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DDAVP-test

DDAVP is een synthetisch (kunstmatig gemaakt) hormoon dat de
productie en afgifte van de von Willebrand factor stimuleert, hierdoor
gaat ook de FVIII concentratie omhoog.
Neem bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
vreemdelingendocument mee.
De DDAVP test wordt gedaan bij patiënten met een milde vorm van hemofilie A, draagsters
van hemofilie met een verlaagd factor VIII, de ziekte van von Willebrand of bij andere
bloedstollingsstoornissen.

Doel van het onderzoek
De DDAVP-test wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen hoeveel de stijging is van Factor VIII,
von Willebrand factor en de werking van de bloedplaatjes na toediening van DDAVP.
Aangezien het effect van DDAVP niet goed te voorspellen is, is het belangrijk dat deze test
eenmalig wordt gedaan.
In welke situatie DDAVP gebruikt kan worden hangt af van de stijging van de Factor VIII, von
Willebrand factor en/of de werking van de bloedplaatjes. Bij voldoende stijging kan DDAVP
gebruikt worden bij bijvoorbeeld tandheelkundige ingrepen, kleine operaties en
neusbloedingen.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 7 uur.

Voor het onderzoek
Nuchter zijn
Voor deze functietest hoeft u niet nuchter te zijn.

Medicijngebruik
Mocht u medicijnen gebruiken, overlegt u dan vooraf met de arts of deze wel of niet
ingenomen mogen worden.

Het onderzoek


U meldt zich op de afgesproken tijd bij de verpleegafdeling Dagbehandeling.










Tijdens het onderzoek ligt u op een bed of zit u op een stoel.
Uw bloeddruk en hartslag worden vooraf en tijdens de test een aantal keer gemeten.
Via een infuusnaald wordt bloed afgenomen voor het bepalen van de beginwaarde van
factor VIII, von Willebrand en/of de werking van de bloedplaatjes.
Hierna krijgt u de DDAVP via het infuus toegediend. De dosis is afhankelijk van uw
gewicht en wordt opgelost in een zoutoplossing. Het inlopen van de DDAVP duurt 30
minuten, waarna nog 5 minuten nagespoeld wordt met een fysiologische zoutoplossing.
Vervolgens wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen: na 1 uur, na 2 uur, na 3
uur en na 6 uur. De bloedafname wordt via de infuusnaald afgenomen. Mocht dat niet
lukken dan wordt het bloed op de gewone manier, doormiddel van een prik, afgenomen.
U mag naar huis als de urineproductie voldoende en de laatste natriumwaarde bekend is.

Bijwerkingen
De volgende verschijnselen kunnen tijdelijk optreden:
 blozen of een opgejaagd gevoel
 bloeddrukdaling
 hoofdpijn
 duizeligheid
 vermindering van urineproductie, daarom is het belangrijk om weinig water te drinken
totdat de urineproductie weer goed op gang is.

Na het onderzoek
De resultaten van de test worden aan uw behandelend arts gestuurd. De uitslag zal met u
besproken worden: telefonisch of poliklinisch. En indien nodig wordt er met u een
behandelplan afgesproken. Doorgaans krijgt u deze afspraak reeds mee van de
doktersassistente op de polikliniek op het moment dat de test voor u wordt afgesproken.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West – route 31
T
020 510 82 33
Klinisch Laboratorium, locatie West – route 04
T
020 510 88 97 (ma t/m vrij 08.00 - 16.30 uur)
Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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