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DEXAMETHASON Screeningstest
Dit is een onderzoek waarbij gekeken wordt of er een overproductie van
cortisol door de bijnieren plaatsvindt.
Uw arts heeft met u afgesproken dat u dit onderzoek moet ondergaan, in
deze folder kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.
De avond voor het onderzoek neemt u om 22.00 uur 2 tabletten
dexamethason (á 0,5 mg) in.
U dient de volgende ochtend tussen 08.30 en 09.00 uur bloed te laten
prikken op het laboratorium (route 68) op de 3e etage van het ziekenhuis.
Neem wel uw lab-aanvraagformulier mee!
N.B.
1. Let op dat u de tabletten meekrijgt op de polikliniek.
2. U mag normaal ontbijten voordat u naar het laboratorium komt.

Vergeet niet uw orderbrief en identiteitsbewijs mee te nemen!

3

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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