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Hs-CRP Bloedonderzoek

De consumptie van suiker en alcohol heeft een ongunstig effect op het hs-CRP niveau. Gebruik dit met 

mate om hs-CRP niveau in het goede bereik te houden. 

In walnoten, chiazaad en vette vis zitten veel omega-3 vetzuren. Als u voldoende van deze vetzuren 

binnenkrijgt, draagt dit bij aan het behoud van laag hs-CRP niveau.

Voldoende voorraad magnesium heeft een positief effect op het hs-CRP niveau. Avocado, zwarte 

bonen, pompoen, spinazie, pure chocolade en noten zijn rijk aan magnesium.

J. de Wit
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Het resultaat van uw onderzoek is 0,17 mg/l.

CRP is een eiwit dat door de lever aan de bloedbaan wordt afgegeven na het ontstaan van een 

ontsteking. Onderzoek laat zien dat hart- en vaatziekten regelmatig gepaard gaan met ontstekingen van 

de bloedvaten. Bij ontstekingen is de vaatwand vaak beschadigd, hierdoor kan LDL cholesterol zich 

sneller aan de vaatwand ophopen en neemt het risico op hart- en vaatziekten toe. Bij 

ontstekingsreacties zal de concentratie CRP in het bloed stijgen. Het gaat om een zeer lichte stijging, 

laaggradige ontsteking, die gedetecteerd kan worden met een Hs-CRP onderzoek. De uitslag van dit 

onderzoek geeft met name in samenhang met het cholesterol niveau (LDL) inzicht in het risico op hart- 

en vaatziekten. 

Een hs-CRP niveau lager dan 0,8 ml/l is optimaal. Goed 

nieuws dat de uitslag in het optimale bereik uitkomt. Dit 

geeft aan dat u minder risico loopt op cardiovasculaire 

problemen. LDL cholesterol heeft ook invloed op het hart- 

en vaatrisico dus probeer er voor te zorgen dat ook uw 

LDL cholesterol niet hoog wordt.

Resultaat 0,17 mg/l.
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Resultaat Referentie Toelichting

▪ Gamma-GT 9 U/L ● < 60 U/L

Resultaat Referentie Toelichting

▪ ALAT: 13 U/L ● < 50 U/L

Naam Datum

Sample

Onderzoek

Onderzoek

Een kleine verhoging, ongeveer 1,5 keer de referentiewaarde, kan voorkomen. Als bij 

een herhaalonderzoek opnieuw een kleine verhoging wordt vastgesteld of als er bij het 

eerste onderzoek wel lever gerelateerde klachten zijn kan dit wijzen op een ontsteking, 

alcohol consumptie, geneesmiddelen gebruik en diabetes type 2. Een grotere verhoging 

kan een aanwijzing zijn van een besmetting met hepatitis, inname geneesmiddelen die 

schadelijk zijn of niet-alcoholische leververvetting. Is het resultaat meer dan 5x groter 

dan de referentiewaarde, dan is er kans op acute leverschade. 

Het resultaat van het onderzoek ALAT geeft de hoeveelheid ALAT in het 

bloed weer. 

Gamma-Glutamyltransferase (Gamma-GT)

Bloed bestaat uit rode bloedcellen, verschillende soorten witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Rode bloedcellen zorgen voor het transport van zuurstof 

door het lichaam. Het is belangrijk dat het bloed genoeg rode bloedcellen bevat zodat de cellen van voldoende zuurstof worden voorzien. Als het aandeel rode 

bloedcellen in het bloed te laag is kan dit zorgen voor vermoeidheid, een bleke huid, duizeligheid of snel buiten adem zijn.  

