Zoutbelastingstest

Uw behandelend arts heeft voor u een zoutbelastingstest aangevraagd.
Deze test is aangevraagd om de aandoening “primair hyperaldosteronisme”
uit te sluiten.
Wat is primair hyperaldosteronisme?
Primair hyperaldosteronisme (PHA) is een aandoening waarbij de bijnieren te veel
van het hormoon aldosteron aanmaken. Aldosteron heeft een belangrijke functie
in het vasthouden van natrium (=zout) in het lichaam. Dat is nodig als de
bloeddruk laag is. Teveel natrium in het lichaam leidt tot hoge bloeddruk, maar dit
natrium wordt in normale toestand snel door de nieren uitgescheiden omdat het
aldosteron dan daalt. Een te grote aanmaak van het hormoon aldosteron, ook als
het niet nodig is, maakt dat natrium niet goed uitgescheiden kan worden en dat de
bloeddruk hoog blijft of zelfs stijgt.
Als bloed- en/of urineonderzoek erop wijst dat u een verhoogd aldosterongehalte
heeft, doen we meestal ook nog een zoutbelastingstest. Deze test kan de
diagnose bevestigen.
Voorbereiding
 U hoeft niet nuchter te komen en mag dus gewoon ontbijten.
 De behandelend arts overlegt met u welke medicatie u voorafgaand aan het
onderzoek niet mag gebruiken. Neem uw eigen medicatie mee naar het
ziekenhuis.
De zoutbelastingstest
U meldt zich ‘s morgens met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) op het
afgesproken tijdstip bij de receptie aan de hoofdingang. Zij verwijzen u door naar
de dagbehandeling waar het onderzoek plaats vindt. De test duurt in totaal
ongeveer vijf uur. Gedurende vier uur, krijgt u via een infuus in de arm een
zoutoplossing toegediend. Tijdens de test blijft u zoveel mogelijk in zittende
houding. Als u heeft rondgelopen gaat u vijftien minuten voor elke bloedafname
zitten. De bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd. Voor en na de toediening
wordt er bloed afgenomen. In het bloed wordt het aldosteron gehalte bepaald.
Normaal gesproken daalt het aldosteron na een zoutinfuus. Als u PHA hebt,
gebeurt dit niet of onvoldoende.
De uitslag
Tijdens de eerstvolgende afspraak met uw behandelend arts krijgt u de uitslag
van het onderzoek. Het bloedonderzoek vindt plaats in een ander ziekenhuis
en de bepalingen worden niet wekelijks verricht. Hierdoor duurt het meestal 4 tot 6
weken voor de uitslag bekend is.
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Vragen?
Neem dan contact op met de polikliniek interne geneeskunde, te bereiken op
werkdagen van 9.00 uur - 16.30 uur op T 0187 60 71 35.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het ziekenhuis:
www.vanweelbethesda.nl.
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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