
OLVG, locatie West

Volumebelastingtest

De volumebelastingtest wordt uitgevoerd bij een vermoeden van
overmatige productie van het hormoon aldosteron door de bijnier.
Aldosteron is een hormoon dat ervoor zorgt dat uw bloeddruk op peil
blijft. Als de bijnier teveel aldosteron maakt, resulteert dat in een te hoge
bloeddruk en een verlies van kalium in de urine. In het bloed wordt dan
een te hoog aldosteron gemeten en een laag kalium.
Neem bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
vreemdelingendocument mee.
Om te bevestigen dat de bijnieren overactief zijn kan een volumebelastingstest worden
uitgevoerd. Tijdens de test wordt er via een infuus een zoutoplossing gegeven. Normaal
gesproken zouden de bijnieren hierop moeten reageren en zou de aldosteronproductie
stoppen. Indien er sprake is van overmatige productie van aldosteron door de bijnier, zoals
bijvoorbeeld bij de ziekte van Conn, zal de bijnier niet op de zoutoplossing reageren en blijft
het aldosterongehalte in het bloed hoog of daalt het onvoldoende.

Voor het onderzoek
Medicijngebruik
Mocht u medicijnen gebruiken, overlegt u vooraf even met de arts of deze wel of niet
ingenomen mogen worden.

Het onderzoek
Voorafgaand aan de test krijgt u een infuus ingebracht op de hand of arm. Dit infuus blijft
tijdens het hele onderzoek zitten. Zo kunnen wij de zoutoplossing via het infuus toedienen en
tegelijkertijd bloed afnemen, zonder dat u er veel last van heeft. Voor het infuus en vier uur
erna wordt bloed afgenomen. Het bloed wordt door hetzelfde naaldje afgenomen, u hoeft
hiervoor dus niet extra geprikt te worden. Een deel van de test zal u in bed moeten blijven
liggen, de arts zal dit aangeven.
Tijdens de test wordt uw bloeddruk goed in de gaten gehouden.

Na de test
Na de test wordt het infuusnaaldje verwijderd.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 5 uur. Voor het onderzoek is een dagopname in het ziekenhuis nodig.

De uitslag
Het Klinisch Laboratorium stuurt de uitslag van de test naar uw arts.

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
Klinisch Laboratorium, locatie West
T
020 510 88 97 (werkdagen 08.00 - 16.30 uur)
Route 04
verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West
T
020 510 82 33
Route 31
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ 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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