
Interne Geneeskunde
ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST 
(OGTT) MET GROEIHORMOONBEPALING 
dagbehandeling
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In overleg met uw behandelend arts is er besloten een orale glucose  
tolerantie test bij u uit te voeren. Met deze test onderzoeken we hoe uw 
groeihormoonspiegel in het bloed verandert nadat u glucose heeft ingeno-
men. Groeihormoon wordt aangemaakt in de hypofyse. Met een orale glucose 
tolerantie test onderzoeken we of u acromegalie (overproductie van groeihor-
moon) heeft. Bij een goedwerkende hypofyse daalt de groeihormoonspiegel 
na inname van glucose. Bij acromegalie gebeurt dit onvoldoende. 

DOEL VAN DE TEST
Het doel van de orale glucose tolerantie test is vaststellen van een overproduc-
tie aan groeihormoon. 

VOORBEREIDING
Voor een orale glucose tolerantie test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 
op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en 
drinken. Uw behandelend arts overlegt met u of u tijdelijk met medicijnen 
moet stoppen voor de test. 

DAG VAN DE TEST
U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de dagbehande-
ling. Deze bevindt zich op route 07-BG. 

ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST
Gedurende de test ligt u op een bed. De verpleegkundige zal een infuus in 
uw arm inbrengen waaruit in totaal zes keer bloed afgenomen zal worden. De 
bloedafname gebeurt via een apart kraantje dat aan de infuusslang is gekop-
peld. U voelt hier niets van. Na de eerste twee bloedafnames krijgt u een beker 
met 300 ml geconcentreerd suikerwater te drinken. Daarna wordt er nog vier 
keer bloed afgenomen om het groeihormoon gehalte in het bloed te bepalen. 

BIJWERKINGEN
U kunt zich wat misselijk voelen door het drinken van het geconcentreerde 
suikerwater. Ook kan de glucose laxerend werken waardoor u darmkrampen 
kunt krijgen. 
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DUUR VAN DE TEST
In totaal duurt de test drie uur. Omdat u de avond van tevoren vanaf 24.00 uur 
nuchter bent, is het raadzaam een boterham mee te nemen. Ook kunt u na de 
test eventuele medicijnen weer innemen. U kunt na de test zelf met de auto of 
het openbaar vervoer naar huis. 

UITSLAG
Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van de test. Dit zal ongeveer 
twee tot vier weken na de test plaatsvinden. 

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.



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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