Onderzoek naar hypercortisolisme/ syndroom
van Cushing
Uw behandelend specialist heeft een aantal onderzoeken voor u aangevraagd. Uw
specialist heeft u al de nodige mondelinge informatie gegeven over het onderzoek. In
deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen.

Waarom wordt u onderzocht?
Uw specialist wil onderzoeken of er sprake is van een verhoogd cortisolgehalte
(hypercortisolisme/syndroom van Cushing/ziekte van Cushing). Daarvoor zal tijdens
deze opname een aantal testen worden verricht. Zo wordt de hoeveelheid cortisol in de
urine en de concentratie van het cortisol in het bloed gedurende de dag gemeten.
Tevens wordt er onderzocht hoe de cortisol productie door de bijnier is wanneer u de
avond ervoor twee tabletten dexamethason heeft ingenomen. En kan er vlak voor het
slapen speeksel worden afgenomen om cortisol spiegel te bepalen.
Met al (of een aantal van) deze testen wordt gekeken of er sprake zou kunnen zijn van
een te hoge cortisolproductie (hypercortisolisme).

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?





Uw afsprakenkaart.
Uw verzekeringsbewijs.
Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Uw medicijnen en medicijnenlijst van uw apotheek.
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U meldt zich bij de balie. Daar hoort u waar u even kunt wachten of waar u naartoe
moet.
Bent u verhinderd, geeft u dit dan zo snel mogelijk telefonisch door aan de afdeling.
U belt naar Meander Medisch Centrum, telefoon 033 - 850 5050 en vraagt om
doorverbonden te worden naar de afdeling.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?






U mag gewoon eten en drinken.
U mag geen overmatige geestelijke dan wel lichamelijke inspanning uitvoeren
tijdens de test, maar u hoeft ook geen volledige bedrust te houden. Dit houdt
in: beperkt televisie kijken, radio/muziek luisteren, telefoneren. Roken tijdens
de test is niet toegestaan. Dit kan er namelijk voor zorgen dat het
cortisolgehalte verhoogd is; dan is de test niet meer betrouwbaar.
Waarschuw uw arts van tevoren als u bekend bent met epilepsie en hier
medicatie voor gebruikt.
Waarschuw uw arts van tevoren als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, of als u
de anticonceptiepil gebruikt.

Hoe gaat de opname in zijn werk?
U meldt zich op de dag van het onderzoek op de afgesproken datum en tijd op de
afdeling die u vermeld is. De opname duurt meestal 3 dagen.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Dag 1
 U wordt om 10 uur verwacht en opgenomen op de afdeling.
 Er wordt een infuusnaald in de arm ingebracht, die gedurende uw opname blijft zitten.
 Om 11.00 uur start u met urine sparen. Dit zal 24 uur duren. Er zal 4 keer bloed worden afgenomen op de
volgende tijden: 12.00 uur, 16.00 uur, 20.00 uur en 24.00 uur. Bloedafname gebeurt in principe via het
infuusnaaldje. Mocht de bloedafname via het infuusnaaldje om een of andere reden niet lukken, zal een
normale bloedafname gedaan worden.
Dag 2





Om 8.00 uur wordt bloed afgenomen.
Om 11.00 uur zit het sparen van de 24 uurs urine erop.
(om 22:59 uur wordt speeksel afgenomen met een wattenstok (salivette)
Om 23.00 uur krijgt u twee tabletten van 0.5 mg dexamethason.

Dag 3
 Om 8.00 uur wordt bloed afgenomen.
 Om 10.00 uur mag u in principe het ziekenhuis verlaten.

Van wie krijgt u de uitslag?
U krijgt bij het verlaten van de afdeling een poliklinische afspraak mee bij uw eigen internist. Deze afspraak zal na
2-3 weken zijn.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis of u heeft vragen?
Als uw klachten aanhouden of u heeft nog vragen, dan kunt bellen naar het algemene nummer van Meander
Medisch Centrum, telefoon: 033 – 850 5050 en vragen naar de afdeling waar u opgenomen bent geweest.

Vragen
Heeft u voor, tijdens of na afloop van het onderzoek vragen, stelt u deze dan gerust aan uw specialist of degene
die het onderzoek uitvoert. Het is verstandig om uw eventuele vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u
zeker dat u niets vergeet.
1. ________________________________________________________________________________________?
2. ________________________________________________________________________________________?
3. ________________________________________________________________________________________?
4. ________________________________________________________________________________________?
5. ________________________________________________________________________________________?
6. ________________________________________________________________________________________?

Praktische informatie
Wanneer moet u waar zijn voor uw onderzoek?
U heeft een afspraak op: ________________(dag)___________ (datum) om ___________ uur.
U meldt zich dan op:
Afdeling: ________________(
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
U kunt de folder ook nalezen op www.meandermc.nl/folders.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

