Glucose tolerantie test

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een glucose tolerantietest
te laten doen. In deze folder kunt u nalezen wat deze test inhoudt. Wij
adviseren u de informatie van tevoren door te nemen. De test vindt plaats op
de bloedafname van het laboratorium te Dirksland, Brielle of Hellevoetsluis.

Waarom deze test?
Met deze test kan worden vastgesteld of er bij u sprake is van een stoornis in de
stofwisseling van koolhydraten (zwangerschapsdiabetes en/of een gestoorde
glucose tolerantie).

Voorbereiding
U maakt telefonisch een afspraak met de bloedafname van het laboratorium, op
de locatie van uw keuze. De telefoonnummers zijn:

Dirksland
0187 60 71 77

Brielle
0181 41 33 55

Hellevoetsluis
0181 33 01 21
Drie dagen voor de test “normale” voeding nuttigen en voor de test geen grote
fysieke inspanning leveren. Geen (koolhydraatarm) dieet volgen.
Vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek dient u nuchter te blijven. Dat wil
zeggen dat u:

niets meer mag eten of drinken

niet mag roken
U mag wel water drinken: als u medicijnen gebruikt dan mag u deze met wat
water innemen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
 Op de dag van uitvoering wordt u om 08.30 uur op de bloedafname van het
laboratorium verwacht.
 U krijgt een vingerprik om uw nuchtere glucose vast te stellen. Is deze te
hoog dan wordt het onderzoek niet verder uitgevoerd.
 Wanneer de nuchtere glucose niet te hoog is krijgt u een glucose oplossing
te drinken die u in ca.5 minuten moet hebben opgedronken.
 Na 120 minuten krijgt u weer een vingerprik.
 Na de laatste prik mag u weer normaal eten en drinken.
 Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.
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Algemeen
Tijdens de test mag u niet roken, eten of snoepen en moet u zoveel mogelijk
blijven zitten. Breng eventueel iets te lezen en voor kinderen wat speelgoed mee.
Tussendoor mag u wat water drinken.
Omdat u gedurende de test niets mag eten of drinken kunt u zich wat flauw gaan
voelen. Neem eventueel een boterham mee om na het onderzoek wat te kunnen
eten.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden op
telefoonnummer 0187 60 71 77.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog hebben, dan kunt u contact
opnemen met het
laboratorium, telefoonnummer 0187 60 71 77.
U kunt ons bereiken op werkdagen
van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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