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Bijlage 1 Kwaliteitseisen Testwijzer aanbieders 

laboratorium Zelftesten soa/hiv 
Overzicht van de vereiste karakteristieken en kwaliteitseisen met uitleg en weegfactor. Dit 

overzicht beoogt een uitwerking te zijn van de geldende medisch-professionele standaard op dit 

terrein en kan periodiek door Soa Aids Nederland worden herzien. 

De aanbieder retourneert dit document digitaal aan Soa Aids Nederland 

(professionals@soaaids.nl), ondertekend door de daartoe bevoegde persoon met 

verwijzingen naar een onderbouwing voor het gegeven antwoord in separate 

documenten of websites.  

Tevens voegt de aanbieder een digitaal gewaarmerkt uittreksel (pdd) uit het 

handelsregister van de KvK toe met datum van ondertekening van deze offerte.  

 

 Karakteristiek   Antwoord aanbieder   

1. Naam aanbieder    

2. Naam laboratorium    

3. Voor welke soa worden testen aangeboden (+ 

type test en eventuele vervolgtesten bij 

positieve of dubieuze uitslagen en ter 

confirmatie1)   

  

  Prijs      

4. Prijs enkele Chlamydia test zonder 

behandelconsult (in €) 

o 15 punten:          < € 35 

o 7 punten:            € 35 - 46 

o 0 punten:            > € 46 

  

  Totaal punten prijs (maximaal 15)   

 Kwaliteitseisen gewicht 

5. De aanbieder adviseert zowel vaginale/urine, 

anale als orale testafname mogelijkheden voor 

Ct en Go en adviseert dit conform NHG 

richtlijn. 

 5 

6. De aanbieder adviseert een soa-testpakket 

conform de op dat moment geldende NHG 

richtlijn en biedt de testen uit het eigen 

assortiment conform dit advies aan. 

 5 

                                                            
1  NAAT Ct, NAAT Go (vaginaal, urine, anaal, keeluitstrijk), genotypering LGV, syfilisscreening, HBV screening en 

vervolgtesten,  4
e

 generatie combo test Hiv (Western Blot/NAAT voor confirmatie). Optioneel: HCV Elisa en RNA, 
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7. De aanbieder/het laboratorium waarmee 

samengewerkt wordt, is gecertificeerd conform 

een geldende norm2 voor laboratoria. 

 1 

8. De aanbieder biedt op de website correcte en 

begrijpelijke informatie aan over de meest 

voorkomende soa en indicaties om te testen of 

verwijst hiernaar.  

Specifiek: 

1. Symptomen  
2. Incubatietijd  

3. Transmissieroute 
4. Welke lichaamslocaties geïnfecteerd 

worden 

5. Risicofactoren, o.a. risicogedrag 
6. Behandeling 

7. 1-6 zijn eenvoudig te vinden op de website  

 3 

9. De aanbieder benoemt de kans op een fout-

positieve en fout-negatieve uitslag en de 

betekenis daarvan voor de consument.  

 2 

10. De aanbieder benoemt de (mogelijkheid van) 

de noodzaak van confirmatie en bijkomende 

extra testen OF biedt deze testen zonder extra 

kosten aan (specifiek: hiv WesternBlot, LGV 

genotypering, HBV serologie) 

 2 

11. De aanbieder gebruikt betrouwbare 

testmethodes3 conform de richtlijnen van de 

NHG en NVMM. 

 3 

12. De aanbieder biedt op de website informatie 

over het belang van correcte behandeling bij 

positieve uitslag voor zowel individu als 

partners. 

 4 

13. De aanbieder adviseert consumenten zich te 

laten behandelen bij de huisarts of de GGD bij 

een positieve uitslag. 

