Methioninebelastingstest
U bent door uw arts verzocht een methioninebelastingstest te laten uitvoeren. Deze test
wordt uitgevoerd om te onderzoeken hoe uw lichaam omgaat met een bepaalde stof
(methionine) als onderdeel van een onderzoek naar uw risico voor hart- en vaatziekten.
Voor het slagen van de test is het van belang dat u de onderstaande instructies goed
opvolgt.

Afspraak
Voor de uitvoering van een methioninebelastingstest moet een afspraak gemaakt
worden. De test wordt uitgevoerd op het Laboratoriumcentrum locatie Amersfoort (tel:
033-850 2605)

Uitvoering van de test
Vanaf 00.00 uur
08.45 uur
09.00 uur

Niet meer eten en drinken (behalve water en thee).
Begin van de test. U meldt zich nuchter bij de balie van de
bloedafname van het klinisch chemisch laboratorium.
Er wordt bij u bloed afgenomen.
U krijgt een glas sinaasappelsap te drinken waarin het
aminozuur methionine is opgelost. U moet dit drankje volledig
opdrinken. Hierna krijgt u een ontbijt, dat bestaat uit eiwitarm
brood, boter en zoetwaren

U mag naar huis.
Tot aan het einde van de test mag u alleen drank nuttigen waarin geen eiwitten zitten
zoals: water, thee en koffie (koffiemelk of creamer niet gebruiken).
U mag geen melk of melkproducten eten of drinken.
ca. 13.00 uur
U eet de lunch die u van het laboratorium heeft gekregen.
U hoeft niet alles op te eten.
U mag niets anders eten.
14.45 uur
U meldt zich wederom bij de balie van het klinisch chemisch
laboratorium.
15.00 uur
Er wordt voor de tweede keer bloed bij u afgenomen.
Einde van de test. U mag weer normaal eten en drinken.
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De uitslag
De uitslag van de test is doorgaans na drie weken bij uw behandelend arts bekend.

Verhindering
Mocht u niet meer kunnen komen op de afgesproken datum, dan vragen wij u om ons
dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven op het bovengenoemde nummer van
de locatie waar u verwacht wordt.

Tot slot
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.30
contact opnemen met het secretariaat van het Laboratoriumcentrum via
telefoonnummer 033 - 850 50 50.

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

