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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

Bloed in de ontlasting
Uw arts heeft u gevraagd om uw ontlasting in te leveren voor onderzoek. Deze folder 
geeft u informatie over hoe het onderzoek verloopt en wat van u wordt verwacht.

Doel onderzoek
Door dit onderzoek kan worden aangetoond of er bloed (hemoglobine) in uw ontlasting 
aanwezig is, eventueel afkomstig van maag -en/of darmbloedingen.

Voorbereidingen
Voor het verzamelen van ontlasting heeft u een verzamelpotje nodig. Dit verzamelpotje 
kunt u afhalen bij de balie van een van de bloedafname laboratoria van Gelre 
ziekenhuizen, zie bereikbaarheid.

Er zijn verder geen voorbereidingen van u nodig voor dit onderzoek, u kunt alles blijven 
eten en drinken.

Inleveren
U kunt het verzamelpotje met ontlasting samen met het aanvraagformulier inleveren bij 
de poli bloedafname in het ziekenhuis in Apeldoorn (route 3) of Zutphen (route 125). 

Uitslag onderzoek
De uitslag van het onderzoek gaat naar de aanvragend arts. U kunt bij hem/haar naar de 
uitslag informeren.

Vragen?
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neem dan op werkdagen contact op met 
het laboratorium.

Bereikbaarheid laboratoria

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 581 18 16

Gelre ziekenhuizen Zutphen
Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen
Telefoon: 0575 – 592 608
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Gelre diagnostisch centrum Apeldoorn
John F. Kennedylaan 32
7314 PS Apeldoorn
Tel: 055 - 581 18 16

Gelre polikliniek Dieren
Wilhelminaweg 80AA 
6951 BR Dieren
Tel: 0575 - 592 608 

Gelre polikliniek Epe
Willem Tellstraat 17
8162 ET Epe
Tel: 055 - 581 87 30

Gelre polikliniek Lochem
Zwiepseweg 105
7241 GR Lochem
Tel: 0575 – 592 608

NB. Kijk voor actuele openingstijden altijd op www.gelreziekenhuizen.nl 

http://www.gelreziekenhuizen.nl/

