
Simplitude ByMe ™ HIV-zelftest
 >   CE-gemarkeerde HIV-thuistest, geeft zeer accurate uitslag binnen 15 min.
 >   Eenvoudig zelf uit te voeren.
 >   De test omvat een ingebouwde veiligheidslancet met bloedopvang-unit en teststrip. 
 >   Een uitgebreide instructie in meerdere talen wordt meegeleverd. 
 >   Betrouwbaar testen kan 6 tot 12 weken na het laatste onbeschermde contact.

Specificaties:
 >   Sensitiviteit: getest met 908 bekende HIV-positieve monsters;    

 sensitiviteit van 99,6%
 >   Specificiteit: getest met 1764 bekende HIV-negatieve monsters;    

 specificiteit van 99,6%
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Introductie

Ons Medisch Team

Maikel behaalde zijn PhD in Medical Microbiologie 
aan het VUmc in Amsterdam. Zijn postdoctorale 
opleiding volgde hij binnen de afdeling Microbial 
Pathogenesis van Yale, waar hij voor zijn on-
derzoek naar tuberculose een EMBO fellowship 
ontving. Tegenwoordig houdt Maikel zich bezig 
met onderzoeks-consultancy met een focus op 
zorg en biotech. Daarnaast is hij medeoprichter 
van PreScouter Dx, een diagnosticsbedrijf dat 
PCR-tests voor SARS-CoV-2 voor op de werkvloer 
levert in de Verenigde Staten en andere landen. 

Maikel Boot, PhDCasper Peeters, MSc

Casper is afgestudeerd als medisch onderzoeker 
aan de Universiteit Utrecht en heeft zich tijdens zijn 
studie gespecialiseerd in ontwikkeling van 
nanotechnologische formulering van genees-
middelen. Na zijn studie is hij aan de slag gegaan 
als ontwikkelaar van artificial intelligence oplossin-
gen voor de analyse van medisch-wetenschappelij-
ke teksten bij Medstone. Daarnaast is hij het afge-
lopen jaar werkzaam geweest als wetenschappelijk 
adviseur op het gebied van diagnostische testen 
voor SARS-CoV-2. 

Voor advies bij het gebruik en het implementeren van zelftesten, 
kunt u contact opnemen met ons medisch team via: self-test@medstone.nl

Medstone, opgericht door apothekers en gevestigd in Almere, is gespecialiseerd in wetenschappelijk farmaceutisch en 
medisch advies aan apothekers, artsen en onderzoekers. Medstone’s farmaceutische groothandel Fresco Farma opereert 

op het gebied van internationale sourcing en distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.  
Zo ondersteunen wij zorginstellingen, overheidsinstellingen, apotheken en bedrijven om snel toegang te verkrijgen tot 

specifieke medicijnen, medische hulpmiddelen en wetenschappelijke data.

Als onderdeel van haar activiteiten biedt Fresco Farma de volgende EU-gecertificeerde en 
door geaccrediteerde instituten geteste producten aan:

Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Antigeen en Antilichaam Sneltesten - Gezondheidstesten
Voedingssupplementen - Laboratoriumartikelen
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