Zelftesten & Zelfzorg
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Zelf meten
Eerder weten

02-01-12 19:21

Gezond zijn en blijven

De

Veel rondom uw eigen gezondheid heeft u zelf
in de hand. Gezond zijn en blijven is natuurlijk
belangrijk voor u. Er zijn veel producten die u
hierbij kunnen ondersteunen. Daartoe behoren
ook zelftests om regelmatig te meten hoe het is
gesteld met uw lichaam. Dat dit tegenwoordig
ook betrouwbaar thuis kan weten veel consumenten. Welke testen er allemaal zijn is echter
nog niet bij iedereen bekend. In deze handzame
folder stellen wij u daarom graag enkele van
deze producten voor.

Uw gezondheid telt, vandaar ons motto:

Zelf Meten – Eerder Weten
Gecertificeerde zelftests die u de mogelijkheid
bieden om actief uw gezondheid te monitoren.

041 XC brochure schets3zelftest.indd 2

02-01-12 19:21

n

De rol van een Zelftest
Een zelftest is geen wondermiddel. Die bestaan ook
niet. De tegenwoordige zelftests zijn echter wel
dusdanig gevoelig en betrouwbaar dat ze een goed
beeld geven en kunnen dienen als eerste ‘screening’
op een aandoening of klacht. Te denken valt
bijvoorbeeld aan cholesterol, glucose, bloeddruk
of allergie. Maar ook als controle op coeliakie
(glutenintolerantie), maagklachten (helicobacter
pylori) of als test of de overgang al is begonnen.
De producten in deze folder zijn allemaal voorzien
van een CE certificaat en voldoen hiermee aan de
Europese richtlijnen voor veilig thuisgebruik.
De betrouwbaarheid van de moderne testen is hoog
evenals de kwaliteit.
Testjezelf.nu BV (Dutch Diagnostics) is ISO 9001 en
ISO 13485 gecertificeerd. Hiermee heeft u de
zekerheid dat de testen worden geproduceerd en
geleverd volgens strikte normen. Veiligheid voor u
en uw gezin.
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Zwanger zijn?

Zw

De zwangerschapstest behoort tot de meest
gebruikte en oudste zelftest. De testen zijn
makkelijk in gebruik en kennen een betrouwbaarheid van nagenoeg 100%.

Testjezelf.nu® Midstream Test
De Testjezelf.nu® Vroege
“midstream” test behoort
tot de meest verkochte
online zwangerschaps
testen. Sinds de introductie
in 2007 is de test inmiddels
verkrijgbaar via meer dan
100 online verkooppunten. De test is overigens ook
verkrijgbaar bij steeds meer apothekers en
drogisterijen. Klanten waarderen de betrouwbaar
heid, gekoppeld aan de eerlijke prijs van de test.
De test is verkrijgbaar in een enkele of dubbele
verpakking. Door de hoge gevoeligheid van de test,
kan er al enkele dagen voor de volgende ongesteld
heid worden getest op een zwangerschap.
Nieuw is ook onze midstream digitale zwanger
schapstest. Meer info over deze test via:
www.tobenobe.nl
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Zwanger zijn?
Testjezelf.nu® Cassette Test
Naast de “midstream” zwangerschapstest uitvoering
(deze test dient enige seconden in de urinestraal
gehouden te worden) is er ook een cassette
zwangerschapstest. Deze test is net zo gevoelig (10
dagen na de mogelijke bevruchting al een positieve
uitslag) maar de uitvoering is anders. Bij deze test
wordt de urine eerst opgevangen en via een pipet
wordt de urine toegevoegd aan de test. Deze test
wordt ook in meer dan 80 landen wereldwijd door
ons geleverd aan ziekenhuizen en praktijken.
De cassette test
is verkrijgbaar in
een verpakking
met 3 of zelfs
6 testen.
Betrouwbaar
en vaker testen
is dus mogelijk.
Zelfs tegen een
lage prijs.
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Zwanger worden?

