Interne Geneeskunde

Endocrinologische testen
Algemene informatie
Inleiding
U heeft een afspraak voor een endocrinologische test. Uw arts heeft u al de nodige
informatie gegeven. In deze folder kunt u het allemaal nog eens rustig nalezen.
Doel van de test
Met behulp van de diverse testen kan de arts een diagnose stellen over uw
aandoening en/of de werking bepalen van de medicijnen die uw gebruikt (therapieeffect).
Voorbereiding
Het is noodzakelijk dat u voor de test nuchter bent (tenzij iets anders met u is
afgesproken). Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of
roken. Een slokje water of thee/koffie zonder toevoegingen (zoals suiker, zoetjes en
melk) is toegestaan.
Uw arts heeft u verteld of u uw eigen medicatie wel of niet mag gebruiken.
Tijdens de test is het wellicht prettig om gemakkelijke kleding te dragen. Om de tijd te
doden op deze dag kunt u lectuur of iets dergelijks meenemen.
Dag van het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de locatie en afdeling zoals met u is
afgesproken (zie achterzijde van deze folder).
De test vindt poliklinisch plaats. U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid weer
naar huis.
De test
Voor een test die minder dan 8 uur duurt wordt u opgenomen op de afdeling
dagverpleging, locatie Venlo of Venray.
Voor een langduriger test wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. Dit kan
zowel op de locatie Venray als op de locatie Venlo.
Een verpleegkundige voert de test uit. Zij geeft u verdere uitleg over de uitvoering
van de test. Als iets niet duidelijk is vraag er dan gerust naar.
Voor de test wordt een venflon (naaldje) ingebracht op de hand of in de arm. Via
deze venflon wordt bloed afgenomen en/of medicatie toegediend. Afhankelijk van de
gevraagde test wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen.
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Na afloop van de test wordt de venflon weer verwijderd.
Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt u een kopje koffie/thee aangeboden. Ook krijgt u de
mogelijkheid iets te eten.
Uitslag
De afgenomen bloedmonsters worden voor onderzoek naar het laboratorium
gestuurd. De uitslag gaat naar uw specialist. De tijd tussen afnemen van de test en
het versturen van de uitslag is afhankelijk van de gevraagde bepalingen. Dit kan
twee tot drie weken duren. U ontvangt de uitslag van uw specialist. U heeft hiervoor
een controleafspraak ontvangen.

Overzicht endocrinologische testen
Hiernaast ziet u een overzicht van endocrinologische testen. Bij iedere test ziet u
welke voorbereiding er dient plaats te vinden en hoe lang de test duurt.
Bij sommige testen is opname nodig omdat die enkele dagen duren.
Voor andere testen is nachtopname nodig (dit is tijdig met u afgesproken).
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Overzicht endocrinologische testen
Naam test

Voorbereiding

Duur

(nor) Adrenaline
BLOEDAFNAME
Cortisol / ACTH dag / nacht
ritme
CRF test (CRH test)

NIET nuchter

1 uur

Klinische opname

24 uur

Nuchter

Bedrust

Depakinetest

Nuchter

Bedrust

Dexamethasontest kort
(screening)

Medicatie inname
thuis.
Volgende ochtend
nuchter laten
prikken op priklab
Venlo of Venray
Nuchter

Bedrust

Dexamethasonsupressie test
i.v.
Dexamethason-synacthentest
uitgebreid

Dexamethason remmingstest
lang
Dorstproef kort
Dorstproef lang 36 uur
(nor) Epinefrine
BLOEDAFNAME
GH-RH

Medicatie inname
thuis avond voor
opname
Nuchter
Klinische opname

Bedrust

Klinische opname
Klinische opname
NIET nuchter
Bedrust
Bedrust
Bedrust

LH/RH test

Nuchter
Nuchter
Lichaamsgewicht
Nuchter

LH/RH pulsatieve toediening

Klinische opname

Naam test
LTT
Lactose Tolerantie Test
Norprolac test

Voorbereiding
Nuchter

Norprolac test 24 uur
** OGTT “screen”
Orale glucose tolerantietest
OGTT met groeihormoon

Klinische opname
Gedurende 3 dagen
voor proef normaal
eten
Nuchter

Nuchter

Bedrust

2,5
uur
1 uur
2,5
uur
2,5
uur
3
dagen
Duur
2 uur

Bedrust

Bedrust

OGTT verlengd +
insulinebepaling
Parlodeltest

Nuchter

Bedrust

Parlodeltest 24 uur
Pentagastrinetest-

Klinische opname
Nuchter

Bedrust

3

7,5
uur
2,5
uur

11
dagen
12 uur
36 uur
1 uur

Nuchter

* Glucagontest
* Insuline tolerantietest I.T.T.

3,5
uur
5,5
uur

5,5
uur
24 uur
2 uur
2,5
uur
4,5
uur
5,5
uur
24 uur
30

calcitoninetest
Renine speciaal test
S.M.S. test
(Sandostatinetest)
Suiker Resorptie test
Synacthen test normale dosis

Klinische opname
Nuchter

Bedrust

Nuchter
Nuchter

Bedrust

Synacthen test lage dosis

Nuchter

Bedrust

Synacthen test uitgebreid

Nuchter

Bedrust

Naam test
TRP (TM/GFR/GFR/2
uursFosfor/Kreat klaring)
Xylosetest resorptietest
(bloed)
Xylosetest resorptietest
(bloed en urine)
Vastenproef 72 uur
Zoutbelastingtest (=Aldosteron
supressie test)

Voorbereiding
Nuchter
Urine sparen
Nuchter

1,5
uur
5 uur

Nuchter
Klinische opname
NIET nuchter

min
12 uur
5,5
uur
5 uur
2,5
uur
2,5
uur
2,5
uur
Duur
2 uur

Bedrust

72 uur
4 uur

De endocrinologische testen worden uitgevoerd op de afdeling Dagverpleginglocatie
Venlo of Venray
*
voor deze test moet een internist - endocrinoloog aanwezig zijn.
** OGTT screen wordt uitgevoerd op de afdeling KCHL Diagnostisch Centrum
route 11 in Venlo of in Venray afdeling KCHL (bloedprikken);
Tevens op locatie Horst en Panningen.

Informatie voor medewerkers:
Meld de test aan volgens werkinstructie aanmelding
endocrinologische testen aan de afdeling
DagverplegingIdentificatie nummer formulier Fun-050
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U wordt verwacht
..........…………….…...dag..........…………...................
om......................….....................uur



Locatie Venlo


Dagverpleging
(077) 320 55 55





Route ……………………………..…

Locatie Venray


Dagverpleging
(0478) 52 22 22



Route ………………………………..

Neem bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispas en een geldig
legitimatiebewijs mee!

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
Meer informatie www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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