Om te zien of het volume rode bloedcellen in het bloed goed is wordt gekeken naar het aantal rode bloedcellen (erytrocyten), de grootte van de rode bloedcellen 

Als de hoeveelheid Gamma-GT in het bloed verhoogd is kan dit wijzen op een probleem 

met de lever of galwegen. Een lichte verhoging wordt in de meeste gevallen veroorzaakt 

door de consumptie van alcohol, het gebruik van medicijnen, leververvetting of 

overgewicht. Een sterke verhoging, vaak in combinatie met een verhoogd gehalte 

alkalische fosfatase, zou kunnen wijzen op een belemmerde afvoer van de galvloeistof. 

Het resultaat van het onderzoek Gamma-GT geeft de hoeveelheid Gamma-

GT in het bloed weer. 

Alanine Aninotransferase (ALAT)

Het enzymen ALAT komt vooral voor in de cellen van de lever en in een kleinere hoeveelheid in de nieren, het hart en spierweefsel. Bij een beschadiging van de 

lever kan het voorkomen dat dit enzym in een grotere hoeveelheid in het bloed terecht komen. Wanneer de afvoer van galvloeistof wordt belemmerd kan dit 

enzym ook in een grotere hoeveelheid in het bloed voorkomen. 
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Creatinine & Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)

J. de Wit
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Creatinine is een afbraakproduct van creatinefosfaat en wordt in de spieren aan het bloed afgegeven. 

Creatinine wordt door de nieren uit het bloed gefilterd. De hoeveelheid creatinine in het bloed zegt 

hierdoor iets over de filterwerking van de nieren. Het is belangrijk te weten dat de hoeveelheid creatinine 

van persoon tot persoon kan verschillen. Bij mannen is de hoeveelheid creatinine vaak hoger en de 

hoeveelheid neemt af naarmate we ouder worden. Op basis van het creatinine niveau kan de 

filtercapaciteit van de nieren ingeschat worden (eGFR). Door de individuele verschillen is het zinvol om 

bij een verlaagde filtercapaciteit aanvullend urineonderzoek te doen. 

Resultaat eGFR: 116,7 ml/minuut & Creatinine: 80,4 µmol/L.

Een eGFR van 90 milliliter of hoger is optimaal. Dit is 

goed nieuws. Onderaan dit rapport krijgt u een aantal 

leefstijladviezen die kunnen helpen bij het bij het verlagen 

van de belasting van de nieren. 

Voldoende lichaamsbeweging helpt bij het bereiken of behouden van een gezond gewicht en zorgt voor 

een verlaging van de bloeddruk. Dit is gunstig voor de nieren. Beweeg daarom minimaal 5 keer per 

week 30 minuten matig intensief.

Wanneer je te veel zout binnenkrijgt vormt dit een grote belasting voor de nieren. Het is belangrijk om 

de inname van zout te beperken tot maximaal 6 gram per dag. 

Vervang bij het koken zout voor kruiden of specerijen, vermijd kant en klaar maaltijden zoveel mogelijk 

of vervang zoute snacks voor ongezouten noten.  

Resultaat 116,7 eGFR.
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Thyreoïd Stimulerend Hormoon (TSH)

J. de Wit

663640216

De schildklier produceert hormonen die bijvoorbeeld een rol spelen bij de ontwikkeling van cellen, 

energieleverantie en het reguleren van de lichaamstemperatuur. Om de werking van de schildklier aan 

te sturen is het hormoon TSH nodig. Bij een lage hoeveelheid schildklierhormoon wordt er meer TSH 

aangemaakt om de schildklier aan te sporen meer schildklierhormoon af te geven. Andersom wordt er 

bij een hoge hoeveelheid schildklierhormoon minder TSH aangemaakt om de schildklier af te remmen. 

De hoeveelheid TSH in het bloed is zodoende een van de indicatoren waar de werking van de 

schildklier uit kan worden afgeleid. In de meeste gevallen wijst een te hoog TSH op een te traag 

werkende schildklier. Andersom wijst een te laag TSH vaak op een te snel werkende schildklier. 

Het resultaat van uw onderzoek is 1,86 mU/l.

