
De orale glucose-
tolerantietest

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.
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Orale glucotolerantietest: OGTT

Je zal een orale glucosetolerantietest onder-
gaan. Hierbij zal de arts meten hoe je lichaam 
omgaat met een grote hoeveelheid suiker. 

Concreet zal je tijdens het onderzoek glucose 
drinken in de vorm van suikerwater. 
Vervolgens zal men meten hoe lang het duurt 
vooraleer de suiker uit je bloed geklaard is.

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.

Hoe doen we de OGTT-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 plas-
tieken buisje dat in het bloedvat blijft zitten. 
Op deze manier kan de verpleegkundige op 
verschillende tijdstippen bloed nemen zon-
der 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 een eer-
ste keer bloed afnemen. Daarna moet je het 
suikerwater zo snel mogelijk opdrinken. Ide-
aliter gebeurt dit binnen de 10 minuten. Als 
je problemen hebt om het suikerwater op te 
drinken, krijg je een sonde. Dat is een slan-
getje in de neus, waardoor het glucosewater 
naar je maag gaat.

Daarna mag je met het infuus naar je kamer. 
De verpleegkundige zal daarna nog verschil-
lende keren bloed afnemen via het infuus. In 
totaal zal zij dit 6 keer doen. Je zal er echter 
niets van voelen. De test duurt 3 uur.

Na de OGTT-test

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

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 OGTT en je zal 
geen last hebben van bijwerkingen.

Bij vragen kan je steeds contact opnemen op 
de hoofdverpleegkundige.


