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LHRH-test, patiënteninformatie 

 

 

    Inleiding 

Uw behandelend arts heeft voor u een LHRH-test aangevraagd. Deze folder geeft informatie 

over de gang van zaken rond het onderzoek. Wij vragen u  om deze geheel door te lezen.   

 

   Voorbereidingen 

     Afspraak maken 

Voor deze test dient u een afspraak te maken aan de balie van de bloedafnamepoli, route 12 in 

het LangeLand Ziekenhuis, waarbij u het recept voor een ampul LHRH dat u van uw 

behandelend arts heeft ontvangen dient in te leveren.  

 

Datum en tijdstip kunt u hieronder noteren. 

 

Het onderzoek is op    …………………………………………………………    om  …………….… 

uur. 

De test vindt plaats bij de Bloedafname  poli, route 12 in het LangeLand Ziekenhuis. 

Patiëntvoorbereiding 

Voor deze test zijn er geen speciale voorbereidingen van uw kant nodig; u hoeft niet nuchter te 

zijn.  

Tijdens de test – duur ca 1,5uur - blijft  u rustig zitten. U kunt het beste iets te lezen meenemen. 

  

   Verloop 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met het aanvraagformulier (dit heeft u gekregen van uw 

behandelend arts) bij de Bloedafnamepoli, route 12 . Neem een nummer ‘U heeft een afspraak’ 

bij de nummerautomaat en neem plaats in de wachtruimte.  

In totaal worden er drie bloedmonsters bij u afgenomen. Na afname van het eerste monster 

krijgt u vloeistof (LH-RH) ingespoten in de bilspier. Na het inspuiten wordt er na 20 en 60 

minuten nogmaals bloed afgenomen. Na de test kunt u naar huis en is geen verdere nazorg 

noodzakelijk. 

 

Uitslag 

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts; u hoeft het laboratorium 

hiervoor niet te bellen.  

 

   

  



 

Publicatiedatum 01-03-2018, versie 2 

Pagina 2 van 2 

 

 Tot slot 

Mocht u verhinderd zijn op het afgesproken tijdstip, dan verzoeken wij u om dit ruim van te 

voren telefonisch door te geven aan het laboratorium op nummer 079-346 25 72. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen 

met het laboratorium. Het laboratorium is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur 

via telefoon 079-346 2572.   

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand 

telefoonnummer of via info@llz.nl. 
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