Glucose Tolerantietest
(GTT)

Uw arts heeft bij het laboratorium een glucose tolerantietest
aangevraagd. U dient hiervoor een afspraak te maken met het
laboratorium van HMC Bronovo, telefoonnummer
088 979 41 89. In deze folder geven wij u informatie over dit
onderzoek.
Bent u ziek of zwaar verkouden op de dag van het onderzoek,
wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen om een nieuwe
afspraak te maken?
Vergeet niet uw aanvraagformulier en uw patiëntenpas mee te
nemen.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het testen van het vermogen van uw lichaam
om glucose te verwerken, dit in het kader van de eventuele diagnose
diabetes.
Wij meten de stijging van de concentratie van glucose in uw bloed, nadat u
een glucosedrankje heeft gedronken.
Op de dag van het onderzoek dient u nuchter te zijn.
Dit houdt in dat u niets meer mag eten, drinken en roken vanaf 22.00 uur de
avond voor het onderzoek tot aan het einde van het onderzoek. U mag wel
water drinken en medicijnen innemen.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ruim 2 uur.

Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 08.30 uur bij het
Klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium in HMC Bronovo. Dit
laboratorium bevindt zich op de tweede verdieping, route 86.
Na aanmelding gaat u naar de functieruimte. In verband met de drukte in
deze ruimte kunnen eventuele begeleiders wachten in de zitruimte in de
lifthal.
In de functieruimte vindt bloedafname plaats en kunnen patiënten voor

verschillende onderzoeken wachten.
Wij nemen dan voor de eerste keer bloed bij u af via een vingerprik.
Vervolgens krijgt u de glucosedrank die u in circa 5 minuten volledig
opdrinkt. Deze drank bevat 75 gram glucose en smaakt daardoor erg
zoet. Vervolgens wordt er 2 uur na het opdrinken van de glucosedrank
opnieuw bloed afgenomen uit uw arm. Deze bloedafname wordt verricht
op de afdeling Bloedafname (route 86). U meldt zich hier tenminste 5
minuten voor de afgesproken tijd. De tijd tussen beide bloedafnames kunt u
doorbrengen in de ontvangsthal of elders in het ziekenhuis.
Tijdens het onderzoek is eten en drinken niet toegestaan, behalve water.
In verband met de duur van het onderzoek is het aan te raden een boek of
iets anders mee te nemen om uw wachttijd te veraangenamen. Lichamelijke
inspanning dient te worden vermeden.

De uitslag
Het laboratorium stuurt de uitslag over het algemeen één dag na het
onderzoek naar uw behandelend arts die de uitslag met u bespreekt.

Wegblijftarief
We willen benadrukken dat HMC Bronovo een wegblijftarief hanteert. Bij
verhindering verzoeken wij u uw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te
annuleren (maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren).
Als u niet tijdig annuleert, brengen wij het wettelijk geldend wegblijftarief in
rekening.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, aarzelt u
dan niet om contact op te nemen met het laboratorium, van maandag t/m
vrijdag van 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer: 088 979 41 89.
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