
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

17-OH-progesteron en / of 
androsteendion in speeksel



Inleiding
Deze folder bevat bevat algemene informatie over het bepalen van 17-OH-progesteron en/of androsteendion in speeksel. Dit zijn 
steroïed hormonen welke geproduceerd worden in de bijnierschors. 
Het androgenitaal syndroom (AGS) is een aangeboren aandoening van de hormoonproductie in de bijnierschors. Hierbij ontstaan te 
veel androgenen (geslachtshormonen), met meestal te weinig cortisol en soms ook te weinig aldosteron. Secundair hieraan vindt er 
ophoping van 17-OH-progesteron en adrosteendion plaats. Tijdens poliklinische controles door de endocrinoloog worden de spiegels 
van 17-OH-progesteron en androsteendion geanalyseerd in speeksel. 
Hoe u dit moet doen leest u in deze folder.

Voorbereiding
• Plak uw patiënten sticker op de afnamenbuis
• Minimaal een uur voordat u het speeksel gaat inzamelen mag u niet eten of drinken en niet tandenpoetsen. Eventuele wondjes 

in uw mond of bloedend tandvlees kunnen de test vestoren. Als u hier last van heeft, stel dan het inzamelen zo mogelijk uit of 
overleg met uw arts.

Verzamelen
• Spoel vooraf uw mond goed met water.
• Schrijf de datum en afnametijd op de patiënten sticker en op het loopbriefje. Zorg ervoor dat uw  

gegevens nog wel leesbaar zijn.
• Verwijder de dop van het buisje. Verzamel minimaal 0,6 ml en het liefst 1,5 ml speeksel in het  

meegeleverde buisje. U kunt de hoeveelheid aflezen aan de buitenkant van de buis.  
Let op: de minimale hoeveelheid is zonder schuim. 

• Sluit de verzamelbuis goed af door de dop er weer op te schroeven.
voorbeeld speekselbuis



• Stop de buis in de meegeleverde zak en plak deze goed dicht.
• Bewaar het pakketje tot in leveren / terugsturen in de koelkast. 

Het inleveren / terugsturen
Stop de buis (in het zakje) met het loopbriefje in de bijgeleverde gekeurde envelop. Dit pakketje kunt u van maandag t/m vrijdag 
(niet op zaterdag en zondag) inleveren bij één van de volgende locaties:
• Locatie JKZ Leyweg (HagaZiekenhuis): balie bloedafname (route JO.2)
 
of u stuurt de plastic zak en het loopbriefje in de bijgeleverde gekleurde envelop per post terug naar het laboratorium. Deze envelop 
kunt u van zondag t/m donderdag per TNT post versturen. De envelop is al voorzien van het retouradres. U hoeft geen postzegels te 
plakken.
 

De uitslag
De uitslag van het laboratoriumonderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur contact opnemen 
met één van de medewerkers van LabWest:
• Locatie Leyweg (HagaZiekenhuis):  070 – 210 2326  
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