
GEBRUIKSAANWIJZING DRUGSTESTSTRIP 
 
Met de drugsteststrip van thuistestenkopen.nl detecteert u eenvoudig of er afbraakproducten van 
drugs in de urine zitten. De drugsteststrip is verkrijgbaar voor verschillende soorten drugs. Op de strip is 
de afkorting te zien van de soort drugs waarvoor de test bestemd is. Lees voor het gebruik van de test 
zorgvuldig deze handleiding door voor een betrouwbaar testresultaat en een juiste interpretatie van 
het testresultaat.  Deze test is geschikt voor professioneel en thuisgebruik.  
 

Testprocedure 
 

1. De test en urine dienen op 
kamertemperatuur te zijn.  

2. Vang wat urine op in een schoon 
bakje of bekertje.  

3. Dompel de strip in de urine met 
het pijluiteinde in de richting van 
de urine. Let op! De strip mag niet 
verder dan de MAX-streep  
ondergedompeld worden. 

4. Houd de strip 10 - 15 seconden in 
de urine zodat de strip voldoende 
urine bevat. 

5. Leg de test op een vlakke niet-absorberende ondergrond met het testvenster naar boven.  
6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees tussen de 5 en 10 

minuten het testresultaat af. Let op: wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten 
dan 10 minuten. Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn.  

 

Resultaat 
 

Negatief: Er verschijnen 2 lijnen in het testvenster.  Zowel de testlijn (T) en de 
controlelijn (C) zijn zichtbaar. Er is geen afbraakproduct van de geteste drugs 
gevonden in de urine. Let op: De kleurintensiteit van de (C) en (T) lijn kan 
variëren. Ook een licht gekleurde (T) lijn is negatief.  

Positief: Er verschijnt alleen een controlelijn (C). De testlijn (T) verschijnt niet. 
Dit betekent dat de testpersoon een afbraakproduct van de desbetreffende 
drug in zijn of haar urine heeft.   

Ongeldig: Er verschijnt geen lijn in het controle(C)venster. Herhaal de test met 
een nieuwe test. Het kan zijn dat er niet genoeg urine is geabsorbeerd. Blijft 
het probleem aanhouden, neem dan contact op met Thuistestenkopen.nl.  
 
Verpakkingsinhoud 

1. Een drugsteststrip  
2. Droogmiddel  
3. Bijsluiter 

 

 
 



Benodigdheden  
1. Klok of timer  
2. Schoon bakje 

 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen  
1. Lees deze bijsluiter goed door voordat u begint met testen. 
2. Alleen voor in-vitro gebruik 
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken 
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum. 
5. Open het foliezakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u 

ziet dat het foliezakje is beschadigd of al open is.  
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.  
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan.  
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen. 
9. De thuistestenkopen.nl drugstest moet worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een 

kamertemperatuur tussen de 2 en 30 °C. Vries de test niet in 
 

Afkorting  drugssoort / 
afbraakproduct 

Hoelang aantoonbaar 
in de urine 

gevoeligheid 

AMP amfetamines / speed 1 - 4 dagen  1,000 ng / ml 

COC cocaïne / 
benzoylecgonine 

2 - 5 dagen  300 ng/ ml 

MDMA ecstasy 1 – 4 dagen 500 ng / ml  

MET methamphetamines 1 – 4 dagen 1,000 ng /ml 

OPI opiaten / morfine / 
heroïne 

1 – 4 dagen 2,000 ng / ml  

THC marihuana, hasj 7 – 30 dagen 50 ng/ ml 

BAR barbituraten 3 – 8 dagen 300 ng / ml 

TCA nortriptyline 3 – 8 dagen  1,000 ng / ml 

BZO Benzodiazepines  3 dagen tot 6 weken  300 ng / ml  

MOP morphine 2 – 3 dagen 300 ng / ml  

 
Factoren als lichaamsgewicht en de mate van gewenning kunnen invloed hebben op het aantal 
dagen dat afbraakproducten van drugs aantoonbaar zijn in de urine. De drugstesten van 
thuistestenkopen.nl zijn zeer gevoelig waardoor een zeer kleine concentratie al te detecteren is.  
Onderzoek heeft uitgewezen dat de thuistestenkopen.nl testen zeer betrouwbaar zijn.  
 
Blijf in geval van een positief testresultaat kalm en probeer rationeel te denken en te handelen. Schakel 
eventueel de hulp in van de huisarts of een verslavingszorginstelling. 
 
Betekenis symbolen  

 
 
 
  


