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Instructies	voor	speeksel	collectie	

 

1.Tijdstip afname 

In opdracht van uw behandelende arts moet u speeksel opvangen voor onderzoek in het labo. Het is 

belangrijk om de onderstaande aanwijzingen daarbij te volgen. 

 

Het ideale tijdstip voor een speeksel collectie is ’s morgens vóór het tandenpoetsen en eten. Indien 

uw arts een ander tijdstip voorschreef, mag er 30 minuten voor de speeksel collectie niet gedronken 

of gegeten worden.  

2. Speekselcollectie 

De speeksel collectie gebeurt aan de hand van een wattenrolletje dat zich in de Salivette bevindt. 

Neem de blauwe dop van de Salivette en neem het wattenrolletje eruit (zie foto).  

 

Voor de speeksel collectie neemt u het wattenrolletje in uw mond. Kauw gedurende 1 minuut lichtjes 

op de wattenrol, of minstens zolang totdat u het gevoel heeft dat u het speeksel niet langer in uw 

mond kan houden.  

Breng nadien het wattenrolletje terug in de Salivette, volgens de opbouw getoond op de foto en sluit 

de Salivette af met de blauwe stop.  

Vul op het etiket op de tube de gevraagde info in:  

• Tijdstip speeksel collectie 

• Datum 

• Naam 

• Geboortedatum 
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3. Opmerkingen 

• Bewaar de Salivette in de koelkast tot u de Salivette aan uw arts of aan het labo kan afgeven. 

• Niet gebruiken bij kinderen onder de drie jaar 

• Niet gebruiken bij personen met verslikkingsgevaar 

 

4. Afgifte labo 

Breng de Salivette voorzien van uw naam samen met aanvraagformulier zo snel mogelijk naar het 

labo.  

-U hoeft geen afspraak te maken voor het afgeven van de collectie. 

-Wij sturen de resultaten elektronisch door naar de voorschrijvende arts en desgewenst naar uw 

huisarts. U kunt de uitslag van het labonderzoek opvragen bij uw arts en de resultaten zo met hem 

bespreken 

-Sommige onderzoeken worden doorgestuurd naar externe gespecialiseerde laboratoria en kunnen 

langere tijd in beslag nemen. 

-Openingsuren labo:  

 ma-vr za zo 

Aalst 7 dagen op 7 / 24u op 24u 

Geraardsbergen 07.30 u tot 23.00 u 07.30 u tot 13.00 u 07.30 u tot 12.30 u 

Oudenaarde 08.00 u tot 20.00 u 08.00 u tot 13.00 u 

13.30u tot 16.00u 

08.00 u tot 13.00 u 

13.30u tot 16.00u 

Wetteren 08.30 u tot 17.00 u   

 

 

 

 

 

 


