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Laboratorium route 430

Verzamelen van speeksel
met wattenstokjes (Sorbette)

U krijgt een speekselonderzoek. Op deze kaart geven wij u instructies voor het 
verzamelen van speeksel. Voor een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat u 
deze instructies opvolgt.

Voorbereiding speekselafname
Voor een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat u minimaal  
30 minuten voor het verzamelen van het speeksel niet uw tanden 
heeft gepoetst en niet gegeten of gedronken hebt.

Speeksel afnemen
U heeft een buis ontvangen met een witte dop en daarin 
twee roze stokjes met een watje aan het uiteinde 
 (wattenstokjes) om het speeksel in op te vangen. 

• Schrijf op de buis uw naam, geboortedatum en de datum van  
speekselafname. Kruis op de buis ook het tijdstip aan.  
Let op: per tijdstip zijn twee wattenstokjes in één buis nodig. 

• Was uw handen voordat u begint. Neem de dop van de 
buis en neem beide watten-stokjes uit de buis. Houd de 
wattenstokjes vast aan het roze uiteinde. De watjes zijn 
dun en droog.  
Raak de witte uiteindes met de watjes niet aan met de 
handen.
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Verzamelen van speeksel (Sorbette)

• Leg één watje rechts en één watje links onder de tong. 
Houd de watjes minstens 1 minuut in de mond, onder de 
tong.

• Voordat de wattenstokjes weer in de buis mogen, moeten 
de watjes zo vol mogelijk zitten met speeksel. Het watje is 
nu dikker. Zo niet, houd deze dan nogmaals een minuut  
in de mond.

• Stop beide wattenstokjes terug in de buis. De witte punt 
van het wattenstokje moet naar boven, naar de opening 
van de buis. Tik de buis op tafel als de wattenstokjes niet 
meteen in de buis vallen. Raak de witte watjes niet aan  
met de handen.

• Sluit de buis af met de witte dop. Controleer of er 2 wattenstokjes in de buis 
zitten. Controleer de gegevens op de buis. Op de buis hoort te staan uw 
naam, uw geboortedatum, de datum van speeksel-afname, en een kruisje bij 
tijdstip van afname.

Bewaren van speeksel
De buis met speeksel mag bij kamertemperatuur bewaard worden.

Inleveren in het ziekenhuis
Lever het speeksel na het verzamelen in bij het laboratorium van het 
Catharina Ziekenhuis, route 430. Het laboratorium is open op maandag 
tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur voor het inleveren van het 
speeksel.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het laboratorium 
van het Catharina Ziekenhuis, bereikbaar maandag tot en met vrijdag 
tussen 08:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 040-2398612.


