
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

ACTH-stimulatietest 

SYNACTHEN-test 
 
 

Het onderzoek geeft inzicht in het functioneren van de bijnieren. ACTH is 

een hormoon dat in een kliertje in de hersenen wordt gemaakt. Het 

hormoon zorgt ervoor dat uw bijnieren cortisol gaan maken.  

 

Neem bij elk bezoek aan het ziekenhuis uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of 

vreemdelingendocument mee.  

 

Tijdens de test wordt een stofje ingespoten dat lijkt op uw eigen ACTH, SYNACTHEN. 

Hierna wordt in uw bloed gemeten of er sprake is van toename van cortisol. Treedt deze 

toename niet op, dan reageren de bijnieren onvoldoende. 

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. 

 

Voor het onderzoek 

Als u medicijnen gebruikt mag u die gewoon innemen, tenzij de arts anders met u heeft 

afgesproken. 

 

Het onderzoek 

Tijdens de test zit u in een stoel. Er wordt een infuusnaaldje in uw arm gebracht, dat tijdens 

het onderzoek blijft zitten. Aan dit naaldje wordt een infuussysteem gekoppeld, waarmee een 

medewerker van het laboratorium bloed bij u afneemt. 

 

Na de bloedafname spuit de arts het SYNACTHEN in. Een half uur en een uur later wordt 

opnieuw bloed afgenomen. Hiermee is de test afgelopen. 

 

De uitslag 

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

 

Complicaties 
Als bijwerking van de test kan soms misselijkheid optreden. Ook kunnen patiënten soms last 

hebben van een plotseling warm gevoel tijdens het inspuiten van het SYNACTHEN. Die 

bijwerking verdwijnt meestal binnen tien minuten.  
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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 (ma t/m vrij  08.00 - 16.30 uur))  

Route 04 

 

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 
 

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden.  Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht  
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