Klinisch Chemisch Laboratorium

Glucose Tolerantie Test (GTT)
Op verzoek van uw arts of verloskundige wordt bij u een glucose tolerantie test (GTT) uitgevoerd. Met deze
test wordt onderzocht hoe uw lichaam reageert op een grote hoeveelheid suiker (glucose).
Deze test wordt alleen op afspraak uitgevoerd. De afspraak kunt u telefonisch of op het afnamelaboratorium
maken.

Voorbereiding
 Nuchter: Vanaf de vorige avond (24.00 uur) mag u niet meer roken, eten of drinken (behalve water).
 Bent u de laatste dag(en) voor het onderzoek wat ‘ziek’, had u bijvoorbeeld een griepje, dan wordt u
verzocht een nieuwe afspraak te maken met het laboratorium.

Ochtend van het onderzoek
 De ochtend van het onderzoek wordt u op de afgesproken tijd verwacht op het poliklinisch
afnamelaboratorium. Voor de ingang kunt u op het nummerapparaat de keuze ‘GTT’ maken.
 Nadat bij u een buisje bloed uit de arm is afgenomen wordt gecontroleerd of de test door kan gaan.
 Wordt de GTT uitgevoerd, dan krijgt u een glucosedrank die u in ongeveer 5 minuten rustig moet
opdrinken. In een enkel geval kunt u hier wat misselijk van worden. Na precies 2 uur meldt u zich weer
en wordt er nog een buisje bloed uit de arm afgenomen. Gedurende het gehele onderzoek moet u in het
ziekenhuis blijven en mag u zich niet inspannen, roken en niet eten of drinken (behalve beperkt water).

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren naar het
afnamelaboratorium.

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem dan zo snel mogelijk contact
op met het afnamelaboratorium.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Afnamelaboratorium

020 - 634 6346
020 - 634 6505

Adres BovenIJ ziekenhuis
Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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Bent u verhinderd?