Zw

Testjezelf.nu® Ovulatietest
Snel of eenvoudig zwanger worden is niet altijd
vanzelfsprekend. Soms duurt het langer dan
gewenst. Ovulatietesten zijn dan geschikt om de
natuur een handje te helpen. De testen laten met
bijna 100% zekerheid zien wanneer de meest
vruchtbare dagen van de vrouw zijn aangebroken.
Door seks te hebben op of rond dat tijdstip wordt de
kans op een zwangerschap vele malen groter.
De Testjezelf.nu® Ovulatietest is 100% sensitief
(gevoelig) en wordt geleverd in een verpakking met
7 complete testen. De kans om de vruchtbare dagen
te vinden is daardoor veel groter. Mede door de
uitvoering van de test (cassette met bijgevoegd
pipet) waardoor er altijd met de juiste hoeveelheid
urine wordt getest.
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Zwanger worden?
Vruchtbaarheids-check®
Vaak wordt er vanuit gegaan dat als het zwanger
worden niet lukt, dit aan de vruchtbaarheid van de
vrouw ligt. In meer dan 40% van de gevallen echter
ligt de oorzaak bij de verminderde vruchtbaarheid
van de man. Veelal betreft dit dan het ontbreken van
voldoende spermacellen.
Dit is nu ook eenvoudig en
snel thuis te testen.
Vruchtbaarheids-Check®
is de enige mannelijke
vruchtbaarheidstest welke
een duidelijke uitslag
geeft, gebaseerd op de
uitgangspunten van de
Wereld Gezondheid
Organisatie. De test is in
staat om te meten of het
aantal spermacellen onder
of boven de vastgestelde
waarde ligt.
Meer info: www.vruchtbaarheids-check.nl
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Overgang?

Ov

De menopauze
De periode voor de overgang kenmerkt zich vaak
doordat vrouwen last krijgen van opvliegers,
nachtelijk transpireren, onregelmatige menstru
atie en vaginale droogheid. Het is medisch
gezien belangrijk dat vrouwen weten dat de
(pre) menopauze is begonnen. Ook als u op
latere leeftijd nog probeert zwanger te worden
en dit lukt niet, is het belangrijk om te weten of
u misschien al met de overgang bent begonnen
en dus niet (of verminderd) vruchtbaar bent.

Gevolgen Menopauze?
Tijdens de overgang verandert de hormonale huis
houding. De gevolgen hiervan zijn vaak osteoporose,
verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterol.
Deze gevolgen kunnen vaak goed worden voor
komen door tijdig een afspraak te maken met een
arts. Samen kan dan het gebruik van hormoon
preparaten doorgenomen worden.
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Overgang?
Meno-Check®
Meno-Check® is een snelle, makkelijke en meer dan
99% betrouwbare test om te testen of de vrouw al
begonnen is met de overgangsjaren (Menopauze).
De test is hoog gevoelig waardoor ook de periode
voorafgaande aan de menopauze (de pre-meno
pauze) bepaald kan worden.
Meno-check® toont met meer dan 99% betrouw
baarheid de stijging van het FSH (Follikel Stimulerend
Hormoon) aan. Dit hormoon is in sterke mate
aanwezig en meetbaar tijdens de eerste periode
van de overgang. Het hormoon is eenvoudig te
meten in de urine.
De test verkrijgt deze betrouwbaarheid aangezien er
2 metingen worden verricht. Voor iedere meting is
een aparte urine opvang beker
bijgesloten (hygiëne)
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Intieme verzorging?

Int

pH-Balance®
Heeft u wel eens last van één
of meerdere van onderstaande
symptomen? En bent u soms
bang voor een SOA of schaamt
u zich hiervoor?
• onaangename geur?
• jeuk?
• vaginale afscheiding?
• irritatie?
Dan bent u niet de enige en u hoeft zich hier zeker
niet voor te schamen. Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat vrijwel alle vrouwen hier
regelmatig last van hebben, hebben gehad of last
van zullen gaan krijgen.
Deze symptomen duiden op Bacteriële Vaginose
(Vaginosis / vaginitis) en het is het meest voor
komende en onderschatte vaginale probleem.
Bacteriële Vaginose is geen SOA. Het meest optre
dende en herkenbare symptoom bij een Bacteriële
vaginose (BV) is een vaginale pH-waarde hoger
dan 4.5. De unieke pH-Balance vaginale zelftest is
een test om deze waarde zelf eenvoudig te kunnen
meten. Meer info via: www.ph-balance.nl
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Intieme verzorging?
Candida-check®
Bacteriële Vaginose wordt nogal eens verward met
een Candida infectie. Beide problemen komen vaak
voor.
Gelukkig zijn ze ook vaak goed te behandelen. Er zijn
verschillende producten op de markt (intieme
verzorgingsproducten) die er speciaal op zijn gericht
om de onderliggende oorzaak (verhoogde vaginale
pH waarde) aan te pakken.
Een vaginale schimmelinfectie wordt veroorzaakt
door Candida (Albicans), een gist welke zich vaak in
de vagina bevindt maar meestal geen problemen
veroorzaakt. Als de balans wordt verstoord tussen
de aanwezige bacteriën en Candida, ontstaat er een
vaginale schimmelinfectie. Dit is tegenwoordig ook
makkelijk thuis aan te tonen via Candida-check® een
eenvoudige thuistest waarmee u zelf kunt
vaststellen of u besmet bent met Candida.
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Drugstesten?

