
Instructies | Afname Wangslijm eSwap 

1. Eet en drink niet, tot 
minimaal één uur van tevoren.

2. Spoel voor de wangslijm-
afname je mond goed met 
kraanwater.

3. Om vermenging van DNA te 
voorkomen is het belangrijk dat 
de afnemer (liever geen familielid) 
handschoenen draagt. 

4. Let op: niet hoesten! 
Speekseldeeltjes kunnen op het 
staafje terecht komen.

Versturen van jouw wangslijmpakket naar het CWZ

Nieuw wangslijmpakket nodig?

1. Stop de gesloten bubbelenve-
lop in het doosje. Het doosje is al 
gefrankeerd en geadresseerd aan 
het CWZ en kan zo op de post.

Is je staafje niet meer schoon of onbruikbaar (bijvoorbeeld door vallen op de grond)? 
Vraag een nieuw setje bij Fiom aan. 
> Je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste afname van jouw wangslijmmonster. Als de 
instructie niet goed gevolgd wordt kan er geen bruikbaar DNA-profiel opgesteld worden.

2. Let op: in het doosje geen 
persoonsgegevens toevoegen. 
En op het doosje geen afzender 
vermelden.

4. Ben je jonger dan 16 jaar dan 
moet je ouder / wettig 
vertegenwoordiger ook het 
toestemmingsformulier naar 
ons sturen. 

Vo
or

 je
 b

eg
in

t

1. Open de verpakking en haal 
het wangslijmpakket eruit.

2. Degene die het wangslijm 
afneemt trekt beide hand-
schoenen aan.

3. Haal het buisje uit de verpak-
king en draai de dop eraf. Plaats 
hem op een stevige ondergrond.

4. Haal daarna het wangslijm-
staafje uit de verpakking, raak het 
sponsje van het staafje niet aan!

5. Plaats het staafje tegen de 
binnenkant van de wang en 
maak een draaiende beweging
gedurende 30 seconden.

6. Stop het staafje in het buisje 
met vloeistof en breek het op de 
rode markering. Draai de dop 
stevig vast!

7. Plak de sticker met je persoons-
code op het buisje. De tweede 
sticker is reserve, of eventueel 
voor je eigen administratie.

8. Rol het buisje in het absorptie-
papier (gladde zijde buiten!) 
en stop het in de bubbelenvelop. 
Sluit deze met de plakstrip.
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Versturen van jouw bevestigingsformulier naar Fiom

3. Stuur bevestigingsformulier 
in de bijgevoegde envelop met 
postzegel terug naar Fiom. 
Zo weten wij dat het pakket 
onderweg is van jou naar het CWZ.

knak!


