HET
BEWAREN
UW MONSTERS
STORING
YOURVAN
SAMPLES
Bewaar de blauwe
 Store the blue Mailing Envelope
Verzendenveloppe met uw monsters
containing
your samples
bijO een temperatuur
tussenbetween
de 2º
O
2en
and
10
C
the
fridge
is the
10ºC – de koelkast is de
beste
best
samples.
plaatsplace
voor for
uwyour
monsters.

How
Collect
Hoe utomonsters
Your Samples
moet
afnemen
for Testing
		 voor
de test
>>>

>>>

Naam van
het product
Product
name
NationaleBowel
Darmkanker
National
Cancer
Screening
Program Kit
Screeningprogramma

Pathology
Services
Pathologische
dienst

Stuurthe
uw‘Blue
Blauwe
Verzendenveloppe,
Mail
Mailing
Envelope’
met uw monsters,
containing
your testnaar:
samples to:
Reply Paid
Paid 83974
83974
Reply
Dorevitch Pathology
Dorevitch
Pathology
FOBT Department
Department
FOBT
POBox
Box5018
5018
PO
Heidelberg West
West MDC
MDC VIC
VIC 3081
3081
Heidelberg

Sponsor van
Sponsor
of
NEW HEMTUBE
HEMTUBE (B)
(B)
NEW

Fabrikant van of
Manufacturer
NEW HEMTUBE
HEMTUBE (B)
(B)
NEW

FOBT002
Version 12/12
12/12
FOBT002 Version

Watnot:
u niet moet doen:
Do
	Change
diet or medication.
Uw dieetyour
of medicatie
veranderen.
 Freeze your samples.
Uw monsters invriezen.
Do not collect samples if:
Neem geen monsters af als:
 You
have haemorrhoids
(piles)
U aambeien
heeft die bloeden.
which are bleeding.
	Tijdens de menstruatie of binnen
 It3 is
during
or within
days
dagen
daarvoor
of 3daarna.
either side of a menstrual
	period.
U bloed in uw urine hebt of in de
toiletpot – in dit geval moet u uw
 Blood
is raadplegen.
present in your urine
huisarts
or present in the toilet bowel
	U binnenkort een afspraak heeft
- in this case you should
voor een colonoscopie.
contact your doctor.
	U in de laatste 12 maanden
 You are scheduled for a
darmklachten hebt gehad die
colonoscopy in the near future.
momenteel in behandeling zijn –
 You
had a bent,
bowelraadpleeg
condition
als uhave
niet zeker
in
the
last
12
months
which
uw arts.
is currently under treatment consult your doctor if you are
unsure.

Lees
volledige
brochure
u de
Pleasederead
all pages
before voordat
taking the
4
twee
monsters
in 4 gemakkelijke
stappen
easy steps
to collecting
your two samples.
afneemt.

Snel
eneasy,
gemakkelijk,
Quick,
done in in
uw
wanneer
youreigen
own huis
home
when
het
u het best
convenient
foruitkomt.
you.

Hebt
hulp nodig?
Need uhelp?

Bel
Call 1800
1300 738
738 365
365 maandag –
(AEST)
Mondaytussen
- Friday
vrijdag
9 am
en 5 pm.
between 9am to 5pm

Readingmet
English
Moeite
het lezen van
a
difficulty?
Engels?
Call ons
us on
Bel
op13
1314
1450
50

Gebruik de)3<,:;0*2
BLAUWE SPATEL.
X		 <ZL[OL

2

Schrijf uw ‘Naam’, ‘Geboortedatum’
X	7YPU[`V\Yº5HTL»º+H[LVM

X Ledig uw blaas, spoel dan het toilet.

	[OL[VPSL[
Laat het Opvangvel met de gedrukte
tekst naar boven in de toiletpot drijven.

-SVH[*VSSLJ[PVU :OLL[ WYPU[ ZPKL
	\WPU
Ga op [OL[VPSL[
de bril zitten
en doe een hoop op
IV^S

X

X

Het aanbrengen van het
Labelling
and
S toring
label
en het
bewaren
yourhet
S ample
van
monster

1

Collecti
ng
Het
afnemen
van
youreerste
Firs t S monster
ample
uw

en de ‘datum van het nemen
van het
)PY[O»HUKº+H[LVM
:HTWSL»V
U
monster’ in drukletters op het label en
[OLSHILSHUK Z[PJRP[HYV\UK
plak het rond het Opvangbuisje.
[OL*VSSLJ[PVU ;\IL
	Doe het Opvangbuisje in de Verzendbuis
X 7\[
[OL*VSSLJ[PVU ;\ILPU[V
met schroefsluiting.