Dr

Drugs-check®
Drugsgebruik is al van alle tijden. Duizenden jaren
geleden werd cannabis bijvoorbeeld al gebruikt om
zijn verdovende werking.
Drugsgebruik tegenwoordig echter (vooral onder
jongeren) is een groter probleem. De drugssoorten
zijn veranderd en de problemen die drugsgebruik
met zich meebrengen zijn groter geworden. Veelal
worden tegenwoordig ook synthetische drugs
gebruikt.
Om drugsgebruik aan te kunnen tonen zijn er
verschillende mogelijkheden. Meest gebruikt zijn
drugstesten in urine. Vrijwel alle drugssoorten zijn
in urine nog dagen tot zelfs weken na het laatste
gebruik aan te tonen. Er kan getest worden op
1 enkele soort of met 1 test (multi test) op tot
wel 12 drugssoorten in één keer.
Naast drugstesten in urine is het
tegenwoordig ook mogelijk om
te testen in speeksel. De
huidige speekseltesters zijn
betrouwbaar genoeg.
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Drugstesten?
Drugs-check®
Drugstesten in speeksel is ook
mogelijk op meerdere drugs
soorten tegelijkertijd.
Voordeel van drugstesten in
speeksel is de eenvoudige
afname, nadeel is dat in speeksel
drugs minder lang is aan te tonen.
Testjezelf.nu BV biedt overigens ook particulieren
de mogelijkheid om via een gecertificeerd lab een
drugstest op haren uit te laten voeren.
Drugsgebruik onder jongeren is een probleem,
maar niet direct het einde van de wereld. Om dit te
verduidelijken is er nu ook een concept beschikbaar
dat dient om ouders en kinderen te helpen bij de
ondersteuning.
Meer informatie hierover is te lezen op:
www.levelx.nl
Meer info over drugstesten algemeen:
www.drugs-check.nl
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Maag en Darmklachten?

Ma

Gluten-check®
Gluten worden vaak en veel gebruikt in de moderne
voedingsmiddelen industrie. Gluten zitten niet alleen
in brood en koek maar ook bijvoorbeeld in pizza’s en
bier.
In toenemende mate kunnen steeds meer mensen
slecht tegen deze gluten en ontstaat er een
glutenintolerantie. Dit staat ook bekend als Coeliakie.
Coeliakie kan al optreden op de kinderleeftijd maar
het is ook mogelijk dat de klachten jaren sluimerend
aanhouden en pas op volwassen leeftijd tot
vervelende klachten gaan leiden.
De klachten zijn over het algemeen diarree, buikpijn,
opgeblazen gevoel, vermoeidheid tot aan
bloedarmoede en botontkalking (osteoporose).
Met Gluten-check® is nu voor het eerst thuis te
testen of er sprake is
van Coeliakie.
Meer info:
www.gluten-check.nl
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Maag en Darmklachten?
Maag-check®
Naast darmklachten behoren
maagklachten ook tot een
van de veelvoorkomende
problemen van dit moment.
Bij veel van de klachten in de
maagstreek speelt de bacterie Helicobacter Pylori
een grote rol, zoals begin jaren tachtig is ontdekt.
Werden maagklachten voorheen vaak toegeschreven
aan spanning en stress, sinds die tijd weten we dat
de bacterie een grote rol speelt bij klachten.
De meest voorkomende klachten zijn maagslijm
vliesontsteking, maagzuur en zelfs maagkanker.
Een tijdige opsporing van de bacterie is dus belangrijk
aangezien deze goed is te behandelen met een
antibioticum.
Maag-check® toont met slechts 1 druppeltje bloed
de antilichamen aan die worden aangemaakt bij een
besmetting met Helicobacter Pylori. De test is ook
geschikt om na een kuur (6 maanden nadien) te
testen of de kuur goed is aangeslagen en of de
bacterie niet opnieuw de kop heeft opgestoken.
Meer info: www.maag-check.nl
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Allergie?

