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Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het 
correct afnemen en insturen van het 
DNA sample.

Deze afnameset bevat:
•  een gebruiksaanwijzing

•  2 toestemmingsformulieren

•  1 buis met wattenstaafje

•  1 set handschoenen

•  1 transparant plastic “biohazard” zakje 

•  Barcodestickers

•  Een retour verzendzak

Afnemen van het sample

BELANGRIJK! 
Lees deze informatie goed door voor u begint
Het juist afnemen van het wangslijmvlies is cruciaal voor de 
uitkomst van de DNA-test. Volg onderstaande instructies en 
de 5 stappen voor het correct afnemen van het DNA sample:

•  Draag handschoenen bij het afnemen van het DNA sample.
•  Houd het wattenstaafje vast bij het handvat tijdens het 

afnemen van het DNA sample.
•  Neem het DNA sample direct af na het openen van 
 de verpakking.
•  Zet niet te veel druk en buig het wattenstaafje niet bij 
 het afnemen van het DNA sample, hierdoor kan het 
 staafje breken.
•  We adviseren om ten minste 1 uur voor het afnemen van 

het DNA sample niet te roken, eten, drinken of de tanden 
 te poetsen. Spoel wel uw mond met water voordat u het 

DNA sample afneemt. 

1.  Doe de handschoenen aan 
 en haal voorzichtig de buis 

met het wattenstaafje uit 
 de verpakking. 

2.  Houd het wattenstaafje met 
 twee handen vast. Trek en 

draai op het zelfde moment  
het wattenstaafje uit het 

 buisje, met het deel van de 
dop.    

3.  Neem het sample af. Beweeg 
het wattenstaafje naar één 
kant van de mond en wrijf het 
gedurende dertig seconden 
tussen de wang en het 

 tandvlees*. Druk met de 
andere hand lichtjes op de 
buitenkant van de wang om 

 de wrijving te vergroten.

 *gebruik niet teveel kracht bij 
het nemen van het sampel. 
Dit kan leiden tot onbedoeld 
breken van de schacht van het 
wattenstaafje.

5.  Na het afnemen van 
 het sample, plaats het 
 wattenstaafje terug in 
 de plastic buis en sluit 
 deze goed. 

 HEEL BELANGRIJK: 
 Plak de barcodesticker 
 op de plastic buis. 
 Daarmee kunnen we uw 
	 test	identificeren.	Zonder	

barcode wordt uw test 
 niet geanalyseerd.

 Plaats de buis met de 
 sample in het bijgeleverde 

transparant plastic 
 “biohazard” zakje. 
 Doe het plastic zakje 
	 samen	met	het	ondertekende 
 toestemmingsformulier in 
 de retour verzendzak. 
 Stuur de test zo snel 
 mogelijk na afname op.

4.  Herhaal stap 3 aan de 
 andere kant van de mond.     
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