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Chlamydia-sneltestcassette voor 
urineuitstrijkjes /-monsters

Bijsluiter

REF WCHL-C71 Nederlands
Sneltest voor de kwalitatieve detectie van chlamydia-antigenen in cervicale 
uitstrijkjes bij vrouwen en urethra-uitstrijkjes alsmede urinemonsters bij 
mannen. Alleen voor professioneel in vitro gebruik..

BEOOGDE TOEPASSING
Deze chlamydia-sneltest is een chromatografische, immunoassay-
gebaseerde test voor de kwalitatieve detectie van Chlamydia trachomatis in 
cervicale en urethrale uitstrijkjes alsmede urinemonsters en wordt gebruikt 
om de detectie van een chlamydia-infectie te ondersteunen.

SAMENVATTING
Chlamydia trachomatis is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van seksueel 
overdraagbare venerische infecties. Chlamydia trachomatis-infecties 
hebben een hoge prevalentie, een asymptomatische overdrachtssnelheid 
en leiden vaak tot ernstige complicaties bij vrouwen en pasgeborenen. 
Complicaties bij vrouwen zijn cervicitis, urethritis, endometritis, 
bekkenontsteking (PID), frequente buitenbaarmoederlijke 
zwangerschappen en onvruchtbaarheid. Verticale overdracht naar de 
pasgeborene tijdens de bevalling kan leiden tot inclusie-conjunctivitis en 
longontsteking. Complicaties van chlamydia bij mannen zijn onder meer 
epididymitis en urethritis. Minstens 40% van de gevallen van niet-
gonorrhoïsche urethritis kan worden toegeschreven aan een chlamydia-
infectie. Ca. 70% van de endocervicale infecties bij vrouwen en tot 50% 
van de urethrale infecties bij mannen verlopen asymptomatisch. In het 
verleden werden chlamydia-infecties gediagnosticeerd door de detectie van 
chlamydia-insluitsels in weefselkweekcellen. De kweekmethode is de 
meest gevoelige en specifieke detectiemethode, maar ook de meest 
arbeids-, kosten- en tijdsintensieve (18-72 uur), die daarnaast in veel 
praktijken en situaties niet beschikbaar is.

TESTPRINCIPE
Deze chlamydia-cassettesneltest is een kwalitatieve, immunoassay-
gebaseerde membraantest voor de detectie van chlamydia-antigenen in 
cervicale (vrouwen) en urethrale (mannen) uitstrijkjes, evenals mannelijke 
urinemonsters. Voor deze test werd het oppervlak van de testlijn gecoat 
met chlamydia-antigeen-specifieke antilichamen. Tijdens de test reageert 
de geëxtraheerde antigeenoplossing met de chlamydia-antilichamen in het 
testlijngebied en kleurt zo de testlijn. De vorming van deze testlijn geeft een 
positief testresultaat aan, terwijl de afwezigheid van de testlijn een negatief 
testresultaat aangeeft. Bij wijze van procescontrole zal een controlelijn altijd 
van kleur veranderen, wat aangeeft dat voldoende monstermateriaal werd 
aangebracht en het membraan verzadigd is.

REAGENTIA
Deze test bevat met chlamydia-antilichamen gecoate partikels en een 
0,02% NaN3-bufferoplossing.

WAARSCHUWINGEN
1. Alleen voor professioneel in vitro gebruik. Niet gebruiken na de
vervaldatum.
2. Eet, drink of rook niet op plaatsen waar monstermaterialen en tests
worden gebruikt.
3. Behandel elk monstermateriaal als mogelijk potentieel besmettelijk
(tijdens het testen en wegwerpen).

4. Draag een laboratoriumjas, wegwerphandschoenen en een
veiligheidsbril bij het onderzoeken van de monsters.
5. Werp de testcassette weg in overeenstemming met de lokale
voorschriften.
6. Vocht en temperatuur kunnen het testresultaat nadelig beïnvloeden.
7. Gebruik de test niet als de folieverpakking is beschadigd.

OPSLAG EN BEWARING
Bewaar de test in de gesloten foliezak in de omverpakking bij 
kamertemperatuur of gekoeld bij 2-30 °C. De test kan worden 
bewaard en gebruikt t/m de vervaldatum. Gebruik hem niet na de 
vervaldatum en vries de test of het testpakket niet in.

