GEBRUIKSAANWIJZING
AFNAMESET
HOE DOE IK
DE STOELGANGTEST?
Volg deze gebruiksaanwijzing stap voor stap. Zo neem je zeker op de
juiste manier deel aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.
Voor een filmpje over hoe je een staal neemt, surf je naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek.
Hou de afnameset buiten het bereik van kinderen.

STAP 1: Open de bubbel-envelop en
neem de inhoud eruit. Dit zit erin:
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• een groen zakje met een flesje (iFOBtest), absorptiepapier (rechthoekig
doekje) en productinformatie;
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• opvangpapier (wit papier met groene
tekeningen).

Let op: schrijf niets op het flesje en doe
het ook niet meer open!
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STAP 2: Neem het groene zakje en het
opvangpapier mee naar het toilet. Plas
en spoel door.
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STAP 3: Leg het opvangpapier met de
tekeningen naar boven op het water in de
toiletpot.

Haal het flesje uit het groene zakje. Laat
het rechthoekige doekje zitten.
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STAP 5: Aan de groene dop zit een staafje
met groefjes. Strijk met de groefjes over
het oppervlak van je stoelgang tot er
stoelgang aan kleeft. Meer stoelgang is
niet nodig.

STAP 8: Vul het deelnameformulier
in. Controleer ook de gegevens van je
(huis)arts. Verbeter of vul aan indien
nodig.
Let op: zonder een correct ingevuld
deelnameformulier zul je het resultaat
van je test niet ontvangen!
STAP 9: Steek het groene zakje en het
deelnameformulier samen in de bubbelenvelop. Op die envelop staat het adres
van het labo.

Draai aan de groene dop en open het
flesje. Giet de vloeistof NIET weg. Voeg
ook geen vloeistof toe.
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STAP 7: Steek het flesje in het groene
zakje. Laat het rechthoekige doekje zitten.
Sluit het zakje.
Spoel het opvangpapier samen met je
stoelgang door. Het papier is biologisch
afbreekbaar.

STAP 4: Het opvangpapier vangt je
stoelgang op. Neem onmiddellijk een
staal.
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STAP 6: Steek de dop met het staafje
terug in het flesje. Druk op de dop tot je
een klik hoort.
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STAP 10: Stuur de bubbel-envelop zo
snel mogelijk op. Een postzegel is niet
nodig.
Kun je je staal niet meteen versturen?
Bewaar het flesje dan in de koelkast.
Hoogstens zeven dagen.

WAT GEBEURT ER MET MIJN STAAL?
Het labo test het staal van je stoelgang op de aanwezigheid van bloed. Binnen de 14 dagen
ontvangen jij en je (huis)arts dan het resultaat. Dat krijg je altijd, dus ook als alles oké is.
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