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Glucosedagcurve
Uw behandelend arts heeft voor u een glucosedagcurve
afgesproken. Een glucosedagcurve wordt gemaakt om
het glucosegehalte gedurende de dag op verschillende
tijdstippen in uw bloed te meten. Glucose is een soort
suiker.
Op de dag van het onderzoek moet u drie keer naar de afdeling
Bloedafname van het Algemeen Klinisch Laboratorium komen om bloed
te laten prikken. Houdt u er rekening mee dat de afspraken over de
gehele dag verspreid zijn. De tijdstippen waarop u wordt verwacht zijn
08.00 uur, 10.00 uur en 15.00 uur. Wij hopen dat u zich met behulp van
deze folder goed kunt voorbereiden.

Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op de
afdeling Bloedafname van het Algemeen Klinisch Laboratorium.
Voor de eerste afspraak van het onderzoek is het belangrijk dat u
nuchter bent.
Dit betekent dat u de dag vóór het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer
mag eten en drinken behalve water of thee zonder suiker of melk. Wij
herinneren u eraan dat u ’s ochtends géén bloedsuikerregulerende
medicijnen mag innemen of spuiten. Neem uw tabletten of spuiten wel
mee naar het ziekenhuis, samen met uw ontbijt.

Het onderzoek

Bij een bloedsuikerdagcurve moet u na de 1e vingerprik (om ongeveer
08.00 uur) direct weer eten en uw bloedsuikerregulerende medicijnen
innemen of spuiten. Indien nodig spuit een verpleegkundige uw
insuline. Daarvoor dient u een opdracht van de (wijk)verpleegkundige
mee te nemen waarop de soort en hoeveelheid insuline staat vermeld.
U mag de rest van de dag weer gewoon eten en drinken. Om 10.00 uur
en 15.00 uur zult u opnieuw een vingerprik krijgen.
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Voor dit onderzoek geldt dat u niet verplicht bent om de tussenliggende
uren in het ziekenhuis door te brengen. Het is wel belangrijk dat u zich
op die dag niet méér inspant dan dat u normaal doet. Het onderzoek
duurt drie keer (ongeveer) tien minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij het
volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens
kantooruren contact op met de afdeling Bloedafname van het Algemeen
Klinisch Laboratorium.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
Algemeen Klinisch Laboratorium
040 - 239 86 12
Routenummer(s) en overige informatie over het Algemeen Klinisch
Laboratorium kunt u terugvinden op
www.catharinaziekenhuis.nl/algemeen-klinisch-laboratorium
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Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