BEMONSTERING EN VOORBEREIDING
- De chlamydia-sneltest kan worden uitgevoerd met monstermateriaal van
cervix-uitstrijkjes (vrouwen), urethra-uitstrijkjes en urinemonsters
(mannen).
- De kwaliteit van het monstermateriaal is uiterst belangrijk. De detectie
van chlamydia vereist een zorgvuldige bemonstering, aangezien voor de
test meer celmateriaal nodig is dan lichaamsvloeistoffen.
Monsterafname bij vrouwen (cervicaal uitstrijkje)
- Gebruik de meegeleverde swab of als alternatief een wattenstaafje met
kunststof steel.
- Verwijder overbodig cervicaal slijm met een gaasje voordat u gaat
bemonsteren en werp dit weg. Voer de swab in het endocervicale kanaal
totdat het uiteinde nauwelijks nog zichtbaar is. Hierdoor kunnen
epitheelcellen worden verkregen die het grootste aantal chlamydia-
bacteriën bevatten. Draai de swab stevig 360° rond (rechtsom of linksom),
wacht 15 seconden en verwijder deze. Vermijd besmetting van het
uitstrijkje met vaginale of exocervicale cellen. De swab hoeft voor gebruik
niet te worden bevochtigd en mag in geen geval worden gedrenkt in een
0,9% NaCl-oplossing.
- Plaats als u de test onmiddellijk wilt uitvoeren de swab in het
meegeleverde reageerbuisje.
Monsterafname bij mannen (urethraal uitstrijkje)
- Gebruik conventionele, steriele wattenstaafjes met een kunststof- of
draadschacht (niet inbegrepen). Instrueer de patiënt om ten minste 1 uur
voordat hij een monster neemt niet te plassen.
- Steek het wattenstaafje ongeveer 2-4 cm diep in de urethra en draai het
360° rond. Wacht 10 seconden voordat u het wattenstaafje verwijdert. De
swab hoeft voor gebruik niet te worden bevochtigd en mag in geen geval
worden gedrenkt in een 0,9% NaCl-oplossing.
- Plaats als u de test onmiddellijk wilt uitvoeren de swab in het
meegeleverde reageerbuisje.
Monsterafname bij mannen (urinemonster)
- Hiervoor is 15-30 ml ochtendurine in een steriele beker nodig, omdat de
concentratie in de ochtendurine meestal het hoogst is.
- Schud de urinebeker voor een betere menging,
druppel vervolgens 10 ml van het urinemonster in
een centrifugebuisje, voeg 10 ml gedestilleerd water toe
en centrifugeer het mengsel gedurende 15 minuten bij 3.000 tpm.
- Verwijder voorzichtig het teveel in het centrifugebuisje en dep de rand
van het buisje met absorberend keukenpapier.
- Ga als de test direct moet worden uitgevoerd te werk zoals beschreven
onder "testprocedure".

- Aanbevolen wordt de test zo snel mogelijk uit te voeren na de
monsterafname. Bewaar als het niet mogelijk is de test direct uit te voeren
de swab in een afstrijkbuisje met droog transportmedium. Daarin kan het
wattenstaafje 4-6 uur bij kamertemperatuur worden bewaard of 24 uur in de
koelkast (2-8 °C). Monstermateriaal mag nooit worden ingevroren en moet
worden verwarmd tot kamertemperatuur voordat de test wordt uitgevoerd.

TESTMATERIALEN   Inbegrepen materialen

Benodigde maar niet inbegrepen materialen

 Urinebeker (alleen voor mannelijke urinemonsters)
 Centrifugebuisjes (alleen voor urinemonsters)
 Steriele swabs voor de urethra

 Positieve controle
 Negatieve controle
 Timer

TESTPROCEDURE
Testcassettes, reagentia, swabmonsters en controleoplossingen 
(indien gebruikt) moeten vóór het uitvoeren van de test op 
kamertemperatuur (15-30 °C) zijn gebracht. 
1.) Haal de testcassette uit de folieverpakking en voer de test zo snel 
mogelijk uit.
2.) Extraheer de chlamydia-antigenen overeenkomstig het gebruikte 
monstermateriaal.
Bij gebruik van cervicale of urethrale uitstrijkjes: 
- Houd het flesje met oplossing 1 verticaal boven een reageerbuisje en
voeg 5 druppels van de kleurloze reactieoplossing 1 (ongeveer 250 μl) toe.
Dompel het uiteinde van de swab onmiddellijk onder in de oplossing en
knijp het uiteinde van het reageerbuisje samen. Draai het wattenstaafje
ongeveer 15 keer en laat het mengsel dan 2 minuten staan.
- Houd het flesje met oplossing 2 verticaal boven een reageerbuisje en
voeg 6 druppels reactieoplossing 2 (ongeveer 300 μl) toe. De oplossing
wordt dan troebel. Knijp in het uiteinde van het reageerbuisje. Draai het
wattenstaafje ongeveer 15 keer totdat de oplossing weer helder is. Een
lichte groen- of blauwachtige tint is normaal; als het staafje bloederig was
is een gele of bruine verkleuring ook normaal. Laat het mengsel 1 minuut
staan.
- Druk de swab op de wand van het reageerbuisje uit en verwijder deze
vervolgens volledig. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk oplossing in 
het reageerbuisje achterlaat. Plaats daarna een druppeldop.
Bij gebruik van urinemonsters (alleen mannen):
- Houd het flesje met oplossing 2 verticaal boven het centrifugebuisje en
voeg 5 druppels reactieoplossing 2 toe (ongeveer 250 μl). Schud het
buisje krachtig om een homogene oplossing te verkrijgen.
- Giet de oplossing uit het centrifugebuisje in een reactiebuisje en laat het
1 minuut rusten. Voeg vervolgens 5 druppels (ongeveer 250 μl) toe aan
reactieoplossing 1. Tik op het buisje om de oplossing te mengen. Na nog
eens 2 minuten te hebben gewacht plaatst u een druppeldop op het
reactiebuisje.

