PATIËNTEN
INFORMATIE
Orale Glucose
Tolerantie Test bij
kinderen
Informatie voor ouders/verzorgers

Met deze informatiefolder wil het Maasstad
Ziekenhuis u informeren over de Orale Glucose
Tolerantie Test (OGTT). Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Doel van het onderzoek
Een OGTT (Orale Glucose Tolerantie Test) is
een onderzoek dat informatie geeft over de
suikerstofwisseling van uw kind. Dit onderzoek wordt
vaak gecombineerd met bloedonderzoek naar
oorzaken en gevolgen van obesitas en naar eventuele
andere aandoeningen, die het risico op hart- en
vaatziekten vergroten.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer drie uur.
Er mag maximaal 1 begeleider bij het onderzoek
aanwezig zijn. Na het onderzoek mag uw kind weer
naar huis.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Uw
kind mag dus vanaf 24.00 uur op de avond vóór en
tijdens het onderzoek niets meer eten (ook geen
snoep) of drinken (ook geen water).

Het bloedonderzoek
Het bloedonderzoek vindt plaats op de
dagbehandeling van de afdeling Kindergeneeskunde
(bouwdeel G, verdieping 4). Het onderzoek vindt in
onderstaande volgorde plaats:
1. Er wordt bloed afgenomen door middel van een
prik in de arm. Er worden meerdere buisjes bloed
afgenomen.
2. Na deze prik krijgt uw kind een afgemeten
hoeveelheid suikerwater (glucosedrank) te
drinken. Dit drankje heeft een aparte zoete
smaak.
Het is erg belangrijk dat uw kind dit drankje
helemaal opdrinkt, als dit niet lukt kan het
onderzoek niet verder gaan.
3. Na het bloedprikken en het glucosedrankje
is het belangrijk dat uw kind 2 uur nog niets
eet en drinkt. Na deze 2 uur wordt er nog 1
druppel bloed afgenomen door middel van een
vingerprik.
4. In deze 2 uur is het belangrijk dat uw kind rustig
op de kamer blijft zitten en niet gaat rondlopen.
Neem eventueel iets van thuis mee( bijvoorbeeld
boek, tablet, of iets dergelijks).
Het is niet prettig voor de kinderen dat u als
ouder voor of tijdens het onderzoek in het bijzijn van
uw kind eet of drinkt.
Koffie, thee en water zijn verkrijgbaar in de
ouderkamer op de kinderafdeling. Het is de
bedoeling dat u dit ook in die ruimte opdrinkt.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt uw kind ontbijt op de
afdeling Kindergeneeskunde. Daarna mag uw kind
weer naar huis.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt door de
kinderarts met u besproken tijdens de volgende
polikliniekcontrole of tijdens een telefonische
afspraak.
Website
Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek
aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is
het goed om met uw kind samen informatie door
te nemen. Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek
of de operatie vaak beter ervaren door het kind en
verloopt het aangenamer.
Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op
leeftijdscategorie door middel van foto’s en filmpjes
uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft, stelt u die dan gerust aan de behandeld
kinderarts of aan de verpleegkundige op de
afdeling.
Polikliniek Kindergeneeskunde (010) 291 22 90
Afdeling kindergeneeskunde (010) 291 30 51
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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