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Insulinetolerantietest: ITT

Je zal een insulinetolerantietest ondergaan. Daarbij zal 
de arts nagaan of je lichaam voldoende groei- en stres-
shormoon aanmaakt.

Bij de test zal insuline toegediend worden. Op deze 
manier wordt de bloedsuikerspiegel kunstmatig ver-
laagd, waardoor het lichaam meer stresshormoon en 
groeihormoon zal aanmaken.

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

Hoe doen we de ITT-test?

De test gebeurt door een verpleegkundige. 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. Zo kan de verpleegkundige op verschillen-
de tijdstippen 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 
insuline toedienen via het infuus. Daarna mag je met het 
infuus naar de kamer.

De verpleegkundige zal in totaal 6 keer bloed afnemen. 
Je zal er echter niets van voelen. Het onderzoek zal 3 
uur duren.

Na de ITT-test

Na de ITT zal de verpleegkundige je iets te eten en 
te drinken geven. Als dit goed gaat, wordt het infuus 
verwijderd.
Indien geen andere onderzoeken meer
gepland staan, mag je terug naar huis.

De uitslag

3 weken na de test kan je contact opnemen met het 
secretariaat van de arts om de
resultaten van de test en de volgende stappen te bespre-
ken.

Bijwerkingen

Het toedienen van insuline zorgt ervoor dat de bloed-
suikerspiegel tijdelijk verlaagt. Dit noemt men hypogly-
cemie. Tijdens de test 

wordt deze bloedsuikerspiegel voortdurend gemeten.
Door hypoglycemie kan je je misselijk voelen en braken. 
Je kan het ook warm krijgen en zweten. Daarnaast kan 
je er slaperig door worden. Het is belangrijk dat je aan 
de
verpleegkundige zegt hoe je je voelt tijdens de test.

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


