
 
 

Gebruiksinstructies SOA-test vrouw (vaginaal) 
 
Deze instructies zijn van toepassing op onze chlamydia en gonorroe testen (vaginaal). Controleer voordat 
je gaat testen of de test-set compleet is. Controleer ook de houdbaarheidsdatum op het testbuisje en op 
de verpakking van de wattenstaafjes. 
 
De test-set voor vrouwen (vaginaal) bestaat uit: 

• Een testbuisje waar transportvloeistof in zit 

• Een wattenstaafje 

• Een aanvraagformulier 

• Een witte (plastic) verzendenvelop 

• Een Rigid Safety Bag 

• Een buishouder 
 
Gebruiksinstructies: 

1. Pak het aanvraagformulier en schrijf bij ‘afnamedatum’ welke datum het vandaag is (dus de 
datum waarop je de test uitvoert) 

2. Draai de dop van het testbuisje en plaats het buisje in de buishouder. Zorg ervoor dat de 
transportvloeistof in het buisje blijft zitten. 

3. Pak het wattenstaafje door deze op de breuklijn tussen duim en wijsvinger beet te houden. 
Vermijd contact met andere oppervlakken. 

4. Breng het wattenstaafje 5 centimeter in de vagina en strijk 30 seconden langs de vaginawand. 
5. Plaats het wattenstaafje in het testbuisje, zonder andere oppervlakken te raken, en breek het af 

op de breuklijn. Draai het buisje vervolgens goed dicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Plaats het buisje volgens de instructies in de Rigid Safety Bag. Verwijder de witte strook van de 
Rigid Safety Bag en plak deze goed dicht. 

7. Stop de Rigid Safety Bag in de witte (plastic) verzendenvelop. 
8. Let op: stop het aanvraagformulier ook in de verzendenvelop! 
9. Verstuur de verzendenvelop (dus inclusief aanvraagformulier en Rigid Safety Bag met buisje) naar 

het laboratorium door deze voor 17.00 uur op een doordeweekse dag in een oranje 
straatbrievenbus van PostNL te doen. Je hoeft geen postzegels te plakken. 

- Is het buiten kouder dan 0 graden of warmer dan 30 graden? Geef de verzendenvelop 
dan af bij een PostNL punt. 

10. Na 3-4 werkdagen is je uitslag in te zien op de uitslagpagina van SoaStudentArts.nl. Typ daar je 
cliëntnummer in en ontvang anoniem je uitslag. 

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

http://www.soastudentarts.nl/


 
 
 

Instructions STD test women (vaginal) 
 
These instructions are meant for our chlamydia and gonorrhea tests (vaginal). Check before you test if the 
kit is complete. Also check the expiration date on the test tube and the packaging of the cotton swabs. 
 
The test kit for women (vaginal) contains: 

• A test tube filled with transport liquid 

• A cotton swab 

• An application form 

• A white (plastic) shipping envelope 

• A Rigid Safety Bag 

• A tube holder 
 
Instructions: 

1. Get the application form and write at ‘afnamedatum’ which date it is today (the date you’re 
carrying out the test). 

2. Remove the cap of the test tube by rotating it, and place the tube in the tube holder. Make sure 
that the liquid stays inside the tube. 

3. Get the cotton swab by holding the black line on the cotton swab between your thumb and index 
finger. Avoid contact with other surfaces.  

4. Insert the cotton swab 5 cm into your vagina, and swipe along the vaginal wall for 30 seconds. 
5. Place the cotton swab into the test tube, avoiding external surfaces, and break it at the black line. 

Close the tube by firmly rotating the cap onto the tube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Place the test tube according to the instructions in the Rigid Safety Bag. Remove the white strip 
on the Rigid Safety Bag to seal the bag. 

7. Put the Rigid Safety Bag in the white (plastic) shipping envelope. 
8. Please note: also include the application form in the shipping envelope! 
9. Send the shipping envelope (including the Rigid Safety Bag with the test tube, and the application 

form) to the lab by placing it in an orange PostNL postbox before 5 pm on a weekday. You don’t 
have to put stamps on it. 

- Is the outside temperature below 0 or above 30 degrees celsius? In that case, bring 
the package to a PostNL postal office. 

10. After 3-4 business days go to the results page on SoaStudentArts.nl. Fill in your client number and 
you will receive your results anonymously. 

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

http://www.soastudentarts.nl/

