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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 waz∙ne dla Państwa. Jeśli język 

niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje 

zawarte w tym folderze z kimś, kto moz∙e Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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Uw arts heeft met u besproken dat er een 

synacthentest bij u gedaan gaat worden. Door middel 

van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informeren over deze synacthentest. Wij adviseren u 

deze informatie zorgvuldig te lezen.

U wordt voor de test verwacht op de afdeling 

Dagbehandeling op:

___________________dag _____________________om

__________________uur.

Algemeen
De bijnieren liggen als kapjes boven op de nieren. De 

buitenste laag van de bijnier, de bijnierschors, 

produceert verschillende hormonen waaronder het 

hormoon cortisol. Cortisol zorgt er onder andere voor 

dat de bloeddruk en het bloedsuikergehalte op peil 

blijven. In stresssituaties wordt door de bijnier extra 

cortisol aangemaakt.

Wanneer de werking van de bijnierschors afneemt is 

het cortisolgehalte in het bloed verlaagd. Het doel 

van de synacthentest is het vaststellen van een tekort 

aan cortisol. Synacthen stimuleert de bijnierschors tot 

een tijdelijke afgifte van extra cortisol. De 

hoeveelheid aangemaakte cortisol in het bloed wordt 

op verschillende tijdstippen tijdens de test gemeten. 

Het onderzoek
Tijdens de test zit u op een stoel en de 

verpleegkundige brengt een infuusnaald in uw arm. U 

moet dan 15 minuten rustig blijven zitten. Na die 15 

minuten wordt via het infuus bloed afgenomen. 

Nadat het bloed is geprikt, krijgt u via het infuus 

Synacthen toegediend. Hierna moet u weer 60 

minuten rustig blijven zitten. Na 30 en 60 minuten 

komt de verpleegkundige wederom bloed bij u 

afnemen. Vervolgens wordt het infuus verwijderd en 

is de test klaar.

Het totale onderzoek duurt ongeveer twee uur. 

Na het onderzoek
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij het 

volgende bezoek aan uw behandelend specialist. 

Wat te doen als u verhinderd bent?
Als u door ziekte of een andere reden verhinderd 

bent om uw afspraak na te komen, laat het ons dan 

tijdig weten. In uw plaats kan een andere patiënt 

geholpen worden. 

Wij zijn op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur 

bereikbaar via (010) 291 22 20.


