
Open het potje en leg het deksel met de 
buitenkant op tafel.

• Neem het potje mee naar het toilet.
• Kijk op het potje waar de streepjes 20 

ml en 30 ml staan.
• Vang het eerste deel van de urine op 

in het potje (ongeveer 20 tot 30 ml). 
Plas daarna verder uit in het toilet.

 Let op! Meer plas inleveren kan een 
minder betrouwbare uitslag van het 
onderzoek geven.

Was uw handen met water en zeep.

• Scheur het pakketje open aan de bolle 
kant van het pipetje.

• Neem de buis uit het pakketje, laat 
het pipetje nog even in de verpakking 
zitten.

Draai het dopje van de buis.
Let op, het buisje bevat een vloeistof.

Neem het pipetje uit de verpakking en 
knijp in het bolletje.

Hoe neemt u urine af voor SOA onderzoek?

U heeft van uw huisarts een aanvraagformulier en dit pakketje meegekregen. Hiermee neemt u urine af voor SOA onderzoek. De 
urine 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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Steek het pipetje in de urine en laat dan 
pas het bolletje los. Hiermee zuigt u de 
urine op.

• Houd de pipet in de buis en raak hier-
bij de vloeistof in de buis niet aan.

• Knijp voorzichtig in het bolletje zodat 
de urine uit het pipetje in de buis 
loopt.

• De urine moet het buisje vullen tot 
tussen de 2 zwarte pijlen. Teveel of 
te weinig urine maken de test minder 
gevoelig.

Draai vervolgens het dopje terug op de 
buis.

• Het pipetje mag u bij het plasticafval 
gooien.

• Gooi de rest van de urine uit het potje 
weg in het toilet.

• Schroef de deksel terug op het potje.
• Het potje kunt u weggooien bij het 

restafval.

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


