Beatrix Kinderziekenhuis

Hormoononderzoek

Lucrintest
Wij verwachten uw kind voor een Lucrintest op de polikliniek van
het Beatrix Kinderziekenhuis.
Datum:
Tijdstip:

Broertjes en zusjes
Wij raden u aan geen andere kinderen mee te nemen naar het
ziekenhuis. We hebben geen opvang voor hen en het is belangrijk
dat u uw aandacht kunt richten op het kind dat de test ondergaat.

Lucrintest

Voorbereidingen
Stel uw kind gerust
Waarschijnlijk ziet uw kind tegen de test op. Dat is heel
begrijpelijk. Bereid uw kind daarom hierop voor. Probeer hem of
haar van tevoren wat gerust te stellen, zonder de zaken mooier
voor te spiegelen dan ze zijn. Wat u daarbij kunt vertellen is erg
afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kent uw kind beter dan
wij, maar wij willen u graag helpen. Bel gerust als u vragen heeft.
Eten en drinken
Uw kind mag voor de test gewoon eten en drinken.
Medicijnen
Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale
tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.
Ziekte
Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt.
We kunnen dan met u overleggen of de afspraak kan doorgaan of
uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is
gekomen met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft,
zoals waterpokken of kinkhoest.

Verloop van de test
Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer waar de
test plaatsvindt. U kunt tijdens de test bij uw kind blijven.
Via een prik in het vetweefsel van het bovenbeen krijgt
uw kind de testvloeistof toegediend. Deze vloeistof beïnvloedt de
hormoonproductie van het lichaam. Deze prik doet een beetje
pijn, maar de prikplaats kan van tevoren worden verdoofd met een
spray die snel werkt. De testvloeistof heeft geen bijwerkingen.
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De laborant van de prikkamer neemt precies drie uur na
het toedienen van de testvloeistof, via een prik aan de binnenkant
van de elleboog of op de hand, een beetje bloed af. Ook deze
prikplaats kan verdoofd worden. Daarna is de test klaar. Het
bloedmonster gaat voor onderzoek naar het laboratorium.
Duur van de test
De test duurt ongeveer drieënhalf uur. In de tijd tussen de twee
prikken in, worden er soms andere afspraken voor uw kind
gepland. Als dit niet nodig is, bent u vrij om te doen wat u wilt. U
kunt dan ook met uw kind het ziekenhuis even verlaten. Het is wel
belangrijk dat u weer op tijd terug bent.
Uitslag van het onderzoek
U krijgt na drie weken telefonisch bericht over de uitslag. U
ontvangt hiervoor een belafspraak.

Vragen
Als u vragen heeft over de test dan kunt u op werkdagen tussen
8.30 en 12.00 uur contact opnemen met een verpleegkundige van
de polikliniek Kinderendocrinologie. Het telefoonnummer is
(050) 361 24 85.
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