
De LHRH-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 24 90
e  brigitte.firey@azdelta.be

Ingrid Verhamme
Adjunct-hoofdverpleegkundige
t  056 52 24 90
e  ingrid.verhamme@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. Beatrijs Vanheule
Dr. Joke Ysenbaert

AZ Delta, campus Menen

Dr. Peter Boucquey
Dr. Ann Demeester
Dr. Jijo John
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Een puberteitsonderzoek: de LHRH-
test

Je zal in het kinderdagziekenhuis een 
LHRH-test ondergaan. Met de LHRH-test 
zal de arts je hormonen meten die de pu-
berteit aansturen. Zo kan hij zien of je in de 
puberteit bent. Sommige mensen komen im-
mers (te) vroeg of heel laat in de puberteit.

LHRH is een afkorting voor Luteïniserend 
Hormoon Releasing Hormoon. Het is een 
hormoon dat er voor zorgt dat het lichaam 
het Luteïniserend Hormoon (LH) en het 
Follikel Stimulerend Hormoon (FSH) aan-
maakt. Een Luteïniserend Hormoon is een 
hormoon dat de geslachtorganen nodig heb-
ben om goed te kunnen functioneren. Het 
Follikel Stimulerend Hormoon stimuleert 
bij een meisje de eierstokken om vrouwelijk 
hormoon aan te maken en bij een jongen de 
teelbal om mannelijk hormoon te maken.

Bij de LHRH-test krijg je het medicijn
Relefact® toegediend. De arts gaat dan na 
of je lichaam daardoor de hormonen LH en 
FSH aanmaakt.

Voor de LHRH-test

Voor het onderzoek mag je gewoon eten en 
drinken. Als je andere medicatie neemt, mag 
je deze medicijnen innemen met een slokje 
water. Als je een meisje bent, dan neemt de 
kinderarts dezelfde dag ook een echo van je 
buik. Op deze manier kan hij of zij de baar-
moeder en eierstokken in je buik controleren. 
Dit onderzoek gebeurt best met een volle 
blaas. Zeg daarom aan de verpleegkundige als 
je moet plassen.

Hoe doen we een LHRH-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 ge-
prikt wordt als je dit wenst. 

Vervolgens zal de verpleegkundige bloed af-
nemen en je het medicijn Relefact® toedienen 
via het infuus. Daarna mag je met het infuus 
naar je kamer. Na 20 minuten en na 60 minu-
ten zal de verpleegkundige nogmaals bloed 
afnemen. Het onderzoek duurt in totaal 1 uur.

Na de LHRH-test

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

Bijwerkingen

Je wordt niet ziek van een LHRH-test en je 
zal geen last hebben van bijwerkingen.

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 
de hoofdverpleegkundige.


