Tot slot
Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw
afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk
telefonisch te verwittigen.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00u en 16.00u:
052 25 26 60 (vragen naar nucleaire
geneeskunde).

TRH-test
(of TRF-test)
informatiefiche
Afspraak op
(datum) ..............................
(uur)

F133 – nucleaire geneeskunde– 04 2015

..............................

Wat is TRH

Verloop van de test

Bijwerking

De TRH-test is een manier om de werking van
de schildklier te controleren.
TRH (ook wel TRF genoemd) is een hormoon
dat in een bepaald gebied in de hersenen
-de hypothalamus- wordt geproduceerd.
Tijdens deze test krijgt u TRH toegediend,
waardoor de hypofyse (= een klier in de
hersenen) aangezet wordt tot het afgeven van
TSH. TSH stimuleert op zijn beurt de schildklier
om schildklierhormonen aan te maken.

 Stap 1:
Er wordt een infuusnaaldje geplaatst, zodat u maar
één keer geprikt hoeft te worden.
Langs deze weg wordt door een verpleegkundige op
de dienst bloedafname eerst bloed afgenomen en
vervolgens TRH toegediend.

Mogelijke bijwerkingen (meestal van korte
duur) zijn:
-misselijkheid
-een rare smaak in de mond.

Een gestoorde functie van de hypofyse kan
dus stoornissen geven in de werking van de
schildklier.

Voorbereiding thuis
U hoeft zicht niet speciaal voor te bereiden.
U mag vooraf alles eten en drinken.
Wel is het aan te raden om vooraf geen koffie
of thee te drinken (kan misselijkheid
veroorzaken tijdens de test).

Aanmelden
U schrijft zich in aan het onthaal
(1ste verdieping, route 1).
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de
dienst nucleaire geneeskunde (eveneens op
de 1ste verdieping, route 55).

 Stap 2:
20 minuten later wordt opnieuw bloed afgenomen.
 Stap 3:
U gaat terug naar de dienst nucleaire geneeskunde.
-Via het infuus krijgt u daar een radioactief product
toegediend om de schildklier zichtbaar te maken.
-Deze vloeistof moet 20 minuten inwerken
-Daarna wordt een scan gemaakt.

Wanneer u, eenmaal terug thuis, als gevolg van
het onderzoek problemen ervaart of wanneer u
extra vragen heeft, richt u zich best tot uw
huisarts of de huisarts van wacht.
Indien deze het nodig acht, zal hij/zij u eventueel
doorverwijzen.

Resultaat
Het resultaat krijgt u van de arts die de test
heeft aangevraagd.

 Stap 4:
tenslotte wordt opnieuw bloed afgenomen
(60 minuten na aanvang van de test).

OPGEPAST!

In het bloed kan de door de hypofyse geproduceerde
hoeveelheid TSH gemeten worden.

U mag deze test niet ondergaan:
-indien u zwanger bent
(of zwanger zou kunnen zijn)
-wanneer u borstvoeding geeft

Gelieve er rekening mee te houden, dat de test en
bespreking van het resultaat samen makkelijk een
hele voormiddag in beslag kunnen nemen.

