
De ACTH-test

Informatiebrochure

Beste  ...                                             en ouders,

Je wordt op  ...  /  ...  /  ...    om       ...       uur  
verwacht in het kinderdagziekenhuis. 

Je mag je aanmelden aan het onthaal van AZ 
Delta. Een onthaalmedewerker zal je in-
schrijven als dat nog niet vooraf gebeurd is en 
je naar het kinderdagziekenhuis begeleiden.

De dienst kinderziekten
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Contact

Dienst kinderziekten
campus Brugsesteenweg

Veronique Demuynck
Hoofdverpleegkundige
t  051 23 62 31
e  veronique.demuynck@azdelta.be

Vanessa Bekaert
Adjunct-hoofdverpleegkundige
t  051 23 63 39
e  vanessa.bekaert@azdelta.be

Dienst kinderziekten
campus Menen

Brigitte Firey
Hoofdverpleegkundige
t  056 52 21 76
e  brigitte.firey@azdelta.be

Kinderartsen

AZ Delta, campus Brugsesteenweg

Dr. Mia De Bie 
Dr. Karin Decaestecker
Dr. Els Ide
Dr. Karl Logghe
Dr. Inge Matthijs 
Dr. Koen Quaegebeur
Dr. Filip Roelens
Dr. Joke Ysenbaert

AZ Delta, campus Menen

Dr. Peter Boucquey
Dr. Ann Demeester
Dr. Jijo John
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ACTH-test

Je zal in het kinderdagziekenhuis een ACTH-
test ondergaan. Op deze manier onderzoekt 
de arts of je bijnieren goed werken.

ACTH is een afkorting van ‘Adrenocortico-
troop Hormoon’. Dit hormoon wordt door 
de hypofyse -een klier die in een holte onder 
je hersenen ligt- geproduceerd en stimuleert 
de bijnieren om stress- en geslachtshormoon 
aan te maken. De hypofyse is een klier onder 
je hersenen, zo groot als een erwt. Als de 
hypofyse niet goed genoeg werkt, kan er een 
tekort aan groeihormoon ontstaan.

Stresshormoon is altijd in je lichaam aanwe-
zig. Bij ziekte of stress wordt er extra  
stresshormoon aangemaakt. 

Het geslachtshormoon zorgt voor de groei 
van schaamhaar en okselhaar. Meestal zal 
je lichaam rond de pubertijd duidelijk meer 
geslachthormoon aanmaken. 

Er kunnen verschillende redenen zijn om 
een ACTH-test te doen. Ten eerste kan je er 
mee onderzoeken of je lichaam voldoende 
stresshormoon aanmaakt. Daarnaast kan je 
nagaan of de bijnier de geslachthormonen in 
de juiste verhoudingen produceert volgens je 
leeftijd.

Bij de ACTH-test zal je een synthetisch 
ACTH, Synacthen®, innemen.

Voor de ACTH-test

Voor het onderzoek mag je gewoon eten en 
drinken.
Als je extra medicatie neemt, mag je deze ge-
neesmiddelen innemen met een slokje water.

Hoe doen we een ACTH-test?

De test gebeurt door een verpleegkundige van 
het kinderdagziekenhuis. Die zal een infuus 
plaatsen door een prik in je hand of arm. Een 
infuus is een dun plastieken buisje dat in het 
bloedvat blijft zitten. Op deze manier kan de 
verpleegkundige op verschillende tijdstip-
pen bloed nemen zonder dat je opnieuw moet 
worden geprikt. De zorgverlener kan een 
verdovende pleister (Rapydan®) gebruiken op 
de plaats waar geprikt wordt als je dit wenst. 

Vervolgens zal de verpleegkundige bloed 
afnemen en je het geneesmiddel Synacthen® 
toedienen via het infuus. Daarna mag je met 
het infuus naar je kamer. Een uur later zal de 
verpleegkundige nogmaals bloed afnemen.
Het onderzoek duurt in totaal 1 uur.

Na de ACTH-test

Na de test wordt het infuus verwijderd en 
mag je naar huis. Je zal helemaal niets voelen 
van de test.

De uitslag

3 weken na de test kan je contact opnemen 
met het secretariaat van de arts om de resul-
taten van de test en de volgende stappen te 
bespreken 

Bijwerkingen

Je wordt niet ziek van een ACTH-test.
In heel zeldzame gevallen kan een allergische 
reactie op Synacthen® voorkomen.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen op 
de hoofdverpleegkundige.


