
BIJSLUITER
TEST JEZELF
Met deze afnamekit test je op de aanwezigheid van het Humaan Papillomavirus (HPV), 
en eventueel welk type van het virus. Jouw lichaamsmateriaal wordt onderzocht in ons 
laboratorium. Uitslagen worden geautoriseerd door een klinisch moleculaire bioloog 
(pathologie). Je vraagt zelf de uitslag op via testalize.me/uitslag met de code op de 
codekaart.
Neem contact op met je huisarts als zich tijdens of na de afname een onverwachte 

situatie voordoet die niet in deze bijsluiter staat beschreven.
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BEWAAR JOUW CODEKAART!

In de retourbox vind je jouw codekaart. Hiermee vraag je de uitslag op. 

Bewaar die codekaart dus! Of maak er een foto van. Zonder code geen uitslag!

HPV TEST
VROUW

Let op: Niet gebruiken tijdens zwangerschap

of binnen 3 maanden na bevalling. 



GEBRUIK 1 542 3

Spreid de 
schaamlippen*, houd 
het wattenstaafje (D) 
bij de dop vast. Breng 
het wattenstaafje 
5 cm in de vagina. Strijk 
30 seconden langs de 
vaginawand.

Vraag binnen 5 werkdagen na ontvangst in het lab (ma - vr) de uitslag op met jouw codekaart via testalize.me/uitslag.

RETOURBOXA

SWAB IN KOKER*

CODE

CODEKAARTC

DOE DE RETOURBOX
IN DE BRIEVENBUS

CODE

Haal het wattenstaafje 
(D) uit de koker door te 
draaien aan de dop. Laat 
de barcode op de buis 
zitten. Dit is de 
identificatie.

BIJSLUITERB

Haal de codekaart (C) 
uit de retourbox (A) 
en bewaar deze code!

De retourbox verstuur 
je nu via de PostNL 
brievenbus naar ons lab 
(testalize.me/retourbox). 
Je doet de box gewoon 
in de brievenbus. 

D

* Neem een makkelijke houding aan, vergelijkbaar met de houding voor het inbrengen van een tampon
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Doe het wattenstaafje 
nu terug in de koker. 
En doe de koker dan 
in de sealbag (E). Leg 
de gevulde sealbag in 
de retourbox. Klik de 
retourbox dicht.

E SEALBAG**


