Synacthen test acth-stimulatietest

Volgens afspraak met uw behandelend arts wordt er binnenkort een
Synacthentest bij u gedaan. In deze folder treft u informatie aan over deze
test. Wij adviseren u deze informatie door te lezen.
Wat is een Synacthentest?
Een Synacthentest is het testen van de bijnieren door middel van bloed afnemen
en het toedienen van een stimuleringsmiddel (Synacthen).
Doel van de test
De bijnieren worden getest om te onderzoeken of er sprake is van een stoornis, of
wanneer er sprake is van verdenking van een stoornis.
Duur van de test
De totale test duurt ongeveer 2 à 2,5 uur.
Voorbereiding
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren vragen wij u nuchter te komen,
daarom mag u de dag voorafgaand aan de test vanaf middernacht (24.00 uur),
niet meer eten, drinken of roken.
Het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van Het Van Weel
Bethesda Ziekenhuis. Zij verwijzen u door naar de dagbehandeling waar het
onderzoek wordt uitgevoerd.
U mag plaatsnemen op de onderzoektafel, waarna eerst een buisje bloed wordt
afgenomen. De verpleegkundige brengt daarna een infuus in de arm en laat de
synacthenoplossing via dit infuus in 10 minuten inlopen. Dan wordt er nagespoeld
met NaCl 0,9%, een fysiologische zoutoplossing.
Na 30 en 60 minuten wordt er nogmaals een buis bloed afgenomen. Het infuus
wordt verwijderd. U krijgt iets te drinken, waarna u weer naar huis mag.
Uitslag
Uw arts beoordeelt de gegevens. Deze beoordeling vindt plaats op een later
tijdstip. De uitslag krijgt u dus niet direct, maar tijdens het eerstvolgende
polikliniekbezoek. Op dat moment bespreekt de arts ook het eventuele
vervolgtraject met u.
Complicaties
Tijdens het toedienen van de synacthen oplossing kunnen er wat bijwerkingen
zijn, zoals duizeligheid of warmtesensatie. Dit gaat vanzelf over.
In een enkel geval zijn de reacties wat heftiger (anafylactische reactie), dan dient
er direct een adrenaline-injectie gegeven te worden.
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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.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de Dagbehandeling van het ziekenhuis. U kunt ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op T 0187 60 74 95.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Afspraak
Wij verwachten u op:
Datum…………………..dag………./………/………
Tijd………………………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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