250 μg Synacthentest (hypocortisolisme)
Uw specialist heeft een Synacthen test (250 μg) voor u aangevraagd in Meander
Medisch Centrum. Uw arts 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 verlaagd cortisolgehalte
(hypocortisolisme). Tijdens de Synacthentest wordt het synthetische ACTH
(adrenocorticotroop hormoon) via het infuus toegediend. Onder normale
omstandigheden zorgt dit ervoor dat de bijnieren meer cortisol gaan produceren.
Na het toedienen van de Synacthen wordt er nog twee keer bloed afgenomen (30 en 60
minuten na het toedienen van het synthetisch ACTH).
Wanneer de werking van de bijnierschors afneemt, is het cortisolgehalte in het bloed
verlaagd en is er een verminderde reactie op het toedienen van ACTH. Het doel van de
Synacthentest is het vaststellen van een tekort aan cortisol. Dit onderzoek kan
meehelpen in het stellen van de juiste diagnose.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?





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

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

U meldt zich bij de algemene balie in de centrale hal. 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?





Het betreft een opname van ongeveer 2 uur, bij voorkeur in de ochtend.
U hoeft niet nuchter te zijn.
Uw behandelend arts overlegt met u of u tijdelijk met medicijnen moet stoppen
voor de test.
Lichamelijke en geestelijke inspanning moet zoveel mogelijk vermeden worden
gedurende de test.

Hoe gaat de 250 μg Synacthentest in zijn werk?
Gedurende de test ligt u op een bed. De verpleegkundige zal een infuus in uw arm
inbrengen. Er wordt bloed afgenomen uit uw infuusnaald om het cortisolgehalte te
bepalen. Mocht dit niet lukken dan wordt er een normale bloedafname gedaan.

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

Nadat er voor de tweede keer bloed is afgenomen, krijgt u de Synacthen toegediend via het infuusnaaldje. U kan
direct na toediening kortdurend een warm en blozend gevoel krijgen. Na het toedienen van de Synacthen wordt
er nog twee keer bloed afgenomen. Hierna wordt uw infuusnaald verwijderd en mag u met ontslag. De test duurt
ongeveer 2 uur.

Heeft u nog vragen?
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw onderzoek/ behandeling, stelt u deze dan aan de specialist of
degene die het onderzoek/ de behandeling uitvoert. Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan
weet u zeker dat u niets vergeet.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

