Glucagontest

Beste patiënt
Uw kind zal in het kinderdagziekenhuis een Glucagontest
ondergaan. Bij dit onderzoek zal de arts in het bloed nagaan of
het lichaam genoeg groei- en stresshormoon aanmaakt.
Aan de hand van een prikje in de bil zal de verpleegkundige
Glucagon® inspuiten. Enerzijds stimuleert het de hypofyse
-een klier die in een holte onder uw 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 suikergehalte daalt, maakt het lichaam meer
groei- en stresshormoon aan. In deze brochure geven we u
meer info hierover.
Glucagontest

De dienst kinderziekten

Nuchter zijn?
Uw kind moet nuchter zijn voor dit onderzoek. Concreet
betekent dit dat uw kind vanaf middernacht voor het
onderzoek niet meer mag eten of drinken. Ontbijten mag dus
niet. Een slokje water kan geen kwaad.
Uw arts kan u aanraden om bepaalde medicatie al een paar
dagen voor de test in te nemen.

Opname
De test vindt plaats in het kinderdagziekenhuis. De
verpleegkundige zal een infuus plaatsen door een prik in de
hand of arm. Een infuus is een dun plastieken buisje dat in het
bloedvat blijft zitten. Op deze manier kan de verpleegkundige
op verschillende tijdstippen bloed nemen zonder dat opnieuw
moet worden geprikt. Desgewenst kan een verdovende pleister
(Rapydan®) worden gebruikt op de plaats waar geprikt wordt.
Vervolgens zal de verpleegkundige bloed afnemen
en Glucagon® toedienen via een prik in de bil. Daarna mag uw
kind met het infuus naar de kamer. Na de eerste bloedafname
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en het toedienen van de Glucagon® mag uw kind iets eten.
Om het halfuur zal de verpleegkundige opnieuw bloed
afnemen. In totaal zal men dit 6 keer doen. Daar zal uw kind
niets van voelen. De test duurt 3 uur.
Na de test wordt het infuus verwijderd en mag u terug naar
huis.

Het medicijn Glucagon® zorgt ervoor dat het suikergehalte
in het bloed in eerste instantie stijgt. Hier merkt men
normaal niets van.
Na ongeveer anderhalf uur gaat het suikergehalte in het
bloed naar beneden. Dit noemt men hypoglycemie. Door een
hypoglycemie kan uw kind zich misselijk voelen en braken. Het
is ook mogelijk dat uw kind het warm krijgt en begint te
zweten. Daarnaast kan uw kind er slaperig door worden.
Door de toediening van Glucagon® kan uw kind zich de hele
dag minder fit voelen. Het is daarom belangrijk om het de rest
van de dag rustig aan te doen.

Glucagontest

Bijwerkingen

Uitslag
3 weken na de test kunt u contact opnemen met het secretariaat
van de arts om de resultaten van de test en de volgende stappen
te bespreken.

Kostprijs
Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op
de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur,
neem dan gerust contact op met de dienst facturatie op het
nummer 051 23 39 89 of via factuur@azdelta.be.
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Contact

Kinderartsen

DIENST KINDERZIEKTEN

Campus Rumbeke

Campus Rumbeke

Secretariaat

t kinderafdeling 051 23 62 31

t 051 23 63 94

t kinderdagziekenhuis  051 23 63 38
Campus Menen
Campus Menen

Secretariaat

t 056 52 21 76

t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo John &
dr. Shady Al Hanini)

Campus Torhout

t 057 333603 ( Dr. Peter Boucquey )

t 050 23 23 41
Campus Torhout
www.azdelta.be

Secretariaat

www.kinderafdeling.azdelta.be

t 050 23 24 34
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