 25 testcassettes
 Extractieoplossing 1 (0,15 M NaOH)
 Extractieoplossing 2

(0,2 N HCl, 0,02 % NaN3, 37 mg/ml
MOPSO sodium salt

 25 reactiebuisjes
 Cervix-swabs, steriel
 Bijsluiter
 Druppeldoppen
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INTERPRETATIE VAN DE TEST 
(Bekijk a.u.b. de afbeelding!)

POSITIEF:* 2 gekleurde lijnen. 1 in het controlegebied (C) en 1 in het 
testgebied (T). Een positief resultaat duidt op de aanwezigheid van 
chlamydia in het monster. 
ATTENTIE: Zelfs als deze test een kwalitatieve test is kunnen de 
kenmerken van de testlijn nog steeds variëren, afhankelijk van de 
chlamydia-concentratie. Daarom zou elke verkleuring als een positief 
resultaat moeten worden beschouwd.
NEGATIEF: 1 gekleurde lijn. De controlelijn (C) is verkleurd, geen 
verkleuring van de testlijn (T). Een negatieve test geeft aan dat geen 
chlamydia kon worden gedetecteerd of de concentratie onder de 
detectiegrens ligt.
ONGELDIG: Geen gekleurde controlelijn. 
Als de controlelijn (C) niet van kleur is veranderd, is het testresultaat 
ongeldig. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn het aanbrengen 
van onvoldoende monstermateriaal of het niet opvolgen van de 
testinstructies. Voer een nieuwe test uit in het geval van een ongeldig 
testresultaat. Stop als het probleem zich blijft voordoen met het gebruik 
van het testpakket en neem contact op met uw leverancier. 
KWALITEITSCONTROLE
In deze test is een procedurele controle geïntegreerd. De controlelijn (C) 
verandert hiervoor van kleur. De kleur van deze lijn bevestigt een 
voldoende aanbrenging van het monster en voldoende verzadiging van 
het membraan. Positieve en negatieve controleoplossingen zijn niet 
inbegrepen in het testpakket, maar regelmatig gebruik hiervan wordt 
aanbevolen.
BEPERKINGEN 
1.) Deze chlamydia-sneltest is uitsluitend bedoeld voor in vitro 
gebruik. Hij dient voor de detectie van chlamydia-antigenen in cervicale 
en urethrale uitstrijkjes alsmede urinemonsters. Er wordt een kwalitatief 
testresultaat weergegeven waarmee geen conclusies kunnen worden 
getrokken over de hoeveelheid antigenen of de toename / afname 
daarvan.

Methode PCR Totaal 
resultaatChlamydia-

sneltest
Resultaat Positief Negatief
Positief 36 4 40 

Negatief 4 110 114 
Totaal resultaat 40 114 154 

Relatieve sensitiviteit: 90% (76,3% -97,2%) *
Relatieve specificiteit: 96,5% (91,3% -99,0%) *
Relatieve nauwkeurigheid: 94,8% (90,0% -97,8%) *

Methode PCR 

Resultaat Positief Negatief
Positief 38 6 44 

Negatief 9 100 109 

47 106 153 

Relatieve sensitiviteit: 80,9% (66,7% -90,9%) *
Relatieve specificiteit: 94,3% (88,1% -97,9%) *

Relatieve nauwkeurigheid: 90,2% (84,3%-94,4%)*

Methode PCR 

Chlamydia-
sneltest

Resultaat Positief Negatief
Positief 24 0 24 

Negatief 2 45 47 

Totaal resultaat 26 45 71 

Relatieve sensitiviteit: 92,3% (74,9% -99,1%) *
Relatieve specificiteit:> 99,9% (93,6% -100%) *
Relatieve nauwkeurigheid: 97,2% (90,2% -99,7%) *
Kruisreacties
De antilichamen die voor deze chlamydia-sneltest zijn gebruikt hebben in 
onderzoeken alle bekende chlamydia-serotypen geïdentificeerd. 
Chlamydia psittaci- en Chlamydia pneumoniae-stammen vertoonden 
vanaf concentraties van 109 kolonievormende eenheden een kruisreactie 
met deze chlamydia-sneltest. Kruisreacties met andere organismen (zie 
hieronder) in een concentratie van 109 CFO/ml kwamen bij deze 
chlamydia-sneltest niet voor.

