Interne Geneeskunde

Synacthen-test (ACTH-test)
Wat is eigenlijk een Synacthen®-test? Moet u zich voorbereiden? Hoe verloopt het onderzoek? Dat en meer
leest u in deze folder.

Wat is de Synacthen®-test?
Boven uw nieren liggen uw bijnieren. Deze maken onder andere het hormoon cortisol aan. Dit hormoon is
belangrijk voor de stofwisseling en voor de manier waarop het lichaam op stress en infecties reageert. De stof
ACTH stimuleert uw bijnieren om tijdelijk extra cortisol aan te maken. Door te kijken hoe uw bijnieren
reageren op ACTH, kan uw arts zien of ze goed werken. De merknaam voor ACTH is Synacthen®.

Het onderzoek bestaat uit 3 stappen:
 Er wordt eerst bloed afgenomen.
 U krijgt een injectie met ACTH (Synacthen®).
 Later wordt nog twee maal bloed bij u afgenomen, om te kijken hoeveel cortisol het bevat.

Voorbereiding
 U hoeft niet nuchter te zijn.
 Gebruikt u medicijnen? U kunt deze gewoon innemen.

Waar meldt u zich
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van het Dagcentrum (2e verdieping / west).

Het onderzoek
 De arts-assistent of verpleegkundige geeft u een injectie met Synacthen®. De injectie is in uw bil-of
bovenarmspier. De injectie kan soms even pijnlijk zijn. Dit gaat snel weer over.
 We verzoeken u rustig te blijven zitten/liggen en niet rond te gaan lopen.
 30 minuten na de injectie met Synacthen® is de tweede bloedafname.
 Na weer 30 minuten krijgt u de derde en laatste bloedafname.

Na het onderzoek
 Na afloop van de test kunt u naar huis.
 U kunt gewoon eten en drinken.
 Soms is de plaats van de injectie nog een beetje gevoelig. Dat gaat vanzelf over.

Duur van het onderzoek
Het gehele onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur.
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De uitslag
De arts geeft u de uitslag tijdens de volgende afspraak op de polikliniek. Dit duurt ongeveer 2 weken.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze
telefoonnummers. U kunt ook onze website raadplegen.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één
van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening.
Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Interne geneeskunde polikliniek
Spoedeisende hulp

020 - 634 6346
020 - 634 6296 / 6297
020 - 634 6200

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
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