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Korte ACTH 
stimulatie test 
 

 

In overleg met uw arts wordt bij u een korte ACTH stimulatie test uitgevoerd.  

Deze folder geeft informatie over de wijze waarop deze test verloopt en wat er van u 

wordt verwacht.  

 

Doel onderzoek 
De korte ACTH stimulatie test wordt gebruikt om de werking van de bijnierschors te 

onderzoeken.  

 

Voorbereidingen 
Voor dit onderzoek maakt u een afspraak bij de polikliniek van de internisten.  

Dit onderzoek kan plaats vinden op maandag t/m vrijdag en wordt verricht op de 

polikliniek Interne Geneeskunde van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. 

 

Het onderzoek 
De korte ACTH stimulatie test verloopt als volgt. 

 Eerst wordt een buisje bloed bij u afgenomen.  

 Na het plaatsen van een infuusnaald wordt synacthen door een arts in een bloedvat 

gespoten. Synacthen heeft een stimulerend effect op de bijnieren en het resultaat 

hiervan kan in het bloed onderzocht worden.  

 Na 30 èn 60 minuten wordt nogmaals bloed bij u afgenomen.  

 U hoeft niet nuchter te zijn. 

 

In totaal krijgt u één injectie en wordt er drie keer bloed bij u afgenomen. 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. Gedurende het onderzoek blijft u op 

de polikliniek wachten. Omdat u vrij lang stil moet zitten, is het wellicht prettig om iets 

te lezen mee te nemen. 

 

Bijwerkingen 
Na de injectie kunnen minimale bijwerkingen optreden, zoals: 

 huidreacties rondom de injectieplaats 

 duizeligheid 

 misselijkheid 

Ook kan de injectie uw rijvaardigheid beïnvloeden, houdt u hier rekening mee! 

U mag daarom niet zelf naar huis rijden; zorg dat iemand u komt ophalen. 
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De korte ACTH stimulatie test mag niet worden uitgevoerd wanneer: 

 u zwanger bent 

 u borstvoeding geeft 

 

Uitslag onderzoek 
De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken op de eerstvolgende afspraak met 

uw arts. 

 

Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de  

polikliniek Interne Geneeskunde: 

 maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur 

 tel: 055 - 581 81 63 


