
Was uw handen met water en zeep. • Haal de wattenstok uit de steriele 
verpakking. 

• Raak hierbij het watje niet met uw 
vingers aan!

• Laat de buis nog even dicht.

 LET OP: Soms bevat een pakketje 2 
wattenstokken. Gebruik dan ALLEEN 
de blauwe wattenstok en gooi de dikke 
wattenstok weg.

• Houd de wattenstok op de breeklijn 
vast tussen duim en wijsvinger.

• Neem een gemakkelijke houding aan, 
zittend of staand, vergelijkbaar met die 
voor het inbrengen van een tampon.

• Breng de wattenstok ongeveer 5 cm in 
de vagina.

• Draai de wattenstok gedurende 10 
seconden rond langs de vaginawand 
en verwijder deze weer.

• Draai, met de wattenstok in uw hand, 
de dop van de Aptima-buis.

• Let op, dit buisje bevat een vloeistof!

Hoe neemt u een vaginaal uitstrijkje af 
voor SOA onderzoek?

U heeft van uw huisarts een aanvraagformulier en dit pakketje meegekregen. Hiermee neemt u een uitstrijkje af voor SOA 
onderzoek.

Het uitstrijkje moet u liefst dezelfde dag inleveren bij uw huisarts of op één van de prikposten, buitenpoliklinieken of de 
hoofdlocatie van het Jeroen Bosch ziekenhuis of Bernhoven.  

Als u het materiaal wilt inleveren op een van de prikposten, buitenpoliklinieken of de hoofdlocatie van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis of Bernhoven, maak dan een afspraak via: 
• Jeroen Bosch Ziekenhuis: www.jeroenboschziekenhuis.nl of bel (073) 553 36 99.
• Bernhoven: www.dcbernhoven.nl/patienten/prikposten/

Lever het buisje in het afnamesetje samen met het aanvraagformulier in op de door u gewenste locatie. 
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• Houd de wattenstok in het buisje met 
de breeklijn tegen de rand van de buis 
en breek deze voorzichtig af door deze 
met de breeklijn tegen de zijkant van 
het buisje aan te drukken. 

• Draai het dopje terug op de buis. • Het bovenste deel van het wattenstok-
je mag u bij het plasticafval gooien.

• Was opnieuw uw handen. • Schrijf uw naam en geboortedatum op 
het etiket en plaats het buisje terug in 
het afnamesetje.