Al

Allergie-check®
Allergie wordt wel de ziekte van de 21e eeuw
genoemd. Steeds meer mensen zijn wel ergens
allergisch voor. De exacte reden is niet bekend maar
vermoed wordt dat dit met de toegenomen hygiëne
heeft te maken waardoor er minder weerstand
wordt opgebouwd tegen de allergenen op jonge
leeftijd.
Veel voorkomende allergieën zijn:
• Katten-allergie
• Pollen-allergie (hooikoorts)
• Huisstofmijt-allergie
• Melk-allergie
• Ei-allergie
Het is mogelijk om via een thuistest aan te tonen of
er antilichamen aanwezig zijn tegen deze allergenen.
Voor alle genoemde allergieën is er een test
beschikbaar. Is de test positief en zijn er klachten,
dan is er sprake van een allergie tegen dat
allergeen.
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Allergie?
Allergie-check®
De bestaande algemene allergietesten zijn niet
geschikt om te testen op een specifieke allergie.
Allergie-check® (pollen, kat, ei, huisstofmijt of melk)
is dat wel.
Nieuw is ook de 3-in-1 test welke kan testen op de
meest voorkomende allergieën gerelateerd aan
allergenen die worden verspreid door de lucht
(Katten/Honden, Pollen en Huisstofmijt). Deze test
bevat 3 afzonderlijke tests in slechts 1 test apparaat.
De allergie-check® testen zijn online verkrijgbaar
maar ook via de DIO Drogisterijen, Gezond en Wel
winkel, Uw Eigen Drogist en DA.
Meer info: www.allergie-check.nl
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Diabetes?

Di

Glucose-check®
Op dit moment zijn er alleen in Nederland al meer
dan 1 miljoen diabetes patiënten. En dit aantal
neemt alleen maar toe de komende jaren. Diabetes
wordt gerekend tot de welvaartsziektes (evenals
een verhoogd cholesterol en hart- en vaataandoe
ningen). Ongezond eten en onvoldoende beweging
zijn vaak de oorzaak van de eerste verschijnselen
van diabetes (type 2). Type 1 diabetes is vaak erfelijk
bepaald. Deze patiënten maken, door erfelijke
factoren, vaak vanaf jonge leeftijd al onvoldoende
insuline aan en zijn afhankelijk van dagelijkse insuline
injecties.
Echter 90% van alle diabetes patiënten hebben
diabetes type 2. Door een tijdige diagnose is het
vaak nog mogelijk om ernstige klachten later te
voorkomen. Probleem is echter dat een verhoogd
glucosegehalte niet direct leidt tot klachten en dat er
niet altijd directe symptomen zijn om te vermoeden
dat het glucosegehalte te hoog is. De gevolgen van
het niet tijdig onderkennen van diabetes zijn echter
wel ernstig te noemen en de schade die dan aan het
lichaam is aangebracht is onomkeerbaar en niet
meer te herstellen.
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Diabetes?
Glucose-check®
Bij een vermoeden van diabetes (vaak dorst, veel
plassen, en vermoeidheid) is het raadzaam om te
testen of het glucosegehalte (bloedsuiker) niet te
hoog is.
Dit kan eenvoudig en zonder al te veel kosten met
de thuistest Glucose-check® De test bevat alles om
thuis te testen hoe het is gesteld met het niveau
van het bloedsuiker. De verpakking bevat 2 testen.
Uiteraard is het ook mogelijk om via glucosemeters
regelmatig het bloedsuiker te controleren. Zeker als
eenmaal een verhoogde waarde is vastgesteld.
Er zijn vele meters op de markt (o.a. Accu-chek,
Bayer, Lifescan en Menarini). Tevens is er een meter
beschikbaar welke niet alleen het glucosegehalte
meet, maar ook in staat is om het totaal cholesterol
te meten. Veel diabetes patiënten lopen ook een
verhoogd risico op een te hoog cholesterol.
Het is daarom verstandig om ook regelmatig het
cholesterol te meten.
Meer info: www.glucose-check.nl
Glucose + Cholesterol: www.multicheck.nl
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Cholesterol?

