
Gebruiksaanwijzing Ovulatietesten CE0197 

 
Dipstick “gevoelig” en “extra gevoelig” & Midstream “gevoelig” en “extra gevoelig” 

De LH ovulatietest is een snelle test die je eenvoudig zelf kunt uitvoeren. De test detecteert het luteïniserend hormoon 
(LH) in je urine om de eisprong (ovulatie) te voorspellen en daarmee je meest vruchtbare periode.  
Deze test is uitsluitend voor in vitro gebruik. Uitsluitend voor extern gebruik. 
 
Hoe werkt de ovulatietest? 
Gedurende de menstruele cyclus wordt een kleine hoeveelheid LH geproduceerd, maar in het midden van de cyclus 
vindt er kort een drastische verhoging plaats. Deze stijging wordt ook wel de "LH-piek" genoemd en zorgt ervoor dat 
het eitje van de vrouw vrij komt en dat deze bevrucht kan worden met een spermacel.  
De eisprong vindt hoogstwaarschijnlijk plaats binnen 20-48 uur na de LH-piek. Dit eitje blijft slechts tot 24 uur in leven. 
Aangezien dit gemiddeld genomen slechts 1x in de maand plaatsvindt en het eitje slechts 24 uur blijft leven, is het 
bepalen van de eisprong handig in het vergroten van de kans op zwangerschap.  
Deze ovulatie test is speciaal ontworpen om de LH-piek te vinden. Als je positief test op een ovulatie test, dan ben je 
in je meest vruchtbare fase van je menstruatiecyclus en is de kans het grootst om zwanger te raken na het hebben 
van gemeenschap.  
 
Inhoud 
Elke verpakking bevat:  

 één test  
 één droogmiddel  

 
Benodigdheden 

 Timer (bv een horloge) 
 Schoon bakje/bekertje van plastic of glas (alléén in het geval van een dipstick) 
  

Bewaren 
 Bewaar de verpakking ongeopend bij kamertemperatuur (4-30 °C) 
 Langdurige blootstelling aan warme en vochtige omgeving zal bederf veroorzaken 
 De test is houdbaar binnen de vervaldatum vermeld op het etiket  
 Na opening dient de test binnen een uur gebruikt te worden 

 
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 

 Alleen voor in-vitro diagnostiek gebruik 
 Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken 
 Lees alle informatie uitvoerig in deze bijsluiter voordat je de test uitvoert 
 Gebruik de testen niet na de vervaldatum 
 Open de verpakking niet totdat je klaar bent om te starten met de test  
 Raak de strip van de test niet aan binnen het resultaten gebied (houd de test vast bij het gekleurde 

gedeelte indien het om een dipstick gaat en bij de houder als het gaat om een midstream test) 
 Hergebruik de test niet opnieuw. Gooi het in de vuilnisbak na het testen 
 Alle urinemonsters en gebruikte testen moet worden beschouwd als potentieel besmettelijk en contact met 

de huid moet daarom worden vermeden 
 Houd buiten bereik van kinderen 

 
Beperkingen  

 De test werkt alleen als de instructies nauwkeurig worden opgevolgd. Hoewel de LH ovulatie test zeer 
nauwkeurig en gevoelig is in het opsporen van de ovulatie, bestaat er een extreem kleine kans op valse 
resultaten (positief testresultaat als er geen eisprong plaatsvindt of een negatief resultaat wanneer de 
eisprong wel plaatsvindt).  

 Verminder je vochtinname gedurende 2 uur vóór het uitvoeren van de test, omdat het drinken van grote 
hoeveelheden vloeistoffen de LH concentratie kan verdunnen in de urine. Hierdoor kan een negatief 
resultaat verschijnen, terwijl het testresultaat positief zou moeten zijn. 

 De LH ovulatie test kan alleen de hormoon piek dat voorafgaat aan de eisprong detecteren; ze kunnen niet 
zeggen of je daadwerkelijk een ei tijdens je cyclus zal vrijgeven. 

