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Orale Glucose
Tolerantie Test
(OGTT)
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

In overleg met de kinderarts is besloten om een
uitgebreide Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT)
bij jouw kind te plannen.				
						

WAAROM DEZE TEST?
We willen met deze test informatie te weten komen over
de suikerstofwisseling van jouw kind.
De test wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel in het
bloed te meten na inname van een standaard dosis
glucose. Dit onderzoek test hoe het suiker in het lichaam
wordt verwerkt en of er daarbij hormonale problemen
optreden. Bovendien zal er tegelijkertijd voor obesitas
(of de opvolging ervan) ook een bloedanalyse gebeuren
om eventuele oorzaken en gevolgen van obesitas op te
sporen en op zoek te gaan naar mogelijke andere
afwijkingen die het risico op hart - en vaatziekten
vergroten.

VOORBEREIDING VAN DE PATIËNT
c Je kind eet in de dagen vóór de test gezonde
voeding.
c Je kind is minstens 8 tot 12 uur nuchter. In de
praktijk vragen we om ‘s nachts nuchter te blijven en
doen we de volgende ochtend om 8 uur de test.
c Water drinken mag maar zeker geen koffie, cola of
andere suiker- of cafeïnehoudende dranken.
c Je kind oefent best voor de test geen intensieve
activiteit uit.
c Bespreek medicatiegebruik vooraf met de kinderarts.

VERLOOP VAN DE TEST
Naam patiënt + geboortedatum:
c Je mag je aanmelden aan de dienst inschrijvingen
in de inkomhal van het ziekenhuis waar je de
nodige vignetten (stickers) zal ontvangen.
c Nadien mag je je aanmelden op de kinderafdeling
(straat 383, 8e verdieping).
c Bij opname zal een controle gebeuren van gewicht,
lengte, temperatuur en bloeddruk.
c Om de kinderen en tieners pijnvrij te kunnen
prikken, zal je op voorhand al een verdovende zalf
kunnen aanbrengen of brengen we deze aan op
de dagzaal om dan een uur later van start te gaan
met de test.
c We starten met het plaatsen van de katheter langs
waar de bloedafnames zullen gebeuren.
c Tijdens de hele duur van de test mag er niet
gegeten worden en moet er gerust worden. De
patiënt moet blijven zitten of liggen.
c Na de bloedafname krijgt jouw kind een
afgemeten hoeveelheid suikerwater (glucosedrank)
te drinken. Dit drankje heeft een aparte zoete
smaak. Het is erg belangrijk dat jouw kind dit
drankje helemaal opdrinkt. Als dit niet lukt, kan het
onderzoek niet verder gaan.
c Na de inname van de drank wordt nog 4 maal
bloed afgenomen via de katheter met tussenpozen
van 30 minuten.
c Tijdens het onderzoek wordt de bloeddruk van
jouw kind 3 keer gemeten.
c Na het onderzoek krijgt jouw kind iets te eten en
drinken aangeboden en mag daarna naar huis. Het
onderzoek duurt 3,5 uur.
c De testresultaten worden volgens afspraak met de
dokter bezorgd.

Datum + uur OGTT-test:

Bijkomende consulten:

Arts: Dr. Baeck: 09 224 82 86
Bij vragen of indien de test niet kan doorgaan:
poli verpleegkundige: 09 224 71 02
of kinderafdeling: 09 224 83 83

