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Inleiding 

Binnenkort komt u naar ons ziekenhuis voor 
een CRF-test. In deze folder krijgt u informatie 
over dit onderzoek.  
 

Doel onderzoek 

Door dit onderzoek kunnen we kijken naar de 
functie van uw bijnieren. De bijnieren 
produceren onder andere het hormoon 
cortisol. U krijgt voor dit onderzoek een stof 
toegediend (CRF). Door het toedienen van 
deze stof wordt de hypofyse (een klier in uw 
hersenen) geprikkeld om de bijnieren te 
stimuleren tot afgifte van extra cortisol. De 
hoeveelheid extra cortisol meten we 
vervolgens in uw bloed. Het onderzoek geeft 
zo inzicht in uw hypofyse en/of deze de 
bijnierschors goed aanstuurt. 
 
Voorbereiding 

De avond voor het onderzoek mag u vanaf  
22.00 uur niets meer eten of drinken. Wel 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. Alle bloedafnames tijdens het 
onderzoek gebeuren via dit naaldje. 
Vervolgens is er een wachttijd van ongeveer 
15 à 30 minuten, waarna bloed wordt 
afgenomen. Daarna wordt na 15 minuten 
weer bloed afgenomen. 
Hierna krijgt u CRF toegediend, via het 
naaldje. Dan wordt na 15, 30, 60, 90 en 120 
minuten bloed afgenomen. 
 
Hierna is het onderzoek afgelopen en krijgt u 
iets te eten en drinken. Nadat het naaldje is 
verwijderd, kunt u naar huis.  
 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 3 à 4 uur. 
 
De uitslag 

U hoort de uitslag van uw behandelend 
specialist, tijdens uw eerstvolgende afspraak. 
 
Risico's  

Bijwerkingen van CRF kunnen zijn: kortdurend 
optreden van een warmtegevoel in hoofd, 
hals en bovenlichaam, reuk en 
smaakstoornissen. Er zijn enkele gevallen van 
overgevoeligheid gemeld. 
 
 
 
 

 

 



Meer informatie 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  
Ook kunt u dagelijks bellen naar het 
algemene informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Heeft u vragen over de CRF-test, dan kunt u 
bellen naar het secretariaat Interne 
Geneeskunde, telefoon (0182) 50 50 05. 
 
Wanneer u vindt dat bepaalde Informatie in 
deze folder ontbreekt of onduidelijk is, dan 
horen wij dat graag. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
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