 Zoals bij alle diagnostische testen dient een definitieve klinische diagnose niet gebaseerd te zijn op de 
resultaten van een test, maar dient een arts bevestiging te geven van de resultaten. 

 De LH ovulatie test mag niet worden gebruikt als anticonceptiemiddel. 
 Sommige geneesmiddelen op recept (zoals menotropins) kunnen het testresultaat beïnvloeden. Wanneer 

je medicatie neemt, raadpleeg dan je arts. Ook indien vruchtbaarheidsproblemen medisch zijn vastgesteld 
raadpleeg dan je arts voordat je deze test gebruikt. Medicijnen die hCG of LH bevatten kunnen invloed 

hebben op de testresultaten en kunnen valse positieve resultaten geven als je te vroeg begint met het 
testen in je cycli. Bepaalde zeldzame medische aandoeningen of het begin van de menopauze kunnen 
verhoogde niveaus van LH veroorzaken. Vrouwen met polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) kunnen 
geen betrouwbare resultaten van de ovulatie testen te krijgen. Neem altijd contact op met je arts als je niet 
zeker bent. 

 Sommige vrouwen ovuleren niet elke cyclus en zij zullen een verhoging van het niveau van LH hormoon 
niet zien tijdens deze non - eisprong cycli.  

 Het kan zijn dat de eisprong (ovulatie) niet regelmatig is door emoties, omstandigheden en andere factoren 
in je leven. Je kunt er daarom niet vanuit gaan dat de eisprong (ovulatie) altijd op dezelfde dag van je 
cyclus plaatsvindt. Daarom wordt aangeraden om elke cyclus opnieuw te testen.  

 Alcohol, aspirine, paracetamol of enig andere gemeenschappelijke medicijnen beïnvloeden de test niet.  
 Hormonale anticonceptie beïnvloedt de uitslag van de test niet.  

 
Gevoeligheid en specificiteit 
De ovulatietest detecteert LH in menselijke urine vanaf 10, 20 of 25 mIU/l (afhankelijk van de gekozen test). Er 
ontstaat geen cross-reactie bij toevoeging van FSH (200 µIU/ml) en TSH (250 µIU/ml) aan de negatieve (0 mIU/ml LH) 

monsters. 
 
Wanneer starten met testen 

De dag van de LH-piek varieert van vrouw tot vrouw en van cyclus tot cyclus. Daarom is het belangrijk om allereerst 
de lengte van je cyclus te bepalen. De lengte van de menstruele cyclus is de duur van jouw eerste menstruatie dag 
(dag 1) tot en met de dag voordat de volgende bloeding begint. Om te bepalen wanneer je moet beginnen met testen, 
verwijzen we je naar de tabel hieronder. De dag dat je begint met testen staat onder het aantal dagen dat je cyclus 
duurt.  Als de lengte van je cyclus onregelmatig is (je cyclus verschilt een paar dagen elke maand), neem dan  het 
gemiddelde aantal dagen van jouw cyclus van de afgelopen 3 maanden.  Raadpleeg een arts als je cyclus korter is 
dan 21 dagen of langer dan 40 dagen. Als je (nog) niet weet wat je cyclus lengte is, kun je alvast starten met de test 
11 dagen na jouw eerste periode (hierbij wordt van een gemiddelde cyclus van 28 dagen uitgegaan). Test elke dag 
gedurende 5 dagen lang, of totdat de LH-piek is gedetecteerd. 
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Lengte van 
de cyclus 
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Voorbeeld: Je cyclus duurt 28 dagen, dan dien je op de 12e dag na je eerste bloeding te starten met testen. Als je zoals in dit 

voorbeeld je eerste bloeding hebt op de 9e dag van de maand, dan tel je er 12 dagen bij op en start je op dag 20 (S) van de 
kalender.  
 