Dit bloedonderzoek is geen vervanging van een doktersbezoek. Als u klachten ervaart dan adviseren wij 

u om contact op te nemen met een arts.

Voor de beoordeling van een TSH bloedonderzoek wordt 

het bereik tussen de 0,27 en 4,2 mU/l als referentie 

aangehouden. Dit betekent dat het resultaat van uw 

onderzoek voldoet aan het referentiebereik. Dit is goed 

nieuws.  
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LDL Cholesterol Bloedonderzoek

Door voldoende lichaamsbeweging kan het LDL cholesterol worden verlaagd. Het is verstandig om 

minimaal 5 keer per week 30 minuten te bewegen.

Producten die veel verzadigd vet bevatten zoals vlees, volle melkproducten en 48+ kaas dragen bij een 

verhoging van het LDL cholesterol. Gebruik deze producten met mate. 

Voedingsvezels helpen bij een verlaging van het LDL. Kies regelmatig voor voedingsmiddelen die veel 

vezels bevatten zoals volkorenproducten, groente en fruit.

Totaal cholesterol: 5,52 mmol/l. & LDL cholesterol: 3,5 mmol/l.

Een LDL cholesterol tussen de 3,3 en 4,1 mmol/l is 

verhoogd. In het ideale geval is het LDL cholesterol lager 

dan 2,6 mmol/l. Er is dus nog ruimte voor verbetering. 

Het is mogelijk dit niveau te verlagen door veranderingen 

in uw leefstijl door te voeren. Onderaan dit rapport krijgt u 

een aantal adviezen die kunnen helpen bij het verlagen 

van uw LDL cholesterol. Vervolgens is het zinvol om over 

6 maanden een vervolgonderzoek te doen zodat 

inzichtelijk wordt of uw niveau is verbeterd.

663640216

Cholesterol kan onderverdeeld worden in twee soorten: LDL en HDL. Met name de balans tussen deze 

twee bepaalt of, en in welke mate, u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten loopt. Een te hoog LDL 

niveau is onwenselijk omdat het LDL aan de vaatwand kan gaan plakken. Als een bloedvat hierdoor 

gedeeltelijk afgesloten wordt kan dit er mogelijk voor zorgen dat te weinig bloed je hart of hersenen 

bereikt (hartinfarct of beroerte). Als de bloedvaten beschadigd zijn door ontstekingen is de kans dat LDL 

vastplakt veel groter. Daarom is het belangrijk om je LDL niveau samen met uw hs-CRP (ontsteking) 

niveau te bekijken. 

J. de Wit

Resultaat 3,5 mmol/l.
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HDL Cholesterol Bloedonderzoek

Totaal cholesterol: 5,52 mmol/l. & HDL cholesterol: 1,89 mmol/l.

Een eetpatroon met regelmatig producten die veel enkelvoudig onverzadigde vetzuren bevatten zoals 

vette vis, noten, olijfolie en avocado draagt bij aan het behoud van een goed HDL cholesterol. 

Het HDL cholesterol wordt mede bepaald door lichaamsgewicht. Voor het behoud van een goed HDL 

cholesterol is het belangrijk om een gezond gewicht na te streven.

J. de Wit
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Cholesterol kan onderverdeeld worden in twee soorten: LDL en HDL. Met name de balans tussen deze 

twee bepaalt of, en in welke mate, u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten loopt. HDL wordt goed 

cholesterol genoemd omdat het in staat is overtollig LDL ‘slecht’ cholesterol te binden en af te voeren. 

Een hoog HDL niveau verlaagt dus het risico op hart- en vaatziekten. Goed opletten dus, het LDL is het 

liefste laag en HDL juist hoog. Een HDL niveau hoger dan 1,5 mmol/l geeft een lager risico. Een HDL 

lager dan1 mmol/l geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten.

Een HDL cholesterol hoger dan 1,5 mmol/l is optimaal. 

