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PATIËNTENINFORMATIE 

    

 

 

Inleiding 

Uw arts heeft een DNA-onderzoek aangevraagd. Hiervoor moet u wat wangslijmvlies 

afnemen. In deze folder leest u hoe u dat bij uzelf (of uw kind) doet. 

 

Voorbereiding 

De afname van het wangslijmvlies gebeurt in de (huisartsen)praktijk. U krijgt van uw 

arts of assistente een zakje met hierin de benodigde materialen; een buisje en een 

wattenstaafje. 

 

Instructie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA-wangslijmvlies 

 Open de verpakking van het 

wattenstaafje aan de kant waar 

het stokje zit.  

 Haal het stokje uit de verpakking.  

Let op: Raak de swab (het zachte, 

witte gedeelte) niet met uw vingers 

aan. 
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 Houd het stokje goed vast. 

 Plaats de swab in de mond en ga 

15x op en neer langs de 

binnenzijde van de linkerwand. 

Herhaal dit 15x aan de 

binnenzijde van de rechterwang.  

Let op: leg de swab niet neer. 
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Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u dit bespreken met 

uw arts of assistente. Ook kunt u contact opnemen met Result Laboratorium. 

 

Contact 

Website www.resultlaboratorium.nl 

Mail   info@resultlaboratorium.nl 

Telefoon maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur  

  Locatie Albert Schweitzerziekenhuis  (078) 654 15 32 

  Locatie Beatrixziekenhuis   (018) 364 48 00   
 

Tot slot 

De uitslag wordt aan uw arts gerapporteerd. Uw arts zal deze met u bespreken. 

 

 

 Pak het buisje en draai de dop los.  

 Doe de swab in de buis en breek 

het stokje af op de inkeping. De 

swab valt nu met een deel van 

het stokje in de buis. 

 Draai de dop op de buis. 

 

Let op: er zit vloeistof in de buis. Houd  

deze altijd rechtop! 
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 Plak de identificatiesticker op de 

buis. 

 Doe de buis terug in het zakje en 

plak deze dicht.  

 Lever het zakje in bij de assistente. 
 

 

http://www.resultlaboratorium.nl/
mailto:info@resultlaboratorium.nl

