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Open de verpakking en haal 
de swab (wattenstaaf) eruit.

Houd de swab in uw hand 
en terwijl u deze vasthoudt, 
schroeft u het dopje van het 
buisje. 

Schroef de dop op het buisje 
en draai deze goed dicht.

Houd de swab ongeveer 
in het midden vast, tussen 
duim en wijsvinger.

Doe de swab in het buisje, 
met het watje naar beneden.

Noteer naast uw 
persoonsgegevens ook de 
afnamedatum + tijd én de 
afnameplaats op het etiket.

Neem met de swab
de aangedane huid af. 

Breek de swab voorzichtig af 
bij het afbreekstreepje. Gooi 
het afgebroken staafje weg. 

Doe het buisje in de envelop 
(zie beschrijving op de 
envelop).

10 - 30 sec

Afname Algemeen (E-Swab)

Let op
Controleer of op het aanvraag formulier en de buis uw gegevens staan: 

 Afnamedatum en afnametijd
 Afnameplaats (op de swab)
  Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer) 



Instructie Algemeen (E-Swab)
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Uw (huis)arts of verloskundige heeft een algemeen onderzoek 
aangevraagd. In de verpakking vindt u een swab (wattenstaaf), buisje. 
Om de kwaliteit van de uitslag te waarborgen is van belang dat de 
afname op de juiste manier wordt uitgevoerd. Lees daarom deze 
instructies aandachtig door voordat u start met de afname. 

Voorbereiding
  Was uw handen met water en zeep voordat u aan de afname begint
  Zorg ervoor dat de swab de huid niet raakt
  Let op dat u geen vloeistof uit het buisje morst

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: 
 info@diagnovum.nl  www.diagnovum.nl  088 007 54 01

Inleveren
Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Uitslag
De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige 
gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.