Dit is goed nieuws want een laag HDL cholesterol komt 

regelmatig voor. Zorg ervoor dat dit zo blijft. Onderaan dit 

rapport krijgt u een aantal adviezen die kunnen helpen bij 

behouden van een optimaal HDL cholesterol.

Resultaat 1,89 mmol/l.
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LDL / HDL Cholesterol Ratio

Het resultaat van uw onderzoek is 1,8.

De LDL / HDL cholesterol ratio geeft inzicht in de verhouding tussen de hoeveelheid LDL en HDL 

cholesterol in het bloed. Door de verschillende werking van LDL en HDL cholesterol laat met name deze 

verhouding zien of, en in welke mate, er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is. Op zichzelf 

staand draagt LDL cholesterol bij aan het risico op hart- en vaatziekten. Echter, als er voldoende HDL 

cholesterol in het bloed aanwezig is kan het LDL cholesterol ook weer worden afgevoerd. Dit voorkomt 

dat LDL cholesterol aan de vaatwand gaat plakken, bloedvaten gedeeltelijk afgesloten raken en zorgt 

voor een lager risico.

Een LDL / HDL cholesterol ratio lager dan 2,4 is 

optimaal. Dit betekent dat de hoeveelheid LDL 

cholesterol in het bloed ten opzichte van de hoeveelheid 

HDL cholesterol goed is. Dit is goed nieuws want een 

onbalans zorgt voor een verhoogd risico op hart- en 

vaatziekten. Onderaan dit rapport krijgt u een aantal 

adviezen die kunnen helpen bij het behouden van een 

optimale cholesterol ratio.

Een gezond gewicht, voldoende bewegen en genoeg nachtrust helpen bij het behouden van een goede 

cholesterol verhouding.  

Neem in beperkte mate producten die veel verzadigd vet bevatten. Denk hierbij aan magere 

zuivelproducten of vervang (vet) vlees voor vis, peulvruchten of noten. 

Voedingsvezels helpen bij een verlaging van het LDL. Neem daarom voldoende met groente en vers 

fruit. Een gevarieerd ontbijt helpt ook. Denk hierbij aan haver, volkorenbrood, vezelrijke muesli of 

roggebrood.

J. de Wit

663640216

Resultaat 1,8.
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Triglyceriden Bloedonderzoek

Een triglyceriden niveau lager dan 1,5 mmol/l is optimaal. 

Dit is goed nieuws, want een hoog triglyceriden niveau 

komt regelmatig voor. Zorg ervoor dat dit zo blijft. 

Onderaan dit rapport krijgt u een aantal adviezen die 

kunnen helpen bij behouden van een optimaal 

triglyceriden niveau.

Om een goed triglyceriden niveau te behouden is het belangrijk om voldoende te bewegen. 

Beperkt het gebruik van verzadigd vet. Vervang bijvoorbeeld een portie chips voor een handje noten of 

een gehaktbal voor zalm. Het is ook verstandig weinig enkelvoudige koolhydraten (suikers) te nemen. 

Suikers zitten in vruchtensap, frisdrank en sommige ontbijtgranen. 

Het gebruik van sojaproducten draagt bij aan het behouden van een goed triglyceriden niveau. Daarom 

wordt aangeraden om zo nu en dan sojamelk, tofu of miso te nemen.

Triglyceriden zijn een type vet die door het lichaam gebruikt worden als bron van energie. We krijgen ze 

vooral binnen via de vetten in onze voeding. Ook wordt een overschot aan koolhydraten door het 

lichaam omgezet in triglyceriden. Na een maaltijd stijgt de hoeveelheid triglyceriden in het bloed om 

vervolgens weer snel te dalen. Als dit niveau voor langere tijd te hoog is kunnen deze deeltjes aan de 

wand van bloedvaten gaan ophopen. Dit geeft, net zoals een hoog LDL cholesterol, een verhoogde 

kans op hart- en vaatziekten. Ook gaat een hoge concentratie vaak samen met een laag HDL 

cholesterol. Dit is nadelig omdat overtollig LDL ‘slecht’ cholesterol door HDL cholesterol wordt 

afgevoerd. 

