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Doel
Deze test wordt uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een lactose-intolerantie.

Lactose is een melksuiker dat in veel voedingsmiddelen voorkomt. Mensen met deze 
intolerantie hebben na inname van lactose vaak buikpijn, met of zonder diarree.

In overleg met uw arts is besloten om een lactose test bij u te laten uitvoeren. Met deze 
test wordt onderzocht hoe uw lichaam reageert op een grote hoeveelheid melksuiker 
(lactose).
Voor deze test moet u van tevoren een afspraak maken. De test zal plaatsvinden op de 
dagbehandeling (short-stay)

dd. …………………………………………………………………..om 8.15 uur aanwezig zijn. 

Voorbereiding 

- Voor de test is het noodzakelijk dat u nuchter bent. U wordt daarom verzocht niet 
meer te eten en te drinken vanaf 22.00 ’s avonds  voorafgaand aan de dag van 
het onderzoek. U mag wel water drinken.

- Eventuele medicijnen kunt u gewoon innemen.
- Vlak voor en tijdens de test mag u niet roken.
- Gezien de duur van het onderzoek raden wij u aan iets te lezen mee te nemen.
- Op de dag van het onderzoek meldt u zich om 8.15 uur. Indien u verhinderd bent 

verzoeken wij u vriendelijk om dit telefonisch door te geven en een nieuwe 
afspraak te maken via telefoon 075 650 12 45.

De test
Uit uw vinger wordt eerst een beetje bloed afgenomen waaruit uw glucosegehalte wordt 
bepaald. Daarna drinkt u het bekertje met de lactosedrank. De hoeveelheid is 50 gram 
voor volwassenen en voor kinderen onder de 25 kg 2 gram/kg lichaamsgewicht.
Dit wordt door de ziekenhuisapotheek geleverd en staat die ochtend klaar op de 
dagbehandeling. Aansluitend drinkt u nog 2 bekers water. Vervolgens wordt bij u 
respectievelijk 30, 60, 90, 120 en 150 minuten na het begin van de lactose inname bloed 
uit de vinger afgenomen voor een glucosebepaling. Na de laatste bloedafname is de test 
beëindigd.

Het totale onderzoek duurt de gehele ochtend. Gedurende die tijd mag u beslist niet eten, 
alleen water drinken is toegestaan. Verder mag u niet roken en ook niet wandelen. U 
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kunt wel gewoon naar het toilet gaan. Als u zich tijdens het onderzoek misselijk voelt of 
braakneigingen heeft, moet u dit direct melden aan de verantwoordelijk verpleegkundige 
van de dagbehandeling.
Alle andere tijdens de test optredende klachten zoals een opgeblazen gevoel in de buik, 
winderigheid, kramp en of diarree dient u eveneens onmiddellijk te melden aan de 
betreffende verpleegkundige.

De uitslag
De uitslag van de test hoort u van uw behandelend arts.

Vragen
Bij eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend arts.


