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Algemeen 

In deze folder krijgt u (de zorgverlener) uitleg over het meegeven van soa zelftesten aan patiënten. Deze informatie is niet bestemd 

voor de patiënt. De patiëntenfolder zit in de verpakking van de soa zelftest.  
 

Waarom een soa zelftest? 

RHMDC biedt soa zelftesten aan zodat de patiënt thuis de soa test kan uitvoeren. De patiënt stuurt het materiaal naar ons 

laboratorium in de bijgesloten retourenvelop (met antwoordnummer). Er zijn twee opties voor de soa zelftest; de urine zelftest en 
eSwab zelftest. Met de zelftest kunnen we de volgende soa bepalen:  

•           Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae 
•           Mycoplasma genitalium 

•           Trichomonas vaginalis 

 

Hoe bestel ik de soa zelftesten? 

U bestelt de soa zelftesten via de website www.RHMDC.nl/bestelmodule. De zelftest wordt geleverd in een doos met daarin de 

benodigde materialen voor de patiënt. 
 

Inhoud zelftest 

Het pakketje bevat: 

- de gebruiksaanwijzing voor de patiënt; Nederlands en Engels 

- barcodestickers 
- de eSwab óf urinebuis  en pipet 

- een wit zakje  

- een plastic zakje (Safetybag) 

- een verzendenvelop met antwoordnummer 

 

Belangrijk! 

Voordat u de soa zelftest meegeeft aan de pati ënt, vragen wij u de volgende handelingen uit te voeren: 

1. Vraag het desbetreffende onderzoek aan via ZorgDomein of Cyberlab.  
Indien u de soa test voor meerdere lichaamsdelen aanvraagt, maakt u per l ichaamsdeel een aparte order aan en geeft u 

meerdere pakketten mee aan de patiënt. 
2. Print het aanvraagformulier uit. 

3. Plak de barcode op het aanvraagformulier. Zie etiket waar, op staat “voorzijde formulier” (zie afbeelding 1). 

Plak nooit een gekleurd barcode etiket op het aanvraagformulier! Doordat de gekleurde etiketten ook een materiaalcode 
bevatten, zal de aanvraag niet juist in het systeem komen. 

4. Stop het aanvraagformulier in de verpakking van de zelftest. 

5. Geef de soa zelftest mee aan de patiënt en informeer de pati ënt over de zelftest: 

 Geef bij de patiënt aan dat hij/zij altijd de afnamedatum en –tijd noteert op het aanvraagformulier. 

 Geef aan dat de patiënt de barcode (goed) op het buisje plakt. Oftewel: 
- Plak nooit een gekleurd barcode etiket op een anders gekleurde buis. Voorbeeld: paars etiket op groene buis. Hierdoor 

kunnen er testen uit het verkeerde materiaal worden gedaan, wat voor foutieve uitslagen kan zorgen.  
Urine = D urine microbio (donkergroen) | eSwab = D divers materiaal.  

- Plak de barcode etiketten altijd precies op het (indien aanwezige) witte etiket op het afnamemateriaal. Zorg ervoor dat 
er een ruimte overblijft waar je het materiaal kunt blijven zien, voor het detecteren van de hoeveelheid urine.  

 Attendeer de patiënt erop dat hij/zij het pakket dezelfde dag op de post doet, voordat de brievenbus wordt geleegd. 

 

 

 
 
 



 A60 - Instructie soa zelftest voor zorgverleners  

  www.RHMDC.nl  
-2- 

 

 

 
Afbeelding 1: voorbeeld correct geplakte barcode op urinebuis en buis van de eSwab.  

 

 
Afbeelding 2: voorbeeld juist plakken van barcodes   
Afbeelding 3 t/m 5: foutief voorbeeld plakken van barcodes.  

 

Uitslagen 

De uitslagen worden gerapporteerd in uw HIS. 

 

Contactgegevens 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw Regiocoördinator Diagnostiek of het Klant Contact 
Centrum van het RHMDC op telefoonnummer: 088 260 4000. We zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar. 
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