instructies voor soa-onderzoek bij mannen
LET OP: Deze afnameset is uitsluitend bestemd voor het urine-onderzoek naar SOA bij mannen.

SOA-test voor mannen
In overleg met uw (huis)arts wordt u onderzocht op een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening).
SOA’s worden veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, virussen of parasieten. U neemt
voor dit onderzoek thuis zelf urine af. In de gele envelop die u meekrijgt vindt u alles wat u hiervoor
nodig heeft, inclusief een ingevuld aanvraagformulier van uw (huis)arts.

Wat zit er in de gele envelop?

urineverzamelpotje

buisje en pipet

safetybag

absorptievel

sticker

Instructies voor het afnemen van de urine
U mag tenminste één uur voor het opvangen van de urine niet hebben geplast en de genitale streek
niet hebben gewassen. Urine die afgenomen is op een andere wijze dan hieronder staat beschreven,
leidt tot onbetrouwbare resultaten.
1. Vang het eerste deel (de eerste straal) van de urine op in het urineverzamelpotje
2. Open de verpakking met het buisje en pipet
3. Draai de dop van de buis
4. Breng een deel van de urine uit de urineverzamelpotje met de bijgeleverde pipet over in de
buis tot aan het door de pijltjes aangegeven niveau
5. Draai de dop weer terug op de buis
6. Noteer uw naam en geboortedatum op de bijgeleverde sticker en plak deze op de buis
7. Doe het buisje samen met het absorptievel in de safetybag
8. Sluit de safetybag en doe deze met het ingevulde aanvraagformulier in de gele envelop
Afgeven van de envelop
Uw (huis)arts vertelt u waar u de envelop kunt afgeven. Doet u dit zo spoedig mogelijk.
Uw vragen
Met vragen over het afnemen van urine en/of de uitslag van de test kunt u contact opnemen met uw
behandelend arts. Met andere vragen belt u het laboratorium, telefoon 072 - 548 36 72. Of mail uw
vraag naar servicemicrobiologie@nwz.nl
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