Metyrapontest
Uw specialist heeft een Metyrapontest voor u aangevraagd in Meander Medisch
Centrum. Uw arts heeft u al de nodige informatie gegeven over het onderzoek. In deze
folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen.

Waarom wordt u onderzocht?
Het doel van de Metyrapontest is aan te tonen hoe de hypofyse (een klier middenin het
hoofd, onder de hersenen) op de bijnieren werkt. Dit gebeurt door met Metyrapon
tijdelijk de productie van cortisol door de bijnierschors stil te leggen. Daarna wordt
gemeten of de hypofyse hierop voldoende reageert.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?





Uw afsprakenkaart.
Uw verzekeringsbewijs.
Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
Uw medicijnen en medicijnenlijst van uw apotheek.

U meldt zich bij de algemene 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, telefoonnummer 033 - 850 5050 en vraagt om
doorverbonden te worden naar de afdeling.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?



Indien u medicijnen gebruikt, overlegt u dan met de arts of deze wel of niet
ingenomen mogen worden.
Waarschuw uw arts van tevoren als u zwanger bent, of denkt dit te zijn.

Hoe gaat de Metyrapontest 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.
U wordt begin van de avond opgenomen en kan de volgende ochtend meteen na het
ontbijt weer naar huis.
Er wordt een infuusnaald bij u ingebracht.
Ook wordt u gewogen. Uw gewicht is namelijk bepalend voor de hoeveelheid
Metyrapon die u krijgt.
Tussen 23.30 en 24.00 moet u de Metyrapon innemen met een glas melk of met wat
yoghurt. De Metyrapon krijgt u in tabletvorm.
Daarna moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u niet meer mag eten en drinken.

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

De volgende ochtend wordt uw bloeddruk gemeten en tussen 9.00 en 9.00 uur wordt er bloed afgenomen uit uw
infuusnaald. Mocht dit niet lukken, dan wordt dit via een normale bloedafname gedaan.
Na de bloedafname krijgt u een ontbijt aangeboden.

Waar moet u op letten als u weer naar huis gaat?


De Metyrapon kan als bijwerking wat maag/darm klachten veroorzaken. Dit trekt vanzelf snel weer weg.

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
circa 2 tot 3 weken zijn

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:
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

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