[OLZJYL^[VW ;YHUZWVY[ ;\IL

het opvangvel.

:P[VU [OL[VPSL[HUK WHZZ`V\Y



	Het opvangvel veroorzaakt bij het
IV^LSTV[PVUVU[V[OL:OLL[
doorspoelen geen enkel probleem bij welk
X ;OLJVSSLJ[PVUZOLL[Z^PSSUV[HMMLJ[
toilet dan ook.

VerzamelspatelJ

	HU`[VPSL[Z`Z[LT^OLUMS\ZOLK
Duw het uiteinde van de BLAUWE

Doe het
in de

IVerzendbuis met

SPATEL
in uw ontlasting
en beweegPU[V
die
X 7\[
[OL[PWVM
[OL )3<,:;0*2

Vouw het
label rond het
Opvangbuisje

heen en
weer totdat er niet meer
dan de
`V\Y
IV^LSTV[PVUHUK
KYHNIHJR
grootte
van
een
rijstkorrel
op
het
uiteinde
HUK MVY[O \U[PS`V\ OH]LUVTVYL
van de spatel zit.

schroefafsluiting

[OHU [OLZPaLVMHNYHPUVM
YPJLVU [OLLUKVM [OLZ[PJR
Blauwe
Verzamelspatel

X

Opvangbuisje
J

Breng het label aan op het
Opvangbuisje en NIET op de Verzendbuis

X

✓

v

v

v

(

v

v

✗

X

Opvangvel

	Duw de BLAUWE SPATEL helemaal
7\ZO[OL)3<,:;0*2M\SS`
in het Opvangbuisje totdat dit zich
PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL\U[PS
met een klik sluit.
P[JSPJRZZO\[

X



	
M aakt ube
zichconcerned
niet ongerustifalsit het
lijkt dat er
Don’t
appears
nauwelijks
ontlasting
in de vloeistof
van het
that
hardly
any faeces
has passed
Opvangbuisje
zit. in the collection tube.
into
the liquid
BELANGRIJK > Verwijder de
X IMPORTANT >+VUV[YLTV]L
BLAUWE SPATEL niet nadat u
[OL
)3<,:;0*2HM[LYW\[[PUN
deze in het Opvangbuisje geduwd
P[PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL
hebt.

Gebruik de9,+:;0*2
RODE SPATEL.
X <ZL[OL
	Het tweede monster moet bij voorkeur
;OLZLJVUKZHTWSLZOV\SKIL
binnen 2-3 dagen afgenomen worden. U
[HRLUWYLMLYHIS`^P[OPUKH`Z
kunt desgewenst het tweede monster ook
@V\JHU[HRL[OLUKZHTWSL
later op dezelfde dag afnemen.
SH[LYVU[OLZHTLKH`PM`V\SPRL
	Herhaal alle stappen op dezelfde manier
als in “1. Het afnemen van
het eerste
X 9LWLH[HSS[OLZ[LWZ
[OLZHTL
monster”
en
“2.
Het
aanbrengen
van het
HZ MVY¸*VSSLJ[PUN`V\Y -PYZ[
label en het bewaren van het monster”.
:HTWSL»HUK ¸3HILSSPUNHUK
	Plaats de Verzendbuis samen met de
:[VYPUN`V\Y
:HTWSL¹
andere buis in de afsluitbare zak en doe
deze[OPZ
dan ;YHUZWVY[
in de Verzendenveloppe.
X 7\[
;\ILPU[V
X

[OLaPWSVJRIHN^P[O [OLV[OLY
;\IL[OLUPU [OL4HPSPUN,U]LSVWL









X

PU[V[OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL
BELANGRIJK > Bewaar de blauwe
Verzendenveloppe
bij een temperatuur
X IMPORTANT
> :[VYL[OLIS\L
tussen de 2° en 10°C – de koelkast is
4HPSPUN,U]LSVWLZVP[RLLWZ
een goede plaats.
6

