PE-TEST
De PE-test is een onderzoek naar de effectiviteit van uw buikvlies, waarbij de
doorgankelijkheid van het buikvlies voor afvalstoffen en de mate waarin het buikvlies
glucose absorbeert, worden gemeten.
Het onderzoek dat in de ochtend plaatsvindt, duurt ongeveer 5 uur, inbegrepen de
wachttijd. Tijdens de test kunt u in de wachttijd uw maatschappelijk werker en/of diëtist
spreken. Zij weten dat u op die dag een test heeft. Wij nemen ook de gegevens over uw
gezondheidssituatie opnieuw met u door. Dit onderzoek wordt één keer per jaar
uitgevoerd.

Bij CAPD, de handmatige wisseling





De laatste wisseling, de avond vóór het onderzoek, laat u een zak met
physioneal 3,86% (oranje) inlopen. Deze vloeistof moet minimaal 8 uur in uw
buik blijven.
De volgende dag, nog vóór de eerste wisseling, komt u met een volle buik bij
ons op de afgesproken tijd.
Hier doen we de eerste wisseling van die dag. Wij zorgen dat er een zak warm
ligt. U mag dus thuis niet uw eerste wisseling uitvoeren.
De tweede middagwisseling wordt ook bij ons gedaan. Dus de avond voor de
test legt u de zakken klaar voor het einde van de middag en de nacht.

Bezoekadressen:
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 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

www.meandermc.nl

Bij APD, de automatische wisseling





U mag de avond/nacht vóór de test geen APD, machinebehandeling uitvoeren.
In plaats daarvan, doet u voor u gaat slapen een handmatige wisseling met een
CAPD-zak van physioneal 3,86 % (oranje) van 2 liter. U kunt in overleg met de
PD-verpleegkundige overdag en/of 's avonds een CAPD-wisseling uitvoeren,
zodat u toch afvalstoffen en vocht kwijt raakt.
De volgende dag komt u op de afgesproken tijd met een volle buik bij ons, wij
voeren de wisseling uit.
Als u naar huis gaat, heeft u de vloeistof en hoeveelheid weer in uw buik die u
normaal bij de APD ook heeft, zodat u zich na de test weer zoals gebruikelijk aan
de APD-machine kunt aansluiten.

Verloop van de test





De verpleegkundige voert de eerste wisseling uit, dit gebeurt in zittende
houding. Van de uitloop worden monsters afgenomen.
Daarna volgt een inloop weer met een 2 liter zak physioneal 3,86%. Dit gaat in
liggende houding en er wordt u gevraagd af en toe te draaien.
Kort na de inloop wordt weer 200 ml uitloop gedaan, waar ook een monster van
afgenomen wordt. Na de afname komt deze hoeveelheid weer terug in de buik.
Na 2 uur verblijf wordt weer een dialysaat monster afgenomen en gaat u voor
een bloedafname naar het laboratorium. De buis krijgt u van ons mee en blijft
daarna op het lab.

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



Na 4 uur verblijf voert de verpleegkundige de tweede wisseling uit. Van de uitloop wordt weer een
vloeistof monster afgenomen. U krijgt een inloop welke weer in uw gebruikelijke schema past.

Uitslag
De gegevens uit de test worden in de computer ingevoerd en de uitslag hiervan wordt tijdens het
polikliniekbezoek bij de arts met u besproken. Wilt u meer informatie of mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
deze altijd aan ons stellen. Meander Medisch Centrum is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 033 - 850
50 50. Vraagt u naar de afdeling Peritoneaal Dialyse.
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