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Synacthen-test 
 

 
Inleiding 

Binnenkort komt u naar ons ziekenhuis voor 

een Synacthen-test. In deze folder ontvangt u 

informatie over dit onderzoek.  

 

Doel onderzoek 

Met dit onderzoek wordt de functie van de 

bijnier beoordeeld. U krijgt daarvoor een stof 

(Synacthen) toegediend die de bijnierschors 

aanzet tot het maken van de hormonen 

cortisol en 17-OH progesteron. Afhankelijk van 

de indicatie van het onderzoek, wordt in het 

laboratorium of de cortisolspiegel of van 17-

OH progesteron gemeten. 

 

Voorbereiding 

Op de ochtend van de test mag u een licht 

ontbijt nuttigen. Ook kunt u uw medicijnen 

innemen met een beetje water, tenzij uw 

specialist anders met u heeft afgesproken. 

Trek op de dag van de test makkelijk zittende 

kleren aan. 

 

Het onderzoek 

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de 

receptie van het Groene Hart Ziekenhuis.  

Een gastvrouw/heer brengt u naar het 

DagBehandelCentrum. 

 

Tijdens het onderzoek ligt u in bed, omdat u 

zich niet mag inspannen en pas na het 

onderzoek mag eten en drinken. U kunt wel 

naar het toilet lopen.  

Eerst krijgt u een infuusnaaldje in uw arm of 

hand. Afhankelijk van de vraagstelling zal een 

of meerdere bloedafnames worden 

uitgevoerd. De bloedafname vindt plaats via 

dit naaldje.   

Nadat het onderzoek klaar is en het naaldje is 

verwijderd, kunt u naar huis.  

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. 

 

Uitslag 

U hoort de uitslag van uw behandelend 

specialist, tijdens uw eerstvolgende afspraak. 

 

Risico's 

Heeft u last van astma of allergieën, dan kunt 

u reageren op Synacthen. Dit varieert van 

een rode kleur en pijn op de injectieplaats, 

tot misselijkheid en braken. Deze reacties 

treden vaak binnen 1 uur na de toediening 

op. 

 

Meer informatie 

Voor algemene vragen over het ziekenhuis 

kunt u bellen naar: (0182) 50 50 50. U kunt ook 

kijken op onze website: www.ghz.nl.  

 

Hebt u vragen over de Synacthen-test, dan 

kunt u bellen naar het secretariaat Interne 

Geneeskunde, telefoon (0182) 50 50 05. 

 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  

(0182) 50 50 50. 
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