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Deze handleiding geldt voor de volgende symptomen  
  

• Maagdarm ziekten • Hormonale stoornissen • HIV 

• Depressie • Glucose stofwisseling stoornis • EBV 

• Angststoornissen • Stress • aids 

• Concentratiestoornissen • Hypercortisolisme • Ouderdom dementie 

• Therapie met SSRI's • Nitrostress  

• Slaapstoornissen • Neurodegeneratieve ziektes  
  
 
 
Wat meet de test? 
 
Deze thuistest geeft inzicht in je tryptofaanstofwisseling. Een storing in deze stofwisseling kan zich uiten in 
lichamelijke ziektes met een psychische aandoening als oorzaak, zoals de ziekte van Parkinson, en in psychische 
stoornissen. 
 
Vooraf: Lees eerst de handleiding helemaal door voordat je aan de uitvoering van de test begint! 
 

Urinetest :                

Man & vrouw:     
 
 

Is het testpakket volledig? 
 
Controleer a.u.b. of de testset volledig is. Het moet 
bevatten: 

− 1 Handleiding voor monsterafname incl. 
handleiding voor het opvragen van de uitslagen 
en een garantieformulier 

− 1 Monsterbegeleidingsformulier 

− 1 Urinebuisje met stabilisator (zoutzuur) in 
verzendbuisje met waarschuwingssticker (Let 
op: etsend!*) 

− 1 Urinebeker 

− 1 Verzendenvelop 

*Risico op letsel! Let op: bewaar deze testset buiten 
het bereik van kinderen. 

Test voorbereiding 

We verzoeken je met het onderstaande rekening te 
houden. 

1. Vermijd de inname van grote hoeveelheden 
vloeistof (meer dan 1 liter) in de avond en nacht voor 
de monstername. 

2. Let er a.u.b. op, dat er minimaal 8 uur tussen de 
laatste maaltijd en de monstername zit. 

3. Belangrijke informatie voor vrouwen: doe deze 
test niet tijdens de menstruatie. 
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Test-Uitvoering 

1. Gebruik voor de monstername van de eerste 
ochtendurine de urine halverwege: Laat eerst ca. 
3 seconden urine in het toilet lopen. Vang 
vervolgens ca. 25 ml urine op in de urinebeker, 
zonder de urinestraal te onderbreken. De 
urinebeker moet ongeveer tot de helft gevuld 
worden. De overige urine laat je weer weglopen 
in het toilet. 

2. Neem het urinebuisje met de stabilisator uit het 
verzendbuisje (met de waarschuwingssticker). 

3. Giet de urine uit de urinebeker in het urinebuisje 
met de stabilisator. Het urinebuisje moet tot aan 
de 25 ml-markering gevuld zijn. 

4. Sluit het urinebuisje zorgvuldig en draai ‘m 2-3 
maal ondersteboven. 

5. Noteer op het etiket de naam van de 
monsternemer en de datum van monstername 
en plak het etiket op het urinebuisje. 

6. Stop het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit 
het verzendbuisje zorgvuldig. 

7. De urine die nog in de urinebeker zit, giet je 
weer in het toilet. 

8. De urinebeker kan je met het huisvuil 
weggooien. 

9. Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde 
monsterbegeleidingsformulier in de bijgesloten 
verzendenvelop en stuur deze per post aan ons 
laboratorium retour. 

 

 

 

 

Verzending van de monsters 

Stop het verzendbuisje met het ingevulde en 
ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de 
verzendenvelop en sluit deze met zorg. Verwijder 
hiervoor de beschermfolie aan de binnenkant van 
het blauwe plakband en druk de sluitpunten stevig 
tegen elkaar aan. 

Attentie: Je kunt de verzendenvelop daarna niet 
meer openen. 
 
Bewaar de verzendenvelop tot aan de 
retourzending in de koelkast. De retourzending kan 
uitsluitend plaats vinden op maandag of dinsdag 
door de verzendenvelop te deponeren bij een 
PostNL afgiftepunt dan wel in een PostNL 
brievenbus. 
 
Let op! Geen retourzending op andere dagen of 
voor (en op) feestdagen. Geef bij extreme hitte of bij 
vorst de verzendenvelop bij voorkeur af bij een 
PostNL afgiftepunt. De retourzending is altijd gratis, 
betaal dus nooit verzendkosten. 
 
Dank voor de medewerking. 
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