 5 

                                                            
2 CCKL of NEN 

3 Voor hiv:  4e generatie combi hiv test (eventueel in combinatie met een point of care test, RNA test, 

Western Blott), voor gonorroe en chlamydia: NAAT test, indien anaal positief monster bij MSM: 

genotypering LGV, voor syfilis: TPHA of vergelijkbare screeningstest, indien positief FTA-abs en VDRL, 

hepatitis B: anti-HBc (indien positief minimaal HBsag)  
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14. De aanbieder biedt op de website correcte en 

begrijpelijke informatie aan over het 

voorkomen van een soa (veilig vrijen) of 

verwijst daarnaar. 

Specifiek: 

1. Condoomgebruik tijdens vaginale, anale en 

orale seks 
2. Risico's van (het delen van) geïnfecteerde 

gebruikte naalden  
3. Tips voor succesvol condoom gebruik  

4. 1-3 zijn eenvoudig te vinden op de website  

 4 

15. De aanbieder biedt op de website correcte en 

begrijpelijke informatie aan over de window-

periode van de verschillende soa's en adviseert 

conform de op dat moment geldende NHG 

standaard t.a.v. de termijn tot testen. 

 4 

16. De aanbieder biedt op de website informatie 

aan over partnerwaarschuwing en het belang 

daarvan.  

 2 

17. De aanbieder biedt de consument contact aan 

via telefoon of email. 

 1 

18. De aanbieder biedt de consument contact met 

een BIG-geregistreerde professional aan via 

telefoon of email. 

 2 

19. De aanbieder heeft een adequate procedure 

om consumenten actief te informeren over 

uitslagen waarbij een soa wordt aangetoond. 

Specifiek: de aanbieder spant zich in om 

consumenten met een positieve uitslag 

persoonlijk te bereiken met deze uitslag. 

 4 

20. De aanbieder biedt hulp bij partner-

waarschuwing aan door een BIG-

geregistreerde professional. 

Specifiek: mogelijk is een (telefonisch) gesprek  

/ online counseling op maat / het overnemen 

van de waarschuwing van de partner / 

verwijzing naar en/of meegeven van code voor 

www.partnerwaarschuwing.nl 

 3 

21. De aanbieder biedt correcte informatie over de 

behandeling van soa's aan, inclusief hoe 

behandeling te krijgen is. 

 4 

22. De aanbieder biedt counseling / gesprek aan 

door een BIG-geregistreerde professional bij 

vragen over of het traject na de uitslag. 

 4 

23. De aanbieder biedt de mogelijkheid van (een 

recept voor) behandeling tegen betaling aan 

door daartoe bevoegde en bekwame BIG-

geregistreerde professionals. 

 4 

http://www.partnerwaarschuwing.nl/
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24. De aanbieder biedt een printbare  testuitslag 

aan met daarop het logo van  het laboratorium 

waarmee de consument naar de eigen huisarts 

of GGD kan gaan voor behandeling. 

 3 

25. De aanbieder biedt video-instructies aan van 

testafname. 

 3 

26. De aanbieder levert Nederlandstalige 

informatie bij het testpakket. 

 2 

Totaal kwaliteitseisen (maximaal 70)   

Aansluiting aan Testwijzer Voorstel aanbieder 

27. 

o Deep-links naar winkelmandje met het exacte 

pakket soatesten dat past bij het gegeven 

testadvies van Testwijzer (15 punten) 

o Deep-links naar pakket soatesten dat past bij 

het gegeven testadvies van Testwijzer (7 

punten) 

o Deep-link(s) naar bestelpagina met totaal 

assortiment soa-testen (o punten) 

 

Totaal  aansluiting (maximaal 15)  

 

Totaal  punten  (maximaal 100)  

 

◊ De aanbieder houdt zich aan de vigerende  wet- en regelgeving ten aanzien van privacy, 

patiëntrechten en productveiligheid, waaronder de Wet Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst en de vigerende Europese IVD-richtlijn, thans 98/79/EG 

(In vitro Diagnostics Directive) 

 

◊ De aanbieder meet klanttevredenheid en toont alle resultaten op de website 

 

Plaats: 

Datum: 

 

Naam en handtekening bevoegd persoon aanbieder: 

 

 


