Suikerabsorptietest bij kinderen
Binnenkort wordt er van uw kind, gedurende vijf uur na inname van een suikeroplossing,
urine verzameld. Het doel hiervan is een mogelijke dunne darmstoornis op te sporen.
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u de onderstaande instructies
nauwkeurig opvolgt.

Voorbereiding





Van de behandelend specialist of huisarts van uw kind hebt u een laboratorium aanvraagformulier
ontvangen voor een suikerabsorptietest (SAT). Met dit formulier gaat u naar de afdeling Bloedafname
van het St. Elisabeth Ziekenhuis of het TweeSteden ziekenhuis. Daar krijgt u de suikeroplossing en een
bokaal om urine te sparen.
Uw kind mag gedurende 8 uur voor inname van de suikeroplossing niets eten of drinken, behalve
water.
s’ Ochtends laat u uw kind de blaas leeg plassen. Deze urine wordt niet bewaard. Vervolgens drinkt
uw kind de suikeroplossing. Deze moet volledig worden opgedronken!

Instructies
Het verzamelen van de urine gaat als volgt:
 U kunt bij het verzamelen van de urine een po, een urinaal of plaszakjes gebruiken.
 U verzamelt gedurende 5 uur na het drinken van de suikeroplossing alle urine van uw kind in de
daarvoor bestemde bokaal.
 Gedurende deze 5 uur mag uw kind 2 glazen water drinken.
 5 uur na inname van de suikeroplossing laat u uw kind voor de laatste keer de blaas leeg plassen. U
voegt deze urine bij de reeds verzamelde urine.
Na de genoemde 5 uur mag uw kind weer normaal eten en drinken.

Opmerkingen






Er zit een druppel vloeistof in de bokaal die zorgt voor het op een juiste manier bewaren (conservering)
van de urine. Die vloeistof moet erin blijven. Het is belangrijk dat u de bokaal steeds rechtop houdt en
goed afsluit!
Wanneer de urine is verontreinigd, met bijvoorbeeld ontlasting of bloed, moet u stoppen met
verzamelen.
Verontreinigde urine is namelijk onbruikbaar voor onderzoek. U kunt een nieuwe suikeroplossing en
bokaal halen bij de afdeling Bloedafname van het ziekenhuis waar u het onderzoek laat doen.
De houdbaarheid van het drankje staat vermeld op het etiket van het flesje.

Inleveren van de urine
De bokaal met urine, voorzien van de naam en geboortedatum van uw kind, geeft u samen met het
aanvraagformulier van het laboratorium af bij:




Afdeling Bloedafname St. Elisabeth ziekenhuis, route 21;
Afdeling Bloedafname TweeSteden ziekenhuis Tilburg, route 25;
Afdeling Bloedafname TweeSteden ziekenhuis Waalwijk.

Hiervoor kunt u niet naar een buiten prikpost!
Het is belangrijk dat u dit dezelfde dag of zo spoedig mogelijk daarna afgeeft.
Vergeet niet het ponsplaatje van uw kind mee te nemen.
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Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend specialist of huisarts van uw kind.

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, bespreek deze dan met uw behandelend specialist of
neem contact op met de medewerkers van het laboratorium.

Belangrijke telefoonnummers
St. Elisabeth Ziekenhuis (algemeen):
www.elisabeth.nl

(013) 539 13 13

Route 90
Laboratorium van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg:
(bereikbaar tussen 08.00-17.00 uur)

(013) 539 80 14
optie 4

Route 21
Afdeling Bloedafname St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg:
(bereikbaar tussen 07.30-17.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur)

(013) 539 25 23

TweeSteden ziekenhuis (algemeen):
www.tweestedenziekenhuis.nl

(013) 465 56 55

Laboratorium van het TweeSteden ziekenhuis-Tilburg:
(bereikbaar tussen 07.30-17.00 uur)

(013) 465 53 38

Route 25
Afname laboratorium TweeSteden ziekenhuis-Tilburg:
(bereikbaar tussen 07.30-17.00 uur en op dinsdag tot 21.00 uur)
Afname laboratorium TweeSteden ziekenhuis-Waalwijk:
(bereikbaar tussen 07.30-17.00 uur)

(013) 465 53 40
(0416) 68 26 79
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