Zweettest
Uw arts heeft voor u of uw kind ons gevraagd een zweettest uit te laten uitvoeren. Hierbij
wordt er zweet opgevangen en onderzocht op zoutgehalte, ter screening op een erfelijke
afwijking "taaislijm ziekte".

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Afspraak

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Voor de uitvoering van een zweettest moet een afspraak gemaakt worden op
telefoonnummer 033- 850 7918.
De test wordt uitgevoerd op het Laboratoriumcentrum locatie Amersfoort.

Locatie Leusden
(Medisch Centrum De Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Uitvoering van de test

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

De zweetproductie wordt gestimuleerd door middel van een zeer kleine elektrische
stroom. De stimulatie vindt plaats op een plek op de onderarm. Dit onderzoek doet geen
pijn, maar kan een licht prikkelend gevoel veroorzaken. Na stimulatie wordt het zweet
opgevangen in een slangetje dat in een houdertje zit welke met een bandje strak om de
arm wordt bevestigd. Dit moet 20 tot 30 minuten op de arm zitten, tijdens dit deel van
het onderzoek hoeft u niet permanent op de bloedafnamepoli te blijven.
Als er voldoende zweet is geproduceerd wordt het slangetje verwijderd, soms moet het
nog wat langer blijven zitten, maar nooit langer dan 45 minuten.
Voor de zweettest dient u voldoende tijd uit te trekken, want deze duurt zeker een uur.

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

De uitslag
De uitslag van de test is meestal na een week bekend bij uw behandelend arts.

Verhindering
Mocht u op de afgesproken dag toch niet kunnen komen, dan vragen wij u om ons
hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte te brengen op het
bovengenoemde nummer.

Tot slot
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 16.30
contact opnemen met het bovengenoemde telefoonnummer.
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