
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Orale glucose tolerantietest bij
kinderen (JKZ)



Inleiding
Tijdens het bezoek aan de polikliniek is met uw kind en u afgesproken dat er een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) gedaan 
wordt. Deze folder geeft informatie over de OGTT. Met behulp van dit onderzoek wordt nagegaan hoe bij uw kind zijn / haar lichaam 
reageert op een grote hoeveelheid suiker.

Voorbereiding
• Het kan zijn dat u een recept heeft gekregen voor EMLA-crème. Dit is een verdovingscrème waardoor uw kind het prikken in de 

elleboogholte minder voelt. De crème moet een uur voor de test op beide elleboogholtes van uw kind worden aangebracht. De 
crème niet inwrijven.

• Op de dag van het onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur 
niets meer mag eten en/of drinken. Eventuele medicijnen mogen wel met een klein slokje water worden ingenomen.

• Neem het laboratorium (aanvraag) formulier en het stickervel met de patiëntgegevens van uw kind mee. Als de gegevens 
gewijzigd zijn, laat dan vooraf nieuwe stickers maken bij het afsprakenbureau in de centrale hal van het JKZ.

Het onderzoek 
U meldt zich met uw kind op de afgesproken datum tussen 08.45 en 09.00 uur bij het laboratorium locatie JKZ. Daar vindt de eerste 
bloedafname plaats uit de arm (elleboogholte). Uw kind krijgt hierna een suikeroplossing te drinken. 
Na 2 uur wordt er opnieuw bloed afgenomen uit de arm. Tijdens deze wachttijd van 2 uur hoeft u niet in het ziekenhuis te blijven. U 
dient zich echter wel weer op tijd te melden voor de tweede bloedafname. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 2 ½ uur. Tijdens 
het onderzoek mag uw kind niets eten of drinken.  
Na afloop van het onderzoek mag uw kind weer eten en drinken zoals het gewend is.



Waarschuwing
Het kan gebeuren dat uw kind tijdens het onderzoek duizelig of niet lekker wordt.
Meld dit dan direct aan de laboratoriummedewerker

De uitslag
De uitslag van de test krijgt u van de behandelend arts van uw kind. U kunt hier, 4 tot 6 weken na de test, een belafspraak voor 
maken bij het afsprakenbureau.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u (telefonisch) contact op nemen met de behandelend arts van uw kind of 
met een medewerker van LabWest:
• Algemeen telefoonnummer locatie JKZ (HagaZkhs): 070 – 210 7200  08.00 – 16.00 uur
• Laboratorium locatie JKZ (Leyweg):    070 – 210 7387  08.00 – 16.00 uur



Afspraak
 
Naam:   …………………….………………………………………….........................................…………………………………………………………………………

Geboortedatum:   ..……………………………………..…………….........................…..……………………..……………………………………………………….

Wordt verwacht op:   ......………………………………………....................…………………………………………..………………………………………… dag  

Datum:    .………………...………………………………………….............Tijd:  tussen 8.45 en 9.00 uur op de locatie Leyweg / JKZ route J.02

Indien het niet mogelijk is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, geef dit dan tijdig door aan de afdeling.

LabWest 
Locatie Leyweg (JKZ); Els Borst - Eilersplein 275; 2545 AA Den Haag 
 

006-201308-versie 3                    www.labwest.nl


