
Gebruiksaanwijzing Zwangerschapstesten CE0197 

 
Dipstick “gevoelig” & Midstream “gevoelig” en “extra gevoelig” 
De zwangerschapstest is een snelle test die je eenvoudig zelf kunt uitvoeren. De test detecteert het humaan 
choriongonadotrofine (hCG) in je urine dat al in een zeer vroeg stadium van je zwangerschap verschijnt en zodoende 
vroegtijdig een zwangerschap detecteert. 
Deze test is uitsluitend voor in vitro gebruik. Uitsluitend voor extern gebruik. 
 
Hoe werkt de zwangerschapstest? 
Omdat de hoeveelheid van het hormoon humaan choriongonadotrofine (hCG) in het lichaam snel stijgt tijdens de eerste 
twee weken van de zwangerschap, zal de teststrook de aanwezigheid van dit hormoon al detecteren wanneer de 
hoeveelheid hCG tussen 10 of 25 mIU/ml (afhankelijk van je gekozen test) en 500,000mIU/ml is. Dit hormoon bevindt 
zich ook in de urine. De zwangerschapstest bevat antilichamen die specifiek reageren met hCG. Wanneer het 
urinemonster op de test wordt aangebracht, kruipt de urine langs het membraam. Indien je urine het testgebied van het 
membraam bereikt, zal het bij zwangerschap een gekleurde test lijn weergeven. Als deze lijn niet verschijnt, dan wordt er 
niet voldoende hCG gedetecteerd en is de uitslag negatief. In het controle gebied vormt zich een gekleurde lijn die 
aangeeft dat de test juist is uitgevoerd.   
 
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  

 Vals negatieve metingen kunnen optreden bij testen die te vroeg worden gedaan. Om de meest accurate 
resultaten te krijgen, is het verstandig om op de dag dat je menstruatie zou moeten starten (opnieuw) te 
testen. Indien deze test (wederom) negatief is en je toch een zwangerschap vermoedt, test dan 48uur later 
nog een keer. Dit maakt het mogelijk meer hCG op te bouwen in de urine, wat zal leiden tot een meer 
accurate test. Blijft je menstruatie uit en blijf je negatief testen, raadpleeg dan een arts.  

 Het drinken van te veel vocht voordat de test wordt uitgevoerd kan een vals negatieve uitslag veroorzaken. 
Voor de meest nauwkeurige resultaten gebruik je ochtend urine, omdat deze het meest geconcentreerd is. 

 Bepaalde vruchtbaarheidsmedicijnen die hCG (zoals Pregnyl, Profasi, Novarel) bevatten, kunnen een vals 
positief resultaat geven.  

 Alcohol, orale anticonceptiva, de pil, pijnstillers, antibiotica of hormonale therapieën die geen hCG bevatten, 
mogen niet van invloed zijn op het testresultaat . 

 Een aantal andere medische aandoeningen, waaronder ovariale cyste, choriocarcinoom of 
buitenbaarmoederlijke zwangerschap (zwangerschap buiten de baarmoeder) kunnen verhoogde hCG 
veroorzaken. Dit kan leiden tot vals positieve uitslagen.  

 Indien een verhoogd hCG niveau door andere oorzaken dan een zwangerschap niet kunnen worden 
uitgesloten, dient de aanwezigheid van hCG in urine niet als diagnose voor een zwangerschap gebruikt te 
worden.   

 Bij het uitvoeren van de test binnen 8 weken na een bevalling of een miskraam kan dit ook tot een vals 
positief resultaat leiden. Je dient in dit geval je arts om hulp te vragen bij het interpreteren van de resultaten. 

 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 

 
 
 
 

 
 

 

 
  



Deze zwangerschapstest helpt je om op een snelle en makkelijk manier te testen op een eventuele zwangerschap. 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. Eerste ochtendurine bevat meestal de hoogste concentratie van hCG en is daarom het beste om te gebruiken bij het uitvoeren van de urinetest. Echter 
vanaf de eerste dag dat je menstruatie zou moeten starten, kun je op elk moment van de dag de test uitvoeren.  
 

 

   

 
 
 

     

 
 
          “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. 

Tip: Je kunt ook de urine opvangen in een 
schoon en droog bekertje (plastic/glas). Dompel 
dan alleen de “absorberende tip” 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 5 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 5 minuten 

 De uitslag aflezen 
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                POSITIEF                     NEGATIEF                    ONGELDIGE  
                                                               TEST 
 
 
 
C = Controle lijn 
T = Test lijn                
 
 

POSITIEF (zwanger): er verschijnen twee verschillende rode lijnen, één in het 
testgebied (T) en één in het controlegebied (C). Je kunt ervan uitgaan dat je 
zwanger bent. De intensiteit van de kleur van beide lijnen kan verschillen, omdat 
de verschillende stadia van een zwangerschap verschillende concentraties van het 
hCG hormoon hebben. Zodra je positief test, neem dan contact op met je huisarts 
en verloskundige. Hij/zij kan de zwangerschap bevestigen na evaluatie van alle 
klinische- en laboratorium bevindingen en kan advies geven omtrent de 
zwangerschap.  
Belangrijk:. Als de test lijn zwak is, is het raadzaam om de test na 48-72 te 
herhalen met de eerste ochtend urine. 

NEGATIEF (niet zwanger): er verschijnt slechts één rode lijn in het controlegebied 
(C). Er is geen gekleurde lijn in het testgebied (T). Er is onvoldoende hCG 
gedetecteerd om een zwangerschap vast te stellen. Wanneer je reden hebt om 
aan te nemen dat je toch zwanger bent, bijvoorbeeld door het uitblijven van je 
menstruatie, doe dan een nieuwe zwangerschapstest na 3 dagen nadat je 
menstruatie zou moeten beginnen. Mocht je wederom negatief testen en je 
menstruatie blijft uit, raadpleeg dan de huisarts.  
 
 
 
 

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 heldere achtergrond in het resultaat regio kan worden gezien als 
een basis voor het effectief testen 


