
Deze test is voor onderzoek naar 
seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa’s). Voor de test vangt u het eerste 
deel van uw urine op. U kunt de test 
op ieder moment van de dag doen.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met uw (huis)arts of 
ons Klant Contact Centrum. Het Klant 
Contact Centrum van RHMDC is te 
bereiken op maandag t/m vrijdag van 
08:00 tot 17:00 uur op 088 260 4000.
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A. Inhoud van de doos
- De gebruiksaanwijzing
- Aanvraagformulier
- Buisje
- Pipet 
- Wit zakje
- Plastic zakje
- Verzendenvelop

B. Belangrijk 
Lees de hele uitleg 
Volg stap 1 t/m 13. 
Maak de buis pas open als u met de 
test begint. Zorg dat u, voordat u de 
urine opvangt, minstens 1 uur niet heeft 
geplast.

C. Voorbereiding

1. U heeft een 
schoon en droog 
potje nodig om in 
te plassen. 

2. Controleer of 
uw gegevens zijn 
ingevuld op het 
aanvraagformulier 
en vul deze 
eventueel aan. 
Noteer op het 
aanvraagformulier 
de afnamedatum 
en – tijd waarop 
u de urine heeft 
opgevangen. 

11. Stop de 
goed afgesloten 
Safetybag in de 
doos en sluit de 
doos.

12. Doe de 
doos en het 
aanvraagformulier 
van uw arts in de 
verzendenvelop. 
Plak deze dicht 
met de plakrand. 

13. Belangrijk: 
Doe de verzend-
envelop nog 
dezelfde dag op 
de post*, vóór 
de brievenbus 
geleegd wordt. 
Een postzegel is 
niet nodig.

3. Was uw handen 
met water en zeep. 
Droog uw handen 
met een schone 
handdoek. Werk zo 
schoon mogelijk.

D. Urine opvangen

4. Vang de eerste 
straal urine op in 
het potje. U kunt 
daarna verder 
plassen in het 
toilet. 

5. Pak het buisje en 
haal de dop eraf.

E. Urine in het buisje

6. Pak de pipet 
en het potje met 
urine. Doe de punt 
van de pipet in de 
urine. Knijp in de 
bovenkant van de 
pipet en laat los. 
Zo zuigt u de urine 
op.

7. Steek de pipet 
in het buisje. 
Knijp in de 
bovenkant van de 
pipet. De urine 
stroomt nu in het 
buisje. 

8. Het buisje moet 
tot de bovenkant 
van de sticker 
gevuld worden 
met urine. 
Draai of druk de 
dop goed vast.

F. Inpakken en versturen 

9. Stop het buisje 
in het witte zakje. 

10. Doe het witte 
zakje met buisje 
daarna in de 
speciale plastic 
zak (Safetybag). 
Plak deze dicht 
met de plakrand. 

* Lukt het niet om de envelop binnen 24 uur 
te versturen?  Bewaar het materiaal dan in de 
koelkast totdat verzenden wel mogelijk is. 
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