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Vastenproef 

Inleiding 

Binnenkort wordt u opgenomen in het 
Groene Hart ziekenhuis (GHZ) voor een 
vastenproef. In deze folder leest u wat dit 
onderzoek inhoudt en wat u voorafgaand 
en tijdens dit onderzoek kunt verwachten. 
 
Doel van het onderzoek 

Het doel van een vastenproef is vaststellen 
in hoeverre uw insulineproductie verandert 
als u gedurende een bepaalde periode 
niet eet. 
Als u regelmatig een te lage 
bloedsuikerwaarde hebt, maakt uw 
lichaam mogelijk te veel insuline aan. Als 
het bloedsuikerniveau vaak te laag is, 
maakt de alvleesklier, die insuline 
produceert, mogelijk te veel insuline aan. 
 
Tijdens een vastenproef mag u gedurende 
maximaal 72 uur niets eten. Normaal 
gesproken daalt uw bloedsuikerspiegel 
dan langzaam tot een niveau waar het 
lichaam nog goed mee om kan gaan. Als 
uw bloedsuikerspiegel sneller en verder 
daalt dan goed voor u is, heeft dit mogelijk 
te maken met een teveel aan insuline. Er is 
dan sprake van een hypoglycemie. Als er 
bij u sprake is van overproductie van 
insuline, daalt uw bloedsuikerspiegel sneller 
en meer dan normaal. In dat geval zal er 
extra bloed bij u worden afgenomen. 
 

Medicijngebruik 

Tijdens een poli-afspraak vertelt de 
behandelend specialist u wat de 
vastenproef precies inhoudt. Ook bekijkt 
deze specialist uw actuele medicatielijst, 
waarna hij of zij u vertelt welke medicatie u 
tijdens de vastenproef mag blijven 
gebruiken.   

Mogelijk mag u bepaalde medicijnen 
tijdelijk niet gebruiken; uw specialist 
informeert u hierover. 
 

Voorbereiding 
Vanaf 22.00 uur op de avond vóór de 
vastenproef, moet u nuchter blijven, tenzij 
de arts u iets anders heeft opgedragen. U 
mag niet roken. Het onderzoek duurt 
maximaal drie dagen en drie nachten. Als 
er sprake is van te lage bloedsuiker-
waarden, wordt het onderzoek mogelijk 
eerder afgebroken. 
Neem (nacht)kleding, toiletartikelen en 
eventueel persoonlijke spullen mee naar 
het ziekenhuis. 
U kunt gebruikmaken van gratis wifi. 
 

Opname 

Voor het onderzoek wordt u opgenomen 
op de verpleegafdeling Interne 
Geneeskunde in het ziekenhuis. Als u zich 
op de dag van het onderzoek om 7:00 uur 
moet melden op de afdeling, is het wel 
van belang dat u nuchter blijft vanaf 22:00 
uur de avond voor het onderzoek, tenzij de 
arts u iets anders heeft opgedragen. 
 

Het verloop van het onderzoek 

U meldt zich op de afgesproken dag en 
tijd bij het secretariaat van de verpleeg-
afdeling.  
U bent nuchter (gebleven) vanaf 22:00 uur 
de avond voor het onderzoek (tenzij de 
arts u een andere nuchter tijd heeft 
aangedragen) tot na het onderzoek. 
Tijdens het onderzoek mag u water en 
beperkt koffie en thee zonder suiker of 
melk drinken. 
 
 
 



De verpleegkundige brengt een 
infuusnaald in waaruit op drie dagen op 
drie momenten (op een dag) bloed wordt 
afgenomen. Dit zal steeds om 8:00 uur, 
15:00 uur en 21:00 uur gebeuren.  
 
Uw bloedsuikerspiegel wordt ook op die 
tijden gecontroleerd door middel van een 
vingerprik. Als uw bloedsuikergehalte op 
peil blijft, bestaat de proef voor u vooral uit 
wachten. Als u zich goed voelt, hoeft u 
niet in bed te blijven liggen. Wel is het van 
belang dat u op de afdeling blijft, omdat u 
(onverwachts) last kunt krijgen van een 
flauwte.  
 
Tijdens het onderzoek kunt u zich slap en 
hongerig voelen en last hebben van 
hoofdpijn. Het is belangrijk dat u de 
verpleegkundige inlicht als u zich niet 
goed voelt. Dus wanneer u bijvoorbeeld 
transpireert, hartkloppingen heeft, trilt of 
misselijk bent.  
De verpleegkundige controleert dan uw 
bloedsuikerspiegel om te achterhalen of 
uw bloedsuikergehalte eventueel te laag 
is. Als er sprake is van een te lage 
bloedsuikerwaarde, neemt de 
verpleegkundige extra bloed af. Op basis 
van de uitslag, breekt de arts het 
onderzoek mogelijk voortijdig af. 
U krijgt vervolgens weer voeding of 
glucose via het infuus toegediend. 
 

Na het onderzoek 

Na de vastenproef mag u weer gewoon 
eten en drinken. Het infuusnaaldje wordt 
verwijderd en u mag weer naar huis. 
 

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u op de 
poli van de behandeld specialist. 
Als u nog geen vervolgafspraak op de poli 
heeft staan, kunt u hier om vragen op de 
verpleegafdeling bij het secretariaat.  
 
Meer informatie 

Voor algemene informatie over het 
Groene Hart Ziekenhuis kunt u terecht op 
onze website: www.ghz.nl. 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Stelt u deze gerust aan de arts 

of aan de assistent die bij uw behandeling 
is betrokken. Ook kunt u uw vragen 
voorleggen aan de verpleegkundige van 
de afdeling. 
 
Tot slot 

Wij wensen u een goed verblijf op onze  
afdeling toe. 
 

Contact 
Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
Polikliniek Interne Geneeskunde locatie 
Gouda: (0182) 50 50 05.  
Het secretariaat is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 
16:30 uur. 
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