Proteus mirabilis
Neisseria gononorrhea
Groep B/C Streptococcus
Hemophilus influenzae
Branhamella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa 
Neisseria meningitidis
Salmonella choleraesuis
Candida albicans 
Proteus vulgaris
Gardnerella vaginalis

Acinetobacter calcoaceticus 
Acinetobacter spp
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Staphylococcus aureus
Klebsiella pneumoniae
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- Plaats een testcassette op een vlakke, horizontale ondergrond. Laat 3
druppels monsteroplossing (ongeveer 120 μl) in de monsteropening
van de testcassette vallen en vermijd de vorming of insluiting van
luchtbellen. Start de timer.
- Lees het testresultaat af na 10 minuten. Gedurende deze tijd moet in
ieder geval de controlelijn gekleurd zijn. Resultaten na meer dan 20 
minuten standtijd zijn over het algemeen niet langer bruikbaar en 
daarom ongeldig.

2.) Deze test toont alleen de aanwezigheid van levensvatbare en niet-
levensvatbare chlamydiale antigenen in cervicale en urethrale uitstrijkjes 
alsmede urinemonsters (alleen mannen). Testresultaten met andere dan 
het vermelde monstermateriaal werden niet onderzocht.
3.) De detectie van chlamydia hangt af van de organismeconcentratie in 
het monster. Andere factoren zijn leeftijd, eerdere geslachtsziekten, de 
aanwezigheid van symptomen, enz. De onderste detectiegrens hangt 
tevens af van het serotype van de ziekteverwekker. Zodoende moeten de 
resultaten van sneltests altijd worden geëvalueerd in het kader van 
verdere laboratoriumresultaten en het klinische beeld van de arts.
4.) Het therapeutische slagen of falen kan niet worden bewezen met deze 
test, omdat antigenen nog steeds kunnen worden gedetecteerd, zelfs na 
een succesvolle behandeling.
5.) Een hoog bloedgehalte in het monstermateriaal kan tot vals-positieve 
resultaten leiden.

TE VERWACHTEN RESULTATEN 
Voor vrouwen die al worden behandeld voor SOA's en voor andere hoog-
risicogroepen is een algemeen risico op het ontwikkelen van chlamydia 
berekend op ongeveer 20-30%. Voor vrouwen die niet tot een risicogroep 
behoren en voor gynaecologische preventieve controle of 
zwangerschapzorg komen, is het berekende risico ongeveer 5% en 
minder. Het risico bij mannen die al worden behandeld voor 
geslachtsziekten is ongeveer 8% met een asymptomatisch verloop en 
11% met opgetreden symptomen. Voor anderszins gezonde mannen is 
het risico op een chlamydia-infectie <5%.
KENMERKEN VAN DE TEST 
SENSITIVITEIT 
Om de chlamydia-sneltest te controleren zijn monsters van 
behandelcentra voor geslachtsziekten gebruikt en is PCR gekozen als 
referentiemethode. De monsters werden positief beoordeeld als het 
resultaat van de PCR positief was; dit gold ook voor negatieve monsters. 
Het resultaat laat zien dat de chlamydia-sneltest een gevoeligheid heeft 
die vergelijkbaar is met die van de PCR.
SPECIFICITEIT 
Deze chlamydia-sneltest maakt gebruik van antilichamen die zeer 
specifiek zijn voor chlamydia-antigenen op vrouwelijke cervicale 
uitstrijkjes, urethrale uitstrijkjes en urinemonsters. Het resultaat toont aan 
dat de chlamydia-sneltest een vergelijkbare hoge specificiteit heeft als de 
PCR.

Vrouwelijke cervicale uitstrijkjes

Distributeur:
Praxisdienst GmbH & Co. KG 
Trierer Str. 43-47
D-54340 Longuich
info@praxisdienst.de

3 druppels oplossing

Positief   Negatief   Ongeldig

Chlamydia-
sneltest

Totaal resultaat

Totaal 
resultaat

Mannelijke urinemonsters

Totaal 
resultaat

Mannelijke urethale uitstrijkjes

https://www.praxisdienst.nl/nl/Laboratoriumbenodigdheden/Testen/Point+of+Care+tests/RightSign+chlamydia+sneltest.html