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9* 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 (S) 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 

 
 

 

 
  



Deze ovulatietest helpt je om de kans te vergroten om zwanger te worden op een natuurlijke manier. De resultaten zijn zeer betrouwbaar (>99%) en makkelijk af te lezen. Lees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je gaat 
testen en laat zowel de test als urine op kamertemperatuur komen. Je eerste ochtendurine wordt niet aanbevolen om mee te testen, maar elk ander moment van de dag is geschikt. Voor het beste resultaat raden wij je aan om alle testen 
op ongeveer hetzelfde tijdstip uit te voeren, het liefst tussen 10:00 en 16:00. Dan is de kans het grootst dat je de LH-piek zult detecteren.  

 

   

 
 

 

                 

 
          “Dop”         “Absorberende Tip”       “Resultaat Raam”      “Handvat”

 
 
 
 
 
 
 

 
a. Vang je urine op in een bakje 

(plastic/glas). 
b. Verwijder de verpakking van de test. 
c. Houd de test verticaal, doop de test 

zorgvuldig in het urinemonster met de pijl 
in de richting van de urine. 

d. Dompel de strip niet voorbij de max lijn in 
de urine. 

e. Houd de strip voor 10 seconden 
ondergedompeld en leg daarna de strip 
plat op een schoon, droog, niet-
absorberend oppervlak. Start de tijd.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

a. Verwijder de verpakking 
b. Verwijder de dop en houd de midstream 

met de blootgestelde “absorberende tip” 
naar beneden wijzend direct in jouw 
urinestraal gedurende minstens 10 
seconden totdat het goed nat is. Urineer 
niet over de rest van de midstream test. 

Belangrijk: Je kunt ook de urine opvangen in 
een schoon en droog bekertje (plastic/glas). 
Dompel dan alleen de “absorberende tip” van 
de midstream in de urine gedurende minstens 
10 seconden.  
c. Plaats onmiddellijk de dop over de 

“absorberende tip” nadat je klaar bent 
met het opvangen van de urine. 

d. Leg de midstream op een vlakke 
ondergrond met het “resultaat raam” naar 
boven. Start de tijd.  

 Wacht tot er één of twee gekleurde lijnen verschijnen. De resultaten dienen binnen 3-5 minuten 

geïnterpreteerd te worden. Let op: lees de resultaten niet meer af na 10 minuten. 
 

 Wacht tot er één of twee gekleurde lijnen verschijnen. De resultaten dienen binnen 3-5 minuten 

geïnterpreteerd te worden. Let op: lees de resultaten niet meer af na 10 minuten. 

  De uitslag aflezen 

    

 
                                                  

                                                     POSITIEF      NEGATIEF  ONGELDIGE                             
                                                                             TEST 
C = Controle lijn 
T = Test lijn                
 

 
 
 
 
 

 De uitslag aflezen 

 
             
 

 
 
                                           POSITIEF                  NEGATIEF             ONGELDIGE  
                                                                                                TEST 
    
 
C = Controle lijn 
T = Test lijn                
 
 
 
 

POSITIEF (LH-piek): Als de kleur van de test lijn gelijk is aan of donkerder 
is dan de controle lijn, betekent dit dat er een hormoon piek is 
geconstateerd die aangeeft dat je eisprong (ovulatie) binnenkort 
plaatsvindt. Meestal gebeurt dit binnen 20 tot 48 uur na het detecteren van 
de LH-piek. De kans om zwanger te worden is het grootst binnen nu en 48 
uur.  
 

NEGATIEF (geen LH-piek): Slechts één gekleurde lijn verschijnt in het 
controlegebied, of de test lijn verschijnt, maar is lichter dan de controle lijn. 
Dit betekent dat er hoogstwaarschijnlijk geen LH-piek zal plaatsvinden de 
komende 24 uur.  
 
 

ONGELDIG testresultaat: het resultaat is ongeldig als er geen gekleurde 
lijn verschijnt in het controlegebied (C), ook niet als er wel een lijn in het 
testgebied (T) verschijnt. Herhaal de test in dit geval met een nieuwe test. 
Als het probleem aanhoudt, stop dan met testen en neem onmiddellijk 
contact op met je distributeur. 
Belangrijk: een gekleurde lijn die in het controlegebied verschijnt, kan 
worden beschouwd als de basis dat de test correct is uitgevoerd. 

 
 


