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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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Glucagontest

Je zal in het kinderdagziekenhuis een gluca-
gontest ondergaan. Bij dit onderzoek zal de 
arts in je bloed nagaan of je lichaam genoeg 
groei- en stresshormoon aanmaakt.  

Aan de hand van een prikje in de bil zal de 
verpleegkundige Glucagon® inspuiten. Gluca-
gon® doet 2 dingen. Enerzijds stimuleert het 
de hypofyse -een klier die in een holte onder 
je hersenen ligt- om extra groeihormoon af 
te geven. Anderzijds zorgt het ervoor dat het 
suikergehalte van het bloed eerst omhoog en 
daarna omlaag gaat. Wanneer het suikerge-
halte daalt, maakt het lichaam meer groei- en 
stresshormoon aan.

Voor de glucagontest

Je moet nuchter zijn voor dit onderzoek. 
Concreet betekent dit dat je vanaf midder-
nacht voor het onderzoek niet meer mag eten 
of drinken. Ontbijten mag dus niet. Een slokje 
water kan geen kwaad.

Je arts kan je aanraden om bepaalde medica-
tie al een paar dagen voor de test in te nemen.

Opnameprocedure

De test vindt plaats in het kinderdagzie-
kenhuis. De verpleegkundige 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 af-
nemen en je Glucagon® toedienen via een prik 
in de bil. Daarna mag je met het infuus naar je 
kamer.

Om het halfuur zal de verpleegkundige op-
nieuw bloed afnemen. In totaal zal ze dit 6 
keer doen. Je zal er echter niets van voelen. 
De test zal 3 uur duren.

Na de glucagontest

Na de glucagontest krijg je iets te eten en te 
drinken. Als dit goed gaat, wordt het infuus 
verwijderd en mag je terug naar huis.

Bijwerkingen

Het medicijn Glucagon® zorgt ervoor dat het 
suikergehalte in het bloed in eerste instantie 
stijgt. Hier merk je niets van. 

Na ongeveer anderhalf uur gaat het suiker-
gehalte in het bloed naar beneden. Dit noemt 
men hypoglycemie. Door hypoglycemie kan 
je je misselijk voelen en braken. Je kan het 
ook warm krijgen en zweten. Daarnaast kan 
je er slaperig door worden.

Door het medicijn Glucagon® kan je je de 
hele dag minder fit voelen. Het is daarom 
belangrijk om het de rest van de dag rustig 
aan te doen. 

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. 

Bij vragen kan je steeds contact opnemen op 
met de hoofdverpleegkundige.


