Lactose tolerantietest

Uw arts heeft bij het laboratorium een lactose tolerantietest
aangevraagd. U dient hiervoor een afspraak te maken met het
laboratorium van HMC Bronovo, via telefoon:
088 979 41 89. In deze folder geven wij u informatie over dit
onderzoek.
Als u ziek of zwaar verkouden bent op de dag van het
onderzoek, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk te bellen om
een nieuwe afspraak te maken.
Vergeet niet uw aanvraagformulier en uw inschrijfkaart mee te
nemen.

Doel van het onderzoek
Bij dit onderzoek wordt het lichaam getest op het vermogen om lactose
(melksuiker) te verwerken. Na drinken van het lactose drankje meten we de
stijging van de glucose concentratie in het bloed.
Aan de stijging is af te lezen of de lactose verwerking wel of niet in orde is.
De in het voedsel aanwezige suikers worden door het enzym lactase
gesplitst in 2 soorten: glucose en galactose. Deze worden door de darm
opgenomen, hetgeen resulteert in een stijging van het glucosegehalte in
het bloed. Als het lactase enzym niet goed functioneert of de opname van
suikers ontregeld is, zien we géén stijging van het glucosegehalte.

Voorbereiding
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 het einde van het onderzoek. U mag wel
water drinken en medicijnen innemen.
Diabetes en antibiotica-gebruik beïnvloeden de test. Neem, indien van
toepassing, contact op met de aanvragend arts.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. De bloedsuiker wordt in totaal
driemaal gemeten: eenmaal vóór de inname van de lactosedrank en op twee
tijdstippen daarna.

Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 8.30 uur bij het klinisch
chemisch en hematologisch laboratorium van HMC Bronovo. Dit
laboratorium bevindt zich op de tweede verdieping (route 86). Na
aanmelding gaat u naar de functieruimte.
In deze ruimte vindt bloedafname plaats en kunnen patiënten voor
verschillende onderzoeken wachten. In verband met de drukte in deze
ruimte kunnen eventuele begeleiders wachten in de zitruimte in de lifthal.
Wij nemen voor de eerste keer bloed af via een vingerprik. Vervolgens krijgt
u de lactosedrank, die u in circa 5 minuten opdrinkt. Deze drank bevat 50
gram lactose. Vervolgens wordt er een half uur en een uur na opdrinken
van de lactosedrank bloed afgenomen. Het bloed wordt afgenomen via een
vinger prik.
Tijdens het onderzoek is eten, drinken, roken en wandelen niet toegestaan.
In verband met de lengte 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 geldende 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 tot 16.30 uur via telefoonnummer: 088 979 41 89.
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