Onderzoek
SOA diagnostiek
vrouw: vaginale
uitstrijk

Op verzoek van uw (huis)arts wordt onderzoek verricht op
een vaginale uitstrijk om vast te stellen of u een seksueel
overdraagb are aandoening (SOA) heeft zoals chlamydia,
gonorroe of trichomoniasis.

Kijk op www.sho.nl voor onze locaties
en openingstijden.
T 088 - 999 77 77
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U verzamelt hiervoor wat materiaal uit uw vagina met een
wattenstokje.
In deze folder geven wij instructie hoe u de afname van een
vaginaal uitstrijk voor SOA diagnostiek verricht.

Inleveren vaginale uitstrijkje
Bij voorkeur levert u de envelop met het vaginale uitstrijkje zo
spoedig mogelijk in op een locatie van SHO. Kijk op onze website
www.sho.nl voor locaties en openingstijden.
Vergeet niet uw aanvraagformulier mee te nemen en een
geldig legitimatiebewijs. U kunt de bijgeleverde envelop ook
opsturen per post. Doe dit op de dag van verzamelen en niet in
het weekend.

Zorg ervoor dat uw naam, adres, geboortedatum en
afnamedatum op het aanvraagformulier staan.

Instructie voor het a
 fnemen van een v aginale uitstrijk
1.	Was eerst uw handen.
2.	Open de verpakking met het buisje en haal het wattenstokje
eruit.
3.	Neem een gemakkelijke houding aan, zittend of staand,
vergelijkbaar met die voor het inbrengen van een tampon.
4.	Breng het wattenstokje 4-5 cm in de vagina en draai het
30 seconden rond. Zorg dat het watje langs de vaginaw and
strijkt.
5.	Neem het wattenstokje uit de vagina en steek het in het
buisje met de vloeistof met het watje naar beneden.

10.	Omwikkel de buis met het witte velletje, plaats dit in de
blister en sluit deze.
11.	P laats de blister in de safetybag. Plak deze dicht door het
witte plastic strookje er tussen uit te trekken.
12.	Stop de safetybag samen met het aanvraagformulier in de
envelop.
13.	Draai het adreskaartje zo dat het adres van SHO zichtbaar is
en rits de envelop dicht.
14.	L ees de informatie over het inleveren van het vaginale
uitstrijkje op de voorkant van deze folder.
De stappen afgebeeld:

Wat als het stokje breekt terwijl het in de vagina zit?
Haalt u deze er dan voorzichtig uit. U kunt het stokje gewoon
gebruiken voor het onderzoek.
6.	Breek het stokje bij het streepje af en draai de dop er goed
op (wattenstokje blijft dus in de buis achter).

Stap 2

Stap 4

Stap 5

Let op! Wanneer vloeistof uit het buisje is gespat, kunt u de
test niet meer gebruiken. U kunt een nieuw afnamesetje bij uw
huisarts vragen. Voorkom dat u met de vloeistof in contact komt.
7.	Was uw handen.
8.	Plak de sticker met daarop ‘buis’ op de buis net onder de dop.
9.	Plak de sticker met daarop ‘formulier’ op de linkerboven
zijde van het aanvraagformulier.

Stap 6

Uitslag van het onderzoek
De resultaten van het onderzoek worden aan uw (huis)arts
gezonden. Deze zal de uitslag met u bespreken.

