
 

 

 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing SOA-combinatietest man 
 
Je ontvangt een test-set met een buisje waarop een gele sticker zit. Als je ervoor kiest om de wattenstaafjes te gebruiken 
(om ook te testen op besmettingen in de keel of anus), is het van belang om alle gebruikte wattenstaafjes en urine in 
hetzelfde buisje met de gele sticker te plaatsen. 
 
Het testmateriaal is beperkt houdbaar. Controleer daarom de houdbaarheidsdatum die vermeld staat op het testbuisje en 
op de verpakking van de wattenstaafjes. 
 
De chlamydia en chlamydia/gonorroe combitest voor mannen bestaat uit een Hologic Aptima kit met: 

● Een buisje met een gele sticker met venster, die gevuld is met transportvloeistof 
● Een pipet (voor het verplaatsen van de urine) 
● Twee wattenstaafjes (voor anus en keel, indien je deze gebieden ook wilt testen) 
● Een aanvraagformulier (let op: stuur deze ook mee naar het lab!) 
● Een blauwe of witte transportenvelop met RidgidSafetyBag 
● Een gebruiksaanwijzing voor afname en transport 

 
Gebruiksaanwijzing kweekafname: 

● Indien je gebruik wilt maken van de wattenstaafjes: begin met de wattenstaafjes en eindig met de 
urineverzameling, zodat de wattenstaafjes al in het buisje zitten voordat de urine wordt toegevoegd. 

● Anus (optioneel): breng een wattenstaafje 3-5 cm rectaal in en draai 5-10 seconden rond. Doe daarna het staafje in 
het buisje met de gele sticker, zonder andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af. 

● Keel (optioneel): plaats een wattenstaafje diep in je mond en strijk langs de zijkanten en achterkant van je keel. Doe 
daarna het staafje in het buisje met de gele sticker, zonder andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af. 

● Penis: vang urine op door in een schone beker te plassen en zuig met de pipet een gedeelte op. Doe dit in het buisje 
met de gele sticker tot halverwege het venstertje. 

 
 
 
                                     
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

● Sluit het buisje met de urine en (eventueel) de wattenstaafjes erin en plaats het volgens de instructies in de 
RigidSafetyBag. 

● Stop de RigidSafetyBag in de blauwe/witte retourenvelop. 
● BELANGRIJK: STOP OOK HET AANVRAAGFORMULIER IN DE RETOURENVELOP! 
● Verstuur de blauwe/witte retourenvelop (dus inclusief aanvraagformulier en RigidSafetyBag met buisje) via de post 

naar het laboratorium. 
● Na 3-4 werkdagen is je uitslag in te zien op de website SoaStudentArts.nl. Typ bij ‘uitslag’ je cliëntnummer in en je 

krijgt dan direct anoniem de uitslag. 
 

Contact 
E-mail: info@soastudentarts.nl 
Tel: +31 (0) 50 211 0 911        *For English version see other side 

http://www.soastudentarts.nl/
https://www.soastudentarts.nl/wp-admin/post.php?post=8804&action=edit
https://www.soastudentarts.nl/wp-admin/post.php?post=8804&action=edit


 

 

 
 
 
 
 
 

User manual STD combination-test (men) 
 
You will receive a test-set including a tube with a yellow sticker. If you choose to use the cotton swabs (to test for anal 
and/or throat infections), make sure that all used cotton swabs and urine are collected in the same tube with the yellow 
sticker. 
 
Most of the material has an expiration date. Check the expiration date on the test tube and on the packaging of the cotton 
swabs. 
 
The chlamydia and chlamydia/gonorrhea combination test for men contains a Hologic Aptima kit, including: 

• A tube with a yellow sticker with a small window, which is filled with transport liquid 

• A pipet (for transferring urine) 

• Two white cotton swabs (for anus and throat, in case you want to test these areas as well) 

• An application form (please note: make sure to also send this form to the lab!) 

• A blue or white transport envelope with RigidSafetybag 

• A user manual for collection and transport 
 
Collection instructions: 

• In case you will make use of the cotton swabs: start with the swabs and end with the urine collection, so that the 
swabs are already in the tube before adding the urine. 

• Anus (optional): insert a cotton swab rectally 3-5 cm deep and turn it around for 5-10 seconds. Carefully put the 
cotton swab in the tube with the yellow sticker, avoiding external surfaces, and break it. 

• Throat (optional): insert a cotton swab deep into your mouth and swipe the sides and back of your throat to 
collect mucus. Carefully put the cotton swab in the tube with the yellow sticker, avoiding external surfaces, and 
break it. 

• Penis: collect some urine by urinating in a clean cup, and use the pipet to collect a small proportion. Proceed by 
putting it in the tube with the yellow sticker until the window is filled halfway through.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Close the tube including the urine and (potentially) the cotton swabs, and place it according to the instructions in 
the RigidSafetyBag. 

• Put the RigidSafetyBag in the return envelope. 

• IMPORTANT: ALSO INCLUDE THE APPLICATION FORM IN THE RETURN ENVELOPE! 

• Send the package by post to the laboratory using the return envelope. 

• After 3-4 business days go to SoaStudentArts.nl. Fill in your client number at ‘results’ and you will receive your 
results anonymously. 

 
 

Contact us 
 
E-mail: info@soastudentarts.nl 
Phone: +31 (0)50 211 0 911        *Zie ommezijde voor Nederlands 

http://www.soastudentarts.nl/

