Patiëntenvoorlichting
Instructie SOA onderzoek mannen
Urineonderzoek
In overleg met uw (huis)arts wordt u onderzocht op een SOA (seksueel overdraagbare aandoening). Micro-organismen zoals
bacteriën, virussen of parasieten veroorzaken SOA’s. Voor dit onderzoek is uw urine nodig. Hiervoor vangt u thuis uw urine op.
U leest in deze folder hoe u dit kunt doen.

Gele envelop
U heeft van uw (huis)arts een gele envelop gekregen. In deze envelop vindt u alles wat u voor het opvangen van uw urine
nodig heeft, inclusief een ingevuld aanvraagformulier van uw (huis)arts.

Wat zit er in de gele envelop?

urine-verzamelpotje

buis en pipet

sticker

absorptievel

safetybag

Instructie opvangen urine
Op de achterzijde van deze folder vindt u de instructie voor het opvangen van uw urine. Lees deze instructie goed door voordat u ermee start.

Belangrijk
U mag van te voren niet:
•	plassen, ten minste 1 uur voor het opvangen van de urine
• uw schaamstreek wassen
Vang de eerste straal van uw urine op. Is het u niet gelukt de urine op te vangen zoals in de instructie is beschreven?
Dan kan dit leiden tot onbetrouwbare resultaten.

Afgeven van de envelop (*)
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Uw (huis)arts vertelt u waar u de envelop kunt afgeven. Doet u dit zo spoedig mogelijk na het opvangen van de urine.

Instructie voor het opvangen van urine
Volg onderstaande instructie goed op:
1. vang het eerste deel (de eerste straal) van de urine op in het urine-verzamelpotje
2. open de verpakking met het buisje en pipet
3. draai de dop van het buisje
4. pak de pipet en doe met de pipet een deel van de urine uit het urine-verzamelpotje in het buisje, tot aan de pijltjes
5. draai de dop weer terug op het buisje
6. schrijf uw naam en geboortedatum op de sticker en plak de sticker op het buisje
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.
Lees nu op de voorzijde het hoofdstuk: ‘Afgeven van de envelop (*)’

Uw vragen
Heeft u vragen over het opvangen van urine en/of de uitslag van de test? Neem dan contact op met uw (huis)arts.
Met eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met het laboratorium:
• telefoon 072 - 548 3672
• e-mail servicemicrobiologie@nwz.nl.
Meer informatie over het laboratorium vindt u op www.nwz.nl onder specialisme: medische microbiologie.
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