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LH-thuistest ten 
behoeve van Intra 
Uteriene Inseminatie
U gaat beginnen met een inseminatie behandeling in een spontane cyclus, dat wil 
zeggen zonder extra stimulatie van hormonen. Voor de behandeling is het noodzakelijk 
om zo nauwkeurig mogelijk het tijdstip van de ovulatie (=eisprong) te bepalen. Dit kan 
met behulp van het testen van urine op het hormoon LH (= luteïniserend hormoon), dat 
voor de eisprong in verhoogde concentratie aanwezig is. Na een positieve LH test vindt 
de eisprong 20 tot 30 uur later plaats. De inseminatie zal rond die periode gepland 
worden.

Testen van de urine
Voer de urine LH test tweemaal per dag uit. Voor de ochtendtest mag u geen eerste 
ochtendurine gebruiken, maar neem hiervoor de tweede urine. U hoort van ons op welke 
dag u met de urine LH test moet starten. U krijgt van ons 6 testen, bekertjes en 
druppelaars mee. Dit is dus voor 3 dagen. Wilt u de uitslagen van de bepalingen in de 
tabel in deze folder invullen?

Inhoud van het testpakket
Bekijk voor u begint de inhoud van het testpakket:

1. 2. 3.

1. Urinebekertje 
2. Urinedruppelaar 
3. Folie pakje met 1 testcassette 

Hoe voert u de test uit?
1. Houd de druppelaar in de urine. 
2. Zuig d.m.v. het inknijpen en weer loslaten van de bovenkant een beetje urine in de 
    druppelaar.
3. Houd de druppelaar ± 2 cm boven de ronde urine opbrengplaats van de testcassette.
4. Voeg 5 druppels toe. 
5. Wacht 10 minuten en lees het resultaat af.
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De testcassette niet verplaatsen totdat de test is uitgevoerd en het resultaat heeft 
afgelezen. Het resultaat kunt u 10 minuten na het toevoegen van de urine aflezen.

Interpretatie van de resultaten
POSITIEF resultaat NEGATIEF resultaat
Een roze tot paarse testlijn (ter hoogte 
van de letter T) die donkerder of gelijk is 
aan de controlelijn (ter hoogte van de 
letter C) betekent een positief resultaat.

Een roze tot paarse lijn testlijn (T) die 
lichter is dan de controlelijn (C), betekent 
een negatief resultaat. Ook wanneer er geen 
testlijn zichtbaar is, is het resultaat negatief.

ONGELDIG resultaat:
U moet altijd een roze tot paarse controlelijn zien (naast de letter C). Als u geen 
controlelijn ziet, dan is de test ongeldig. Advies: herhaal de test met een nieuwe 
testcassette.

Vragen en antwoorden

Kan de hoeveelheid vloeistof die ik drink de resultaten van de test 
beïnvloeden?
Het is raadzaam om ongeveer 2 uur voordat u uw urine verzamelt minder te drinken.
Een verdunde urine zou u kunnen beletten de LH-piek te zien.

Kunnen alledaagse farmaceutische middelen de test beïnvloeden?
Nee.

Is het noodzakelijk de exacte tijd tijdens de test aan te houden?
Ja, de tijd is van groot belang. Gebruik een klok of horloge en lees het resultaat na 10 
minuten af. Later dan 15 minuten, na druppelen van de urine, mag u het resultaat niet 
meer beoordelen.
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Wat betekent de controlelijn?
De controlelijn vertelt u dat de test juist heeft gewerkt. Het helpt u ook het resultaat af 
te lezen.

Kan ik mijn urine bewaren en later testen?
U kunt de urine 8 uur op kamertemperatuur van (15-30ºC) of 24 uur in de koelkast (2-
8ºC) bewaren. Niet invriezen. Indien u de urine in de te laten komen. koelkast heeft 
bewaard, kan het zijn dat de urine op de bodem van het bekertje een beetje troebel is. 
Gebruik de urine die boven in het bekertje zit. U hoeft de urine niet eerst op 
kamertemperatuur

Uitslag
• Als de test positief is, volgt u de instructies, zoals vermeld in de bijlage.
• Neem de uitslagen mee naar uw volgende afspraak.
• Wilt u de niet gebruikte testen en de door u in deze folder ingevulde uitslagen 

inleveren bij uw arts ten tijde van de inseminatie?