J. de Wit
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Het resultaat van uw onderzoek is 0,7 mmol/l.

Resultaat 0,7 mmol/l.
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Foliumzuur Bloedonderzoek

J. de Wit
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Foliumzuur (vitamine B11) zorgt ervoor dat voedingsstoffen door het lichaam kunnen worden 

opgenomen en het speelt een rol bij de aanmaak van bloedcellen en DNA materiaal. Bij zwangere 

vrouwen is foliumzuur ook belangrijk voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Naast dit zorgt 

foliumzuur voor een verlaging van het homo cysteïne niveau. Dit wordt in verband gebracht met een 

kleinere kans op hart- en vaatziekten. Met een gezond en gevarieerd voedingspatroon krijgen de 

meeste mensen voldoende foliumzuur binnen. Te weinig foliumzuur kan zorgen voor een slechtere 

opname van verschillende voedingsstoffen. Dit kan gepaard gaan met gewichtsverlies of vermoeidheid. 

Een ernstig tekort kan zorgen voor problemen bij de vorming van bloedcellen.

Het resultaat van uw onderzoek is 25,4 nmol/l.

Een foliumzuur niveau dat tussen de 25 en 42,4 nmol/l 

ligt is optimaal. Dit is goed nieuws. Onderaan dit rapport 

krijgt u een aantal adviezen die kunnen helpen bij het 

behouden van uw foliumzuur niveau. 

Groene groente zoals spinazie, broccoli en boerenkool bevatten veel foliumzuur. 

Een gevarieerd eetpatroon met volkoren graanproducten, regelmatig peulvruchten en voldoende fruit 

helpt bij het behouden van een goed foliumzuur niveau. 

Vitamine C helpt bij de opname van foliumzuur. Gebruik daarom regelmatig producten die veel vitamine 

C bevatten zoals: citrusvruchten, verschillende koolsoorten en paprika.
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Vitamine B12 Bloedonderzoek

Het resultaat van uw onderzoek is 297 pmol/l.

Een vitamine B12-niveau dat tussen de 275 pmol/l en 

400 pmol/l ligt is goed. Dit is goed nieuws, want een 

vitamine B12-tekort komt regelmatig voor. Onderaan dit 

rapport krijgt u een aantal adviezen die kunnen helpen bij 

het behouden of verhogen van uw vitamine B12-niveau. 

Mocht u minder dierlijke producten gaan eten is de kans 

groot dat dit invloed heeft op uw vitamine B12-niveau. 

Een vervolgonderzoek laat in dat geval zien of uw 

vitamine B12-niveau constant blijft of mogelijk verbetert 

richting het optimale niveau.

Er zit veel vitamine B12 in sardientjes, biefstuk, tonijn, forel, zalm, eieren en zuivel.

Een voedingspatroon met zuivelproducten en zo nu en dan vis of vlees bevat voldoende vitamine B12 

om er voor te zorgen dat uw niveau aan de referentie blijft voldoen.  

Vitamine B12 komt voor in dierlijke producten, daarom wordt vegetariërs en veganisten geadviseerd 

supplementen (methyl- en adenosylcobalamine) te overwegen om aan de referentiewaarde te blijven 

voldoen.