Ch

Cholesterol-check®
Cholesterol is belangrijk voor het menselijk lichaam.
Het wordt voor een groot gedeelte aangemaakt in
de lever en dient o.a. voor de aanmaak van gal en
voor de opbouw van celwanden.
Het lichaam maakt in principe zoveel cholesterol aan
als nodig. Echter door verkeerde voeding kan er ook
een overschot aan cholesterol ontstaan. Aangezien
cholesterol een vetachtige stof is, zet het zich
gemakkelijk af op de binnenkant van de aders.
Met mogelijke hart en vaataandoeningen als gevolg.
Cholesterol is opgebouwd uit het (V)LDL en HDL.
HDL zorgt voor de afvoer van overtollig cholesterol
en staat daarom bekend als het goede cholesterol.
LDL staat bekend als het slechte cholesterol. Naast
het cholesterol spelen ook de triglyceriden een
belangrijke rol.
Via cholesterol-check® kan er thuis een meting
worden verricht naar het totale cholesterol
en het HDL. Vervolgens kan het LDL
eenvoudig worden bepaald. Meer info:
www.cholesterol-check.nl
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Cholesterol?
Multicheck™
Hoewel het belangrijk kan zijn om het HDL en LDL
ook te weten, blijkt uit steeds meer onderzoek dat
het totale cholesterol toch een goede graadmeter
is voor een risicobepaling op hart- en vaataan
doeningen.
Een regelmatige meting van het totaal cholesterol
is dan ook erg verstandig, zeker indien ook het
glucosegehalte gemeten dient te worden (diabetes
patiënten lopen een verhoogd risico op een teveel
aan cholesterol).
Multicheck™ is een totaaloplossing voor deze
patiënten. Met deze meter is het eenvoudig om
vaker zowel het cholesterol als ook het glucose te
meten. De meter wordt verkocht als handige startkit
met een prikpen, lancetten en strips voor het meten
van cholesterol en glucose. De strips kunnen later
nog worden aangeschaft in een verpakking met
10 of 25 strips. Multicheck™ wordt ook veel gebruikt
door professionals.
Meer info: www.multicheck.nl
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Andere zelftests?

Inf

Diversen
Hoewel de opsomming in dit foldertje niet
volledig is, bevat het de belangrijkste info over
de testen die beschikbaar zijn voor thuisgebruik.
Wellicht treft u op internet soms ook testen aan
om bijvoorbeeld te testen op hepatitis, HIV of
darmkanker?
Testjezelf.nu distantieert zich van dergelijke testen.
Deze testen zijn niet toegestaan voor directe verkoop
aan particulieren in Nederland. Niet omdat de testen
niet zouden voldoen (via ons moederbedrijf Dutch
Diagnostics leveren wij dergelijke testen al meer dan
10 jaar aan de professionele markt in meer dan 80
landen) maar omdat de impact van de uitslag van
een dergelijke test groot kan zijn. De testen mogen
derhalve alleen worden uitgevoerd door een arts of
apotheker.
Ons advies is dus om dergelijke testen niet aan te
schaffen of te gebruiken.
Zelf testen? Prima, maar doe dat dan wel met CE
gekeurde testen van een betrouwbare leverancier.
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Info
Testjezelf.nu® & Check® lijn
De Testjezelf.nu® producten en producten onder het
–Check® label zijn verkrijgbaar via meer dan 100
online verkooppunten.
Daarnaast kunt u de testen ook aantreffen bij de
Tuinen, Gezond en Wel winkels, Vitaminstore, DIO
Drogist, Uw eigen drogist (UED) en DA. Ook uw
apotheker kan de testen op schap hebben. Mocht
dat niet zo zijn, dan kunt u hem of haar vragen de
testen te bestellen bij de bekende medische
groothandels (Holland Pharma, Unipharma, Vriesia
en FACO Retail).
Online kunnen de testen aangeschaft worden via
meer dan 100 online drogisterijen en apothekers.
Voor vrijwel alle producten kunt u terecht op
de respectievelijke websites van de producten
(o.a. www.testjezelf.nu, www.gluten-check.nl,
www.glucose-check.nl, www.multicheck.nl,
www.meno-check.nl, www.candida-check.nl,
www.vruchtbaarheids-check.nl)
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Uw mening telt
Laat het ons gerust weten!
Sinds de oprichting van Testjezelf.nu BV in 2007
staan wij voor betrouwbare producten tegen
een eerlijke prijs. Onze klanten zijn het belang
rijkste dat wij hebben. Gelukkig weten veel
klanten dat ook te waarderen zoals blijkt uit de
positieve reacties die wij heel vaak ontvangen.
Wij nemen uw mening dan ook serieus. Als ISO
gecertificeerde onderneming sturen wij jaarlijks
een enquête uit naar onze klanten waarin wij
enkele centrale vragen stellen over de mate
van tevredenheid over ons en onze producten.
Mocht u naar aanleiding van uw aanschaf
of naar aanleiding van deze folder ook uw
mening willen geven, dan kan dat online via
www.beslist.nl of www.trustpilot.nl
Uiteraard kan dat ook direct bij ons via:
Web: www.testjezelf.nu/contact.html
Tel: 0575 - 574 166 Fax: 0575 - 574 199

Uw mening telt!
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