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Deze handleiding geldt voor de volgende symptomen  
  

• Glossitis • Obstipatie • Dementie 

• Gastritis • Neuropathie • Geheugenstoornissen en psychosen 
  
 
 
 
Wat meet de test? 
 
Deze thuistest brengt je vitamine B12-level in kaart. Vitamine B12 is nodig voor het bloed en de zenuwen. 
Vitamine B12 speelt een rol bij de vorming van gezonde rode bloedcellen en zorgt voor een goede werking van 
het zenuwstelsel. 
 
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 (Monovette), incl. etiket en geel 
tuitje 

− 1 Urinebeker 

− 1 Verzendbuisje 

− 1 Verzendenvelop 

 

 
 
 

 
Test voorbereiding 

*Om de meetresultaten bij de vitamine B12-
urinetest niet te vertekenen, verzoeken wij je om 
minimaal 48 uur voor en tijdens de monstername af 
te zien van het gebruik van vitamine B12-
preparaten. 

We verzoeken je vriendelijk met het onderstaande 
rekening te houden. 

1. Als je ‘s nachts vaak moet plassen, moet de urine 
verzameld worden. Een verzamelcontainer kan 
je aanvragen via Tel. +31 - (0)88 - 00 75 744 of 
info@yourshealthtest.nl. Verzamel dan de 
nachtelijke urineproductie vanaf 00.00 uur en 
vermeng deze met de eerste ochtendurine 
meteen na het opstaan. Uit deze verzameling 
urine neemt je de benodigde urinehoeveelheid 
d.m.v. de urinemonovette (zie Test-Uitvoering). 
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2. Vermijd de inname van grote hoeveelheden 
vloeistof (meer dan 1 liter) in de avond en nacht 
voor de monstername. 

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

 

Test-Uitvoering 

1. Voor de monstername gebruik je de eerste 
ochtendurine. Let erop dat minstens 8 uur na de 
laatste maaltijd verstreken moeten zijn! 

2. Gebruik voor het urinemonster de urine 
halverwege. Dat wil zeggen: laat eerst wat urine 
in het toilet lopen; de volgende urine vang je op 
in de urinebeker. Deze moet tot ongeveer de 
helft worden gevuld. 

De overige urine laat je weer weglopen in het 
toilet. 

3. Neem nu een tuitje en het gele urinebuisje in de 
hand, draai van het voorste deel de gele 
afsluiting af en zet hier het tuitje op. 

4. Doop het gele tuitje in de urine en neem met dit 
buisje een deel van de urine uit de urinebeker 
door van achter de stempel volledig uit te 
trekken. Het urinebuisje moet volledig gevuld 
worden. 

5. Haal het gele tuitje er weer vanaf en sluit 
vervolgens het urinebuisje zorgvuldig met de 
gele afsluiter. 

6. Breek de uitgetrokken stempel bij het 
afbreekpunt af zodat deze niet meer uitsteekt. 

7. Vul het bijgevoegde etiket in (monsterdatum, 
naam) en plak het op het urinebuisje. Doe het 
urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het 
verzendbuisje zorgvuldig.  

8. Het tuitje, de afgebroken stempel en de 
urinebeker kunnen bij het huishoudelijke afval. 

9. Stop het verzendbuisje samen met het ingevulde 
monsterbegeleidingsformulier in de 
verzendenvelop. Stuur deze envelop retour naar 
ons laboratorium. 

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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