J. de Wit
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Vitamine B12 (cobalamine) is betrokken bij de vorming van nieuw DNA en rode bloedcellen. Ook is het 

nodig voor een goed werkend centraal zenuwstelsel. Er zijn aanwijzingen dat een tekort kan zorgen 

voor klachten gerelateerd aan geheugen en coördinatie. Bij een gevarieerd voedingspatroon krijgt het 

lichaam doorgaans voldoende vitamine B12 binnen. Bij ouderen, veganisten, vegetariërs en mensen 

met een verminderde B12 opname komen tekorten regelmatig voor.  De opname kan verlaagd zijn door 

aanleg, een slecht werkende alvleesklier, het gebruik van maagzuur remmers of maag- darm 

gerelateerde problemen. Er is een onderscheid tussen actief B12 (HOLO-TC) en totaal B12. Deze 

uitslag is van totaal B12.

Resultaat 297 pmol.
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Vitamine D Bloedonderzoek (25-hydroxy)

Dagelijks 15 minuten buiten zijn tussen 11:00 en 15:00 uur met ten minste de handen en het gezicht 

onbedekt draagt bij aan het behouden van het vitamine D-niveau.

Om het vitamine D-niveau te behouden is een gevarieerd voedingspatroon met wekelijks ten minste 2x 

vette vis zoals haring, makreel of zalm belangrijk. 

Vitamine D zit ook in voedingsmiddelen zoals crème fraîche, emmentaler, mozzarella en een bepaald 

type kastanje champignon.

Vitamine D zorgt ervoor dat calcium en fosfor uit voeding door het lichaam kan worden opgenomen. 

Door dit proces is vitamine D belangrijk voor de vorming en het behoud van gezonde tanden en botten. 

Hiernaast zijn er aanwijzingen dat vitamine D belangrijk is voor het immuunsysteem en dat een tekort 

kan lijden tot zwakkere spieren en/of kramp. We krijgen vitamine D binnen via onze voeding en het 

wordt onder invloed van zon in de huid gevormd. Dit laatste maakt dat er bij veel mensen, met name in 

de winter, te weinig vitamine D wordt gevormd en een tekort kan ontstaan. Naast voeding en 

blootstelling aan zon, bepaalt aanleg of er een verhoogde kans is op een tekort.  

Het resultaat van uw onderzoek is 82,8 nmol/l.

Een vitamine D-niveau hoger dan 80 nmol/l is optimaal. 

Dit is goed nieuws want veel Nederlanders hebben een 

tekort, zorg ervoor dat dit niveau zo blijft. Onderaan dit 

rapport krijgt u een aantal adviezen die kunnen helpen bij 

het behouden van uw vitamine D-niveau. Omdat vitamine 

D voor een belangrijk deel wordt gevormd onder invloed 

van zonlicht is het niveau in de winter vaak lager. 

Daarom is het, als u het onderzoek in de zomer heeft 

uitgevoerd, zinvol om een vervolgonderzoek aan het eind 

van de winter te doen. Op deze manier wordt inzichtelijk 

of het vitamine D-niveau constant is. 

J. de Wit
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IJzer Bloedonderzoek

Het resultaat van uw onderzoek is 16,6 µmol/l.

Een ijzerniveau tussen de 5,9 en 34,5 µmol/l is optimaal. 

Dit is goed nieuws want tekorten komen regelmatig voor. 

Zorg ervoor dat dit niveau op peil blijft. Onderaan dit 

rapport krijgt u een aantal adviezen die kunnen helpen bij 

het consolideren van uw ijzerniveau.

Om het ijzerniveau op peil te houden wordt een gevarieerd voedingspatroon aanbevolen met daarin 

regelmatig producten die ijzer bevatten zoals rood vlees, volkoren graanproducten, donkergroene 

bladgroenten en noten. 

De opname van ijzer wordt door het lichaam afgestemd op de aanwezige voorraad. Zodoende is het 

niet nodig om extra aandacht te hebben voor het verhogen van de opname van ijzer.

