Glucosetolerantietest
Uw arts heeft u gevraagd een glucosetolerantietest uit te laten uitvoeren.
Bij dit onderzoek krijgt u een suikeroplossing te drinken waarna op meerdere tijdstippen
de concentratie hiervan in uw bloed gemeten wordt.
Hebt u een maagoperatie gehad of wordt u behandeld wegens klachten van het maagdarmkanaal meldt dit dan bij het begin van de test aan de laboratoriumassistent(e).
Indien mogelijk zal in overleg met de aanvragend arts eventuele medicatie tijdig voor de
test worden gestaakt.
Voor het slagen van de test is het van belang dat u de onderstaande instructies goed
opvolgt.

Plaats van uitvoering
De test kan uitgevoerd worden op locatie Amersfoort, Baarn, Leusden, Nijkerk en
prikpunt Zorgplein Soest. De test kan niet uitgevoerd worden op locatie Barneveld.
Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden.
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Wij raden u aan iets te lezen mee te nemen en voor na afloop van de test iets te eten.

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Dieet

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

De laatste drie dagen voor de test eet u wat u normaal ook eet. Wij bevelen u wel aan
om koolhydraten te eten, zoals rijst, aardappels, pasta en brood.

KvK Gooi en Eemland:
32082917

De avond voor de test
De avond voor de test mag u vanaf 23:00 uur niet meer eten, drinken of roken.
Het drinken van een beetje water mag wel.

De dag van de test
Om 08:00 uur komt u met een lege maag op de locatie van het ziekenhuis die voor u het
handigst is.
U meldt zich bij de balie van de bloedafname.
Het onderzoek duurt ongeveer 2½ uur.

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

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.

