Informatie

Glucose tolerantie test

Jouw verloskundige of gynaecoloog heeft voorgesteld om een
glucose tolerantietest te doen. In deze folder kun je nalezen wat deze
test inhoudt. Wij adviseren je de informatie van tevoren door te
nemen. De test vindt plaats op de bloedafname van het laboratorium
te Dirksland, Brielle of Hellevoetsluis.
Waarom deze test?

Met deze test kan worden vastgesteld of er bij jou sprake is van een stoornis in de
stofwisseling van koolhydraten (zwangerschapsdiabetes en/of een gestoorde glucose
tolerantie).

Voorbereiding

Je maakt telefonisch een afspraak met de bloedafname van het laboratorium, op de
locatie van jouw keuze. De telefoonnummers zijn:
• Dirksland		
0187 60 71 77
• Brielle		
0181 89 33 40
• Hellevoetsluis
0181 33 01 21
Drie dagen voor de test “normale” voeding nuttigen en voor de test geen grote fysieke
inspanning leveren. Geen (koolhydraatarm) dieet volgen.
Vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek dien je nuchter te blijven.
Dat wil zeggen dat je:
• niets meer mag eten of drinken;
• niet mag roken.
Je mag wel water drinken; als je medicijnen gebruikt dan mag je deze met wat water
innemen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

• Op de dag van uitvoering wordt je om 08.30 uur op de bloedafname van het
laboratorium verwacht.
• Je krijgt een vingerprik om jouw nuchtere glucose vast te stellen. Is deze te hoog
dan wordt het onderzoek niet verder uitgevoerd.
• Wanneer de nuchtere glucose niet te hoog is, krijg je een glucose oplossing te
drinken die je in circa 5 minuten moet hebben opgedronken.
• Na 120 minuten krijg je weer een vingerprik.
• Na de laatste prik mag je weer normaal eten en drinken.
• Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.
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Algemeen

Tijdens de test mag je niet roken, eten of snoepen en moet je zoveel mogelijk blijven
zitten. Breng eventueel iets te lezen en voor kinderen wat speelgoed mee. Tussendoor
mag je wat water drinken. Omdat je gedurende de test niets mag eten of drinken kun je
je wat flauw gaan voelen. Neem eventueel een boterham mee om na het onderzoek wat
te kunnen eten.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent. Als je op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen we je dit zo spoedig mogelijk te melden op:
T 0187 60 71 77

Heb je nog vragen?

Mocht je naar aanleiding van deze folder nog hebben, dan kun je contact opnemen met
het laboratorium:
T 0187 60 71 77 (werkdagen van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur)

Vergoeding zorg

De basisverzekering vergoedt zorg die moeder en baby voor, tijdens en na de bevalling nodig hebben. Dit betekent dat de kosten voor de verloskundige, gynaecoloog en
kraamverzorgende vanuit de basisverzekering worden vergoed. Wel kunnen er kosten
(deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico. Ook zijn er zorgvoorzieningen en
behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Denk hierbij aan geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, kosten voor vervoer of de verplichte eigen bijdrage
voor kraamzorg. In je zorgpolis kun je lezen welke zorg je vergoed krijgt door je zorgverzekering. Het type zorgpolis bepaalt bovendien of je zelf een zorgaanbieder mag kiezen.

Glucose tolerantie test tijdens de zwangerschap
G26/01 25032022

3

Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Geboortezorg Zuid aan Zee

De juiste geboortezorg door
de juiste zorgverleners
Voor iedere zwangere en partner in onze omgeving moet de geboortezorg vertrouwd, laagdrempelig en veilig aanvoelen. Vanuit de
gedachte dat de zwangere centraal staat, wordt gewerkt vanuit één
team en zet de coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee in op de juiste
zorg door de juiste zorgverlener.
Hierbij staat de continuïteit van zorg
voor de zwangere en het streven naar
één zorgverlener die haar begeleidt
(zwangerschaps- / zorgcoördinatie) voorop.
De zwangere krijgt goede zorg van de
verloskundige en de kraamverzorgende
als het kan en van de gynaecoloog als het
moet. Als er toch sprake is van bijvoorbeeld

een medisch noodzakelijke overdracht is
alle informatie inzichtelijk en kent deze
een vloeiend verloop. Alle partijen in
de keten van de geboortezorg hebben
een eigen rol en verantwoordelijkheid,
die vanuit de ambitie ‘één team, één
zwangerschapscoördinator en de zwangere’
centraal wordt ingevuld.

De coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee wordt gevormd door

www.geboortezorgzuidaanzee.nl

