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Synacthentest  patiënteninformatie 

 

Inleiding… 

Uw behandelend arts heeft voor u een Synacthentest aangevraagd. Met deze test wordt gemeten of 

uw lichaam voldoende bijnierschorshormoon aanmaakt. Dit gebeurt door een bloedonderzoek. U 

krijgt daarvoor een stof (Synacthen) toegediend, die de bijnierschors aanzet tot het maken van het 

hormoon cortisol. Het onderzoek geeft zo inzicht in de werking van uw bijnieren. 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 wordt voor u door de poli assistente een afspraak gemaakt bij het laboratorium van 

LangeLand Ziekenhuis. De test zelf vindt plaats op de dagbehandeling van het ziekenhuis, route 67.  

Datum en tijdstip kunt u hieronder noteren. 

 

Het onderzoek is op ……………………………………………………    om………… uur  

 

    Patiëntvoorbereiding 

Voorafgaand aan de test mag gedurende ten minste 24 uur geen steroidmedicatie ingenomen 

worden. Dit heeft de arts met u overlegd.  

 

     Risico’s 

Heeft u last van astma of allergieën, dan kunt u reageren op Synacthen. Dit varieert van een rode 

kleur en pijn op de injectieplaats, tot misselijkheid en braken. Deze reacties treden vaak binnen 1 

uur na toediening op. Indien u tijdens de test klachten ervaart, meldt u dit direct aan de 

verpleegkundige op de dagbehandeling.  

  

Verloop 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de dagbehandeling in het ziekenhuis, route 67.  

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur. In totaal worden er drie bloedmonsters bij u afgenomen. Na 

afname van het eerste monster krijgt u vloeistof (synacthen) ingespoten in de bilspier. Na inspuiten 

wordt er na 30 minuten en 60 minuten bloed afgenomen.  

Indien er een ‘Lowdose Synachtentest’ aangevraagd is, dan worden er 4 bloedmonsters 

afgenomen; de laatste 90 min na de injectie.  

Daarna is het onderzoek afgelopen en kunt u naar huis. Er is geen verdere nazorg noodzakelijk. 

 

Uitslag 

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts en hoeft het laboratorium hiervoor 

niet te bellen.  
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Tot slot 

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

telefonisch contact opnemen met de dagbehandeling of uw aanvragend arts. 

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 info@llz.nl. 
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