`V\Y ZHTWSLZ IL[^LLU  HUK
BELANGRIJK > Niet invriezen.
6*[OLMYPKNLPZHNVVKZWV[

X IMPORTANT >

4

bestemde vlak op de voorzijde
de
,U]LSVWLZPNU`V\Y
UHTLPUvan
[OL
blauwe Verzendenveloppe.
¸:LUKLY»Z ZPNUH[\YL»ZWHJL

	Vul op de achterkant van de blauwe

X 6U
[OLIHJRVM [OLIS\L4HPSPUN
Verzendenveloppe
de “Naam van

de afzender” en “het adres van de
afzender” in. (KKYLZZ»
HUKº:LUKLYZ
	Doe deze in de blauwe
voorgefrankeerde
Verzendenveloppe:
Place
in the blue
pre-paid
BELANGRIJK
> Onderteken en dateer
Mailing
Envelope:

het Formulier Bijzonderheden van

X IMPORTANT
> :PNUHUKKH[L[OL
de Deelnemer,
dat u aantreft in de

Participant
Details
Form^OPJOPZ
grote enveloppe
waarin
het testpakket
SVJH[LKPU[OLSHYNLLU]LSVWL[OH[
toegestuurd werd.
	JVU[HPULK`V\Y5)*:7IV_
Sluit de zak af waarin de twee gelabelde
Opvangbuisjes die zich in de Verzendbuis



	Breng de schroefdop aan en doe het in
:
JYLL^VU [OLJHWHUK
[OOL
:JYL^VU
WSHJLP[
de afsluitbare zak. Sluit deze af.
PU[V[OLaPWSVJRIHN:LHS
PU[V
V [OL aPW SV
	Doe de afgesloten zak in de blauwe
X 7\[
[OLZLHSLKaPWSVJRIHN
Verzendenveloppe.

Checklist
C hec klis t
for P os
ting
voor
verzending

Zet uw
handtekening
in het daarvoor
X	6U
[OLMYVU[VM
[OLIS\L4HPSPUN

X

Ontlasting

Laat de katoenprop
in het buisje


3

Het
afnemen
van
Collecti
ng
yourtweede
S eco nd monster
S ample
het

X IMPORTANT
<U[PS`V\
[OL
BELANGRIJK >
> Bewaar
de WVZ[
Enveloppe,

voordat u deze wegstuurt, op een plaats
,U]LSVWLJVU[PU\L[VZ[VYLPU
H
waar de temperatuur tussen de 2° en
WSHJL^OLYL[OL[LTWLYH[\YLPZ
10°C ligt.
IL[^LLU 6HUK6*

X APWSVJRIHNJVU[HPUPUN[OL
met schroefdopafsluiting bevinden.

;\ILZ
	[^VSHILSSLK*VSSLJ[PVU
Stuur de voltooide test zo snel
mogelijk
^OPJO
terug. OH]LILLU WSHJLKPU[V
;YHUZWVY[
;\ILZ
	[OLZJYL^[VW
Onderweg naar het
postkantoor,
houdt
de Verzendenveloppe droog en koel
X 7VZ[ IHJR`V\YJVTWSL[LK [LZ[
(onder de 25°C).
HZ
ZVVUHZ`V\JHU
	Verstuur de blauwe Verzendenveloppe
via een postkantoor/agentschap van
X >OLU
[YH]LSSPUN[VWVZ[
[OL
Australia
Post.
4HPSPUN,U]LSVWLRLLWP[
	Als dat niet kan doe hem danKY`
in een
6
HUKJVVSILSV^
brievenbus van Australia*
Post.
7VZ[ [OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL
H[HU (\Z[YHSPH7VZ[ ZOVWV\[SL[
0M [OPZPZ UV[ WVZZPISLTHPSH[HU
(\Z[YHSPH7VZ[ WVZ[ IV_

BELANGRIJK > Niet invriezen.
X IMPORTANT > +VUV[ MYLLaL

+VUV[ MYLLaL

Hebt
u hulp nodig?
Informatie
• Bel
1800
738
365. Mo
Maandag-vrijdag
tussen
am5p
enm
5 pm
• MoeiteEnglish
met hetalezen
in het •Engels
• Translating
and interpreting
services
1350
14 50
• Web
www.cancerscreening.gov.au
5LLKOLSW&
Information
• Call
1300
738
365.
n - F ri (AES T) (AEST)
between
9am9to
• Reading
difficulty
Translating
and interpreting
services
• Call• Call
13 14
• >LI
www.cance
rs creening.gov.a u

