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Test insulinetolerantie

Beste patiënt

U zal een insulinetolerantietest ondergaan. Daarbij zal de arts 
nagaan of uw lichaam voldoende groei- en stresshormoon 
aanmaakt.
Bij de test zal insuline toegediend worden. Op deze manier 
wordt de bloedsuikerspiegel kunstmatig verlaagd, waardoor 
het lichaam meer stresshormoon en groeihormoon zal 
aanmaken. In deze brochure geven we u graag meer uitleg.

De dienst kinderziekten

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

Hoe verloopt de test?
De test gebeurt door een verpleegkundige. De verpleegkundige 
zal een infuus plaatsen door een prik in uw hand of arm. Een 
infuus is een dun plastieken buisje dat in het bloedvat blijft 
zitten. Zo kan de verpleegkundige op verschillende tijdstippen 
bloed nemen zonder dat u opnieuw moet worden geprikt. Er 
kan een verdovende pleister (Rapydan®) worden gebruikt op de 
plaats waar geprikt wordt.
Vervolgens zal de verpleegkundige bloed afnemen en u insuline 
toedienen via het infuus. Daarna mag u met het infuus naar de 
kamer.
De verpleegkundige zal in totaal 7 keer bloed afnemen. U zal er 
echter niets van voelen. Het onderzoek duurt 2,5 uur.
Na de test zal de verpleegkundige u iets te eten en te drinken 
geven. Als dit goed gaat, wordt het infuus verwijderd.
Als er geen andere onderzoeken meer gepland staan, mag u 
weer naar huis.
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De 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.

Bijwerkingen
Het toedienen van insuline zorgt ervoor dat de 
bloedsuikerspiegel tijdelijk verlaagt. Dit noemt men 
hypoglycemie. Tijdens de test wordt deze bloedsuikerspiegel 
voortdurend gemeten.
Door hypoglycemie kunt u zich misselijk voelen en 
braken. U kunt het ook warm krijgen en zweten. Daarnaast 
kunt u er slaperig door worden. Het is belangrijk dat u aan de 
verpleegkundige zegt hoe u zich voelt tijdens de test.
Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met de 
hoofdverpleegkundige.

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 medewerkers van 
de facturatiedienst op het nummer 051 23 39 89 of via factuur@
azdelta.be.
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Contact
DIENST KINDERZIEKTEN

Campus Rumbeke

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis  051 23 63 39

Campus Menen

t 056 52 21 76

Campus Torhout

t 050 232341

 www.azdelta.be

Bron: dienst kindergeneeskunde

Kinderartsen
Campus Rumbeke

Secretariaat

t 051 23 63 94

Campus Menen

Secretariaat

t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo  John & 

dr. Shady Al Hanini)

t 057 333603 ( Dr. Peter Boucquey )

Campus Torhout

Secretariaat

t 050 2 324 34


