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In overleg met uw arts heeft u besloten om in uw speeksel cortisol te laten 
bepalen. Cortisol is een hormoon dat een rol speelt in allerlei processen in het 
lichaam. We kunnen de hoeveelheid cortisol meten in  uw speeksel. U verza-
melt daarom speeksel in een speciaal buisje, de Salivette. In deze folder geven 
wij u informatie over het onderzoek. 

BELANGRIJK 
Cortisol is een hormoon dat door de bijnier wordt gemaakt. Dit gaat volgens 
een zogenaamd dagritme. De concentratie is ’s ochtends hoger, dan ’s avonds. 
Via het bloed komt het hormoon terecht in het speeksel. Daarom is het be-
langrijk dat u het speeksel verzamelt op het tijdstip dat met de arts is afgespro-
ken. 

HET ONDERZOEK 
Voor dit onderzoek gaat u speeksel verzamelen in een speciaal buisje, de Sa-
livette. De Salivette is een buisje met een watje in de vorm van een staafje, de 
kauwwat. Om speeksel te verzamelen gaat u kauwen op de kauwwat. Verzamel 
het speeksel zo nauwkeurig mogelijk, zodat een foutieve uitslag van het onder-
zoek voorkomen kan worden. 

VOORBEREIDING 
Het speeksel mag geen bloed bevatten. Voorkom daarom dat voor het kauwen 
het tandvlees gaat bloeden. Eet de dag voor het kauwen geen voedsel met 
harde korstjes. 

Zorg dat u tenminste een half uur voor het kauwen: 
- uw tanden niet poetst 
- uw tanden niet flost 
- niet meer eet en drinkt 
Heeft u een verhoogde kans op verslikken? Bespreek dit dan met uw arts. 
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HET VERZAMELEN VAN HET SPEEKSEL 
Om speeksel te verzamelen kauwt u ongeveer 2 minuten op het 
wattenrolletje. 
-controleer de aangegeven tijd 
-noteer de tijd waarop u gaat kauwen op het etiket van de Salivette
 -spoel uw mond met water 
-pak de Salivette bij het doorzichtige plastic zo hoog mogelijk vast, dus vlak 
onder de dop 
-verwijder de dop en bewaar deze -neem het wattenrolletje uit het bovenste 
buisje (het zeefje) en stop het in uw mond 
-kauw voorzichtig op de wat totdat de wat doorweekt is met speeksel. Dit 
duurt ongeveer 2 minuten. 
-doe het natte wattenrolletje terug in het bovenste buisje (het zeefje)
 -sluit de Salivette met het dopje af -bewaar de gesloten Salivette met daarin 
het wattenrolletje met speeksel in de koelkast. 

INLEVEREN VAN DE SALIVETTE 
Lever de Salivette na het verzamelen van het speeksel zo spoedig mogelijk 
in met het aanvraagformulier. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw 
behandelend arts.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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