
 

Bij vrouwen dient eerst de urethra uitgestreken te worden, gevolgd door een uitstrijk van de 
cervix

Urethra

- De patiënt mag minstens 1 uur voor afname niet geplast hebben.

- Breng de dunne wattendrager 2 – 4 cm in de urethra in.

- Sla krachtig uit in het bijgeleverde transportmedium d.m.v. roterende beweging gedurende 3 –5 sec. Gooi de 

wattendrager daarna weg. Indien de wattendrager te lang in contact blijft met het transportmedium kan dit het 

testresultaat negatief beïnvloeden.

Cervix

- Stel de cervix in speculo in.

- Verwijder overtollig slijm van de cervixmond m.b.v. een van de dikke wattendragers en gooi deze daarna 

weg.

- Breng de andere dikke wattendrager in het endocervix-kanaal. De wattendragende top mag niet meer 

zichtbaar zijn.

- Vermijd bij het terughalen contact met de vaginawand

- Sla krachtig uit in het bijgeleverde transportmedium d.m.v. roterende beweging gedurende 3 –5 sec. Gooi 

de wattendrager daarna weg. Indien de wattendrager te lang in contact blijft met het transportmedium 

kan dit het testresultaat negatief beïnvloeden.

Urine

- De eerste ochtend portie, ongewassen urine opvangen in een steriele urinecontainer.

Noteer duidelijk de naam en geboortedatum van de patiënt op het transportmedium of de urinecontainer, 

vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het materiaal naar het laboratorium.

Breng het materiaal z.s.m. naar één van de ADC prikcentra. 

In geval van transport binnen 24 uur kan het monster bij kamertemperatuur bewaard blijven; 

duurt dat langer, dan is bewaren bij 4 oC noodzakelijk ( niet invriezen ! ).

Alle vragen die te maken hebben met afname van materiaal kunnen gericht worden aan mevrouw Charite Valmont; 
telefoon 4345-151; Afdeling Microbiologie.

Voor de uitstrijkjes  zijn een speciale transportmedia noodzakelijk, deze kunnen worden 
aangevraagd via telefoonnummer: 4345123. U ontvangt dan een aanvraagformulier voor het 
bestellen van transportmedia.
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