Glucose tolerantie test
zwangerschapsdiabetes
De screening Zwangerschapsdiabetes gaf een verhoogde waarde. Daarom onderzoeken we of er sprake is van zwangerschapsdiabetes. Dit doen we met een Glucose tolerantie test. Soms treedt tijdens de zwangerschap een geringe verstoring
in de bloedsuikerstofwisseling op. Buiten de zwangerschap is deze verstoring niet
aanwezig. Het is belangrijk zwangerschapsdiabetes op te sporen en vervolgens te
behandelen.

Hoe bereidt u zich voor?
Op de dag voor het onderzoek mag u vanaf 23.00 uur niet meer eten. U mag wel
water en thee zonder suiker drinken. U hoeft geen afspraak te maken met het
laboratorium.

Hoe verloopt het onderzoek?
Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 08.00 uur bij het loket van de polikliniek Bloedafname. U neemt het aanvraagformulier, een geldig legitimatiebewijs
en uw patiëntenpas mee. Polikliniek Bloedafname bevindt zich in:
• ’s Hertogenbosch, gebouw B, verdieping 0, ontvangstbalie 3;
• Liduina, routenummer 84.
Eerst wordt er bij u bloed geprikt. Daarna drinkt u een beker suikerwater. Na 60
minuten en na 120 minuten wordt er opnieuw bloed bij u geprikt. In de tussentijd
mag u niet eten en drinken en zich niet inspannen. U kunt het beste deze tijd zittend doorbrengen. Nadat u de laatste keer geprikt bent, mag u naar huis.

De uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek wordt naar de aanvragend arts/verloskundige verzonden. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende bezoek.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u bellen naar het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie:
telefoonnummer: (073) 553 27 64. Voor meer informatie kunt u kijken op onze
website: www.jbz.nl

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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