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dagbehandeling
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Met deze test wordt onderzocht of uw bijnieren nog voldoende van het  
hormoon cortisol maken. Dit gebeurt door het toedienen van het synthetische 
hormoon ACTH (synacthen). Dit zorgt ervoor dat uw bijnieren het hormoon 
cortisol gaan maken. Dit wordt gemeten in het bloed. 

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK 
Dit onderzoek gebeurt op de dagbehandeling. 
U wordt hiervoor dus niet opgenomen. 
 
Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Zo moet u nuchter 
zijn als u komt voor de test. U mag vanaf ‘s nachts 0.00 uur niet eten of 
drinken. U overlegt met uw arts of u medicijnen die u normaal slikt mag 
nemen voorafgaand aan de test of dat u ze inneemt na afloop van de test.  
Tijdens het onderzoek moet u bedrust houden. U mag uw kleren gewoon 
aanhouden, nachtkleding is niet nodig. 

HET ONDERZOEK 
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de dagbehandeling. Deze bevindt 
zich op route 07-BG. Een verpleegkundige zal een infuusnaald in uw arm of 
hand inbrengen. Via deze naald wordt bloed afgenomen. Daarna wordt de 
synacthen toegediend. Na het inspuiten van de synacthen kan u een warm 
gevoel krijgen, sommige mensen worden misselijk of duizelig.  

Er wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen. De test duurt 
ongeveer 2 uur. Na de laatste bloedafuame mag u wat eten en drinken en u 
kunt eventueel uw medicijnen innemen. U kunt zelf met de auto of met het 
openbaar vervoer naar huis. 

UITSLAG 
U krijg de uitslag van de test van uw behandelend arts op de polikliniek. 
Uitslagen van de test duren ongeveer 2 tot 4 weken.  

Kijk of u een afspraak: heeft om de uitslagen te bespreken, anders kan deze 
afspraak: na afloop van de test voor u gemaakt worden. 
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VRAGEN
Voor vragen kunt u bellen met:

POLIKLINIEK INTERNE GENEESKUNDE 
 0344-674053

maandag tot en met  vrijdag van ‘s ochtends 8:30 tot 12:00 uur en ‘s middags 
van 13:00 tot 16:30 uur.

AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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