bloed in de ontlasting. 

De test moet niet worden uitgevoerd tijdens menstruatie of wanneer u duidelijk bloed bij uw 

ontlasting ziet. Neem in dit geval contact op met uw arts. 

  
Verloop 

    Het verzamelen van de ontlasting 

1. Schrijf uw naam, geboortedatum en datum van afname duidelijk op het potje.  

2. Wanneer u ontlasting heeft, schept u uit 3 verschillende delen van de ontlasting 
een beetje in het potje en sluit de deksel goed af. Dat kunt u doen met het schepje 
dat aan de binnenkant van de deksel vastzit.  
 

    Het inleveren van het materiaal 

De ontlasting kunt u binnen 24 uur, ( bewaard bij 2o-8o inleveren bij de Bloedafname poli in 

het LangeLand Ziekenhuis aan de Toneellaan 1. U moet hiervoor een afspraak maken. 

Wilt u er voor zorgen dat u geregistreerd staat in het LangeLand; zie info op 

www.langeland.nl  

Vergeet u niet het aanvraagformulier mee te nemen. 

 

De uitslag 

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

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via telefoonnummer  

079 – 346 25 72of via info@llz.nl. 
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