
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.

www.RHMDC.nl 

Questions?

If you have any questions, please contact 
your doctor/GP or our Customer Contact 
Centre. The RHMDC Customer Contact 
Centre is available  from Monday to 
Friday, from 8 a.m. to 5 p.m., 
tel. 088 260 4000.

Deze test is voor onderzoek naar 
seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa’s). Voor de test maakt u een 
uitstrijkje uit de vagina of de anus. 
Het is pijnloos en duurt ongeveer 
5 minuten. U kunt de test op ieder 
moment van de dag afnemen, ook als 
u ongesteld bent. 

Soa-test – uitstrijkje (eSwab)

F. Inpakken en versturen / Wrap and 
send 

10. Stop het buisje 
in het witte zakje. 
Place the tube into the 
white bag.

11. Doe het witte 
zakje met buisje 
daarna in de 
speciale plastic zak 
(Safetybag). Plak 
deze dicht met de 
plakrand. 
Place the white bag 

with the tube into the special plastic bag 
(Safetybag). Close the bag using the adhesive 
strip.

12. Stop de goed 
afgesloten Safetybag 
en sluit de doos.
Place the well-sealed 
Safety bag in the box 
and close the box.

13. Doe de 
doos en het 
aanvraagformulier 
van uw arts in de 
verzendenvelop. 
Plak deze dicht met 
de plakrand. 
Place the box and 

your doctor’s request form  into the return 
envelope. Close the envelope using the 
adhesive strip. 

14. Belangrijk: Doe 
de verzendenvelop 
nog dezelfde dag op 
de post*, vóór de 
brievenbus geleegd 
wordt. Een postzegel 
is niet nodig. 
Important: You should 

post the return envelope the same day*, 
before the last collection. You do not need a 
stamp. 

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

This test serves to diagnose sexually 
transmitted diseases (STDs). To do the 
test, you must take a swab from your 
vagina or anus. It does not hurt and will 
take about 5 minutes. You can do the 
test at any time of the day, including 
when you are having your period. 

STD test - swab test (eSwab)

* If you are unable to send the envelope within 24 
hours, store the material in the fridge until you are 
able to send it. 



C. Voorbereiding / Preparation

1. Controleer of 
uw gegevens zijn 
ingevuld op het 
aanvraagformulier 
en vul deze 
eventueel aan. 
Zodra u de test 
afneemt, noteert 

u de afnamedatum en –tijd op het 
aanvraagformulier. 
Check whether your data have been entered 
on the doctor’s request form and if necessary 
complete them. As soon as you take the 
swab, you should note the date and time on 
the request form. 

2. Was uw handen 
met water en 
zeep en droog uw 
handen met een 
schone handdoek. 
Wash your hands 
using water and soap 
and dry your hands 
using a clean towel. 

3. Maak de 
verpakking open 
en haal alleen 
het buisje uit de 
verpakking. Plak de 
barcode ‘A divers 
materiaal’ recht op 
de buis zoals de 

afbeelding. Maak de buis nog niet open. 
Open the box and take out the tube. Do not 
open the tube yet. Stick on the barcode ‘A 
divers materiaal’, as shown in the image. 

4. Pak het 
wattenstaafje. 
Raak het watje 
niet aan! Zodra u 
het wattenstaafje 
laat vallen of 
neerlegt, moet u 
het wattenstaafje 
weggooien.

Pick up the cotton swab. Don’t touch the 
cotton! As soon as you drop or put down the 
cotton swab, you should dispose of it.

D1. Uitstrijkje uit de vagina / Vaginal 
swab

5a. Neem een 
gemakkelijke 
houding aan. Zoals 
bij het inbrengen 
van een tampon. 
Get into a comfortable 
position. For instance, 
as if you were inserting 
a tampon. 

5b. Breng het 
wattenstaafje 
ongeveer 5 tot 6 
cm in de vagina. 
Draai het staafje 
voorzichtig 5 keer 
rond. 
Insert the cotton swab 

about 5 to 6 cm into the vagina. Twist the 
cotton swab carefully 5 times.

D2. Uitstrijkje uit de anus / Anal swab

5a. Ga gemakkelijk 
staan. Trek één van 
de billen opzij. 
Take up a 
comfortable standing 
position. Pull one of 
your buttocks aside. 

5b. Breng het 
wattenstaafje 
ongeveer 3 tot 5 cm 
in de anus (net als 
een thermometer), 
en draai het staafje 
voorzichtig 5 keer 
rond. 

Insert the cotton swab about 3 to 5 
cm into the anus (as you would with a 
thermometer), and twist the cotton swab 
carefully 5 times.

E. Na de test / After the test

6. Houd het 
wattenstaafje in 
het midden vast, 
raak het watje 
niet aan. Pak het 
buisje op en draai 
de dop los. Laat 
de vloeistof in het 
buisje. 

Hold on to the cotton swab in the middle 
- do not touch the cotton. Pick up the tube 
and untwist the lid. Leave the liquid in the 
tube. 

7. Plaats de 
wattenstok tot op 
de bodem van het 
buisje.
Place the cotton 
swab into the tube 
until it touches the 
bottom.

8. Breek de 
wattenstok af op 
het afbreekrandje.
Snap the cotton swab 
at the break-off lip.

9. Draai het dopje 
op het buisje. De 
wattenstok moet 
zijn vastgedraaid in 
het dopje.
Twist the lid onto the 
tube. The cotton swab 
should be twisted 
tight into the lid.

 Gebruiksaanwijzing soa test - eSwab / Instructions for STD test - eSwab
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A. Inhoud van de doos
- De gebruiksaanwijzing
- Barcodevel
- Aanvraagformulier
- Buisje en wattenstaafje (eSwab)
- Wit zakje
- Plastic zakje
- Verzendenvelop

B. Belangrijk 
Lees de hele uitleg op beide kanten 
van deze gebruiksaanwijzing.
Volg stap 1 t/m 14. 
Volg de instructie die voor u van belang 
is (zie D1 en D2). Indien u een uitstrijk 
van de vagina én anus moet maken, 
gebruikt u voor elk lichaamsdeel een 
nieuwe wattenstok. 

A. Package content
- Instruction leaflet
- Barcode sheet
- Request form
- Tube and cotton swab (eSwab)
- White bag
- Plastic bag
- Return envelope

B. Important 
Read the full explanation in full on both 
sides of this instruction leaflet.
Carry out steps 1 to 14. 
Follow the instructions that are relevant 
to you (see D1 and D2). If you need to 
take a swab of both the vagina and the 
anus, you must use a separate cotton 
swab for each body area.

De uitleg staat op de voor- en achterkant 
van deze gebruiksaanwijzing.

The explanations are on the front and back 
of this instruction leaflet.


