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HOE DOET U DE TEST?
1. Was uw handen en haal de materialen uit de envelop.
2. Pak de etiketten. Schrijf de datum van vandaag in het vakje
Afnamedatum.
3. Haal de verpakkingen met de buisjes uit de plastic doos.
4. Open de verpakking aan de bovenkant bij de gele strip ‘PEEL
HERE’ en haal de lange wattenstok eruit. Leg de wattenstok
niet op tafel maar houd deze vast. Deze gebruikt u voor het
afnemen van testmateriaal.
stap 5 (zie achterzijde van
deze folder)
6. Draai de dop van het eerste buisje. Houd het buisje rechtop,
de vloeistof moet erin blijven. Wanneer u de dop niet in de
hand kunt houden, leg hem dan omgekeerd op tafel. Zorg dat
uw vingers de binnenkant van de dop niet aanraken. Neem
testmateriaal af zoals uitgelegd bij stap 5 op pagina 2.
Ga daarna naar stap 7.
7. Doe de wattenstok in het buisje met het wattengedeelte naar
beneden. Hij steekt nu uit het buisje. Breek hem af bij het
streepje. Het afgebroken stukje kunt u weggooien. Draai de
dop op het buisje.
8. Plak het etiket op het buisje. Voor elk buisje is er een eigen
etiket. Let op dat u het goede etiket gebruikt (voor Rectum,
Keel, Neus, Wond of Urine).
9. Doe hetzelfde met de andere buisjes/stokjes.
10. VERZAMELEN EN OPSTUREN
• Doe alle buisjes en eventueel het potje urine terug in het
plastic bakje met hierin een vel absorptie-materiaal. Dit gaat
in de safety bag met een vel absorptie-materiaal. Doe ook
het formulier erin. Plak de Safety bag dicht. Doe hem in de
witte plastic envelop.
• Draai het adreskaartje om.
Hier staat het adres van het laboratorium in Ede op.
• Doe de envelop dezelfde dag in de brievenbus.
U hoeft er geen postzegel op te plakken.

5. AFNEMEN VAN TESTMATERIAAL
Doe alleen wat hieronder aangekruist is!

 DE ANUS (RECTUM)
• Strijk met de wattenstok in het rectum (endeldarm/de
anus) met een draaiende beweging (het stokje moet een
beetje bruin zien).
• Plak de sticker met de tekst RECTUM op het buisje.
 KEEL
• Steek het stokje in uw mond en beweeg het door de
achterste keelholte, aan beide kanten. U krijgt dan de
neiging om te kokhalzen, als u het goed doet.
• Plak de sticker met de tekst KEEL op het buisje.
 NEUS
• Draai verschillende malen met de wattenstok door het
neusgat (in het ‘neuspeutergedeelte’).
• Doe dit met dezelfde wattenstok in het andere neusgat.
• Plak de sticker met de tekst NEUS op het buisje.
 WOND (ALS DIE NOG OPEN IS)
• Strijk met een wattenstokje over de wond.
• Plak de sticker met de tekst WOND op het buisje.
 URINE
• Vang de urine op in het daarvoor bijgeleverde potje.
• Doe het potje in de aparte houder.
• Plak de sticker met de tekst URINE op de houder.
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Meer informatie en filmpjes over het afnemen van
testmateriaal: scan de QR-code of kijk op
www.zrt.nl/zhip/brmo