J. de Wit
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Het lichaam heeft ijzer nodig om hemoglobine te vormen. Hemoglobine komt voor in rode bloedcellen 

en is nodig om zuurstof door het lichaam te vervoeren. De benodigde hoeveelheid ijzer moeten we 

binnenkrijgen via onze voeding. Er zijn zowel dierlijke als plantaardige voedingsmiddelen die ijzer 

bevatten. In plantaardige producten zit non-heemijzer en dierlijke producten bevatten zowel heemijzer 

als non-heemijzer. Heemijzer wordt beter opgenomen dan non-heemijzer. Als we te weinig ijzer 

binnenkrijgen kan dit zorgen voor klachten als: vermoeidheid, snel buiten adem zijn of duizeligheid. Dit 

onderzoek stelt de hoeveelheid ijzer in het lichaam vast die niet aan ferritine of hemoglobine gebonden 

is.  

Resultaat 16,6 µmol/l.
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Testosteron Bloedonderzoek

Dit bloedonderzoek is geen vervanging van een doktersbezoek. Als u klachten ervaart dan adviseren wij 

u om contact op te nemen met een arts.

Het resultaat van uw onderzoek is 29,1 nmol/l.

Een testosteronniveau hoger dan 29 nmol/l is hoog. 

Testosteron kan bij een te hoge concentratie schadelijk 

zijn. In het geval van klachten adviseren we u contact op 

te nemen met een arts. Een arts kan aanvullend 

onderzoek doen naar de oorzaak van een te hoog 

testosteronniveau. 

J. de Wit
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Testosteron is nodig voor sterke botten, de opbouw en het behoud van spierweefsel. Ook speelt het een 

rol bij de regulatie van vet in ons lichaam. Stress, een tekort aan energie en langdurig intensief trainen 

kunnen een tekort veroorzaken. Naarmate we ouder worden neemt de productie van testosteron ook af. 

Een laag niveau kan zorgen klachten zoals moeheid, gewichtstoename, spierafbraak en een 

verminderd libido. Testosteron komt zowel vrij in het bloed voor als gebonden aan eiwitten. Vrij 

testosteron kan makkelijker worden opgenomen. Toch wordt in veel gevallen ook gebonden testosteron 

gemeten. Als u de uitslag wilt vergelijken met eerder onderzoek is een bepaling van dezelfde variant 

zinvol. Dit onderzoek geeft de totale hoeveelheid testosteron weer.
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Resultaat 29,1 nmol/l.



Mijnlabtest.nl biedt inzicht in de werking van uw lichaam, zodat u uw leefstijl kunt verbeteren. Onze DNA-

, bloed- en speekseltesten kunt u zelf thuis afnemen. U hoeft hiervoor dus niet naar een prikpost of het 

ziekenhuis, maar toch wordt uw sample in een professioneel en gecertificeerd laboratorium onderzocht. 

We vinden het belangrijk om u uitslagen te bieden die u begrijpt en waar u iets mee kunt. Heeft u 

vragen naar aanleiding van uw uitslag, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 

info@mijnlabtest.nl of 0162-747002. 

 

Dit bloedonderzoek is geen vervanging van een doktersbezoek. Als u klachten ervaart dan adviseren wij 

u om contact op te nemen met een arts.

Mijnlabtest.nl werkt met een gecertificeerd Duits laboratorium. Dit lab is in 2016 gebouwd en verwerkt 

per dag 30.000 samples. Met deze samenwerking kan Mijnlabtest.nl de hoogste kwaliteit en 

betrouwbaarheid garanderen. Naast betrouwbaarheid is snelheid belangrijk iedere dag worden samples 

vanuit Nederland opgehaald en direct afgeleverd bij het laboratorium zodat u uw uitslagen na 5 

werkdagen kunt verwachten. 

In het laboratorium is een team van specialisten verantwoordelijk voor het onderzoeksproces van begin tot eind. Dit team dat 

bestaat uit 17 gespecialiseerde artsen, 8 microbiologen, 3 chemici en 5 artsen in opleiding en heeft daarmee op elk vlak van 

laboratorium diagnostiek expertise in huis.  
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