Clonidinetest
MC Emmeloord

Patiënteninformatie
1164312PR/1-2011 - Clonidinetest MC Emmeloord

Inleiding
Binnenkort wordt uw kind opgenomen op
de kinder/tienerdagbehandeling van MC
Emmeloord in verband met een
Clonidine-test. U leest in deze folder
over het doel van de test, de werkwijze
en de opname.
Wat is Clonidine?
Clonidine stimuleert de hypofyse, een
klier in de hersenen, om groeihormoon
af te geven. Tijdens de test dienen wij
Clonidine in tabletvorm toe. Door het
toedienen van Clonidine wordt de
hypofyse ‘expres’ aangezet tot het
tijdelijk afgeven van extra
groeihormoon.
Doel van de Clonidine-test
De Clonidine-test heeft tot doel om aan
te tonen of uit te sluiten dat uw kind een
tekort aan groeihormoon heeft.
Voorbereiding
Voor deze test moet uw kind een lege
maag hebben (nuchter zijn). Dit houdt in
dat uw kind vanaf 24 uur geen eten of
drinken meer mag. Dit kan de test
beïnvloeden. Wanneer uw kind erge
dorst heeft, mag hij/zij een slokje water
nemen.
Medicijnen
Als uw kind medicijnen gebruikt, neemt
hij/zij deze op de normale tijd in, tenzij
de arts dit anders met u heeft
afgesproken.
Ziekte
Wij verzoeken u contact met ons op te
nemen als uw kind in de dagen
voorafgaande aan de test ziek is
geworden. Neem ook contact op als uw
kind in aanraking is geweest met een
ander kind dat een besmettelijke
(kinder)ziekte heeft. Zoals waterpokken,
rode hond, bof, mazelen of kinkhoest.
Dit kan betekenen dat we de afspraak
moeten uitstellen.

Bij binnenkomst krijgt uw kind een bed
op de afdeling. De verpleegkundige die
voor uw kind zorgt, voert een aantal
controles uit waaronder het meten van
de temperatuur, de bloeddruk en de
pols. De verpleegkundige brengt
verdovingspleisters aan om het prikken
minder onaangenaam te maken. Ook
neemt zij een korte vragenlijst met u
door. Uiteraard krijgt u de gelegenheid
om vragen te stellen. Daarna brengt de
kinderarts in de behandelkamer een
infuus bij uw kind in. Via dit infuus wordt
op verschillende tijdstippen een beetje
bloed afgenomen. Vervolgens vragen
we uw kind om een tabletje Clonidine in
te nemen, eventueel opgelost in een
beetje water.
Daarna nemen wij iedere 30 minuten
bloed uit het infuus af. In het
bloed kunnen we het gehalte aan
groeihormoon vaststellen.
Na iedere bloedafname sluiten we het
infuus af met een heparine-oplossing.
Deze heparine-oplossing zorgt ervoor dat
het bloed in het infuus niet stolt en het
infuus steeds opnieuw gebruikt kan
worden en uw kind niet meerdere keren
geprikt hoeft te worden.
Zolang wij met de test bezig zijn, moet
uw kind nuchter blijven. Kleine slokjes
water zijn wel toegestaan. Verder is het
de bedoeling dat uw kind bedrust houdt.
Uw kind mag wel onder begeleiding naar
het toilet.
Gedurende de test meet de
verpleegkundige een aantal keer de pols
en bloeddruk van uw kind. Als de test
klaar is, verwijderen wij het infuus. Dan
mag uw kind weer eten en drinken. Op
de afdeling staat een broodmaaltijd voor
uw kind klaar. De totale opname duurt
ongeveer drie uur.
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Bijwerkingen
Lage bloeddruk en slaperigheid zijn
mogelijke bijwerkingen van Clonidine.
Ook na afloop van de opname kan uw
kind nog slaperig zijn. Daarom raden we
u aan om al voor de opname en de test
het vervoer naar huis te regelen. Laat
uw kind nog niet fietsen en neem het
liever ook niet achterop de fiets mee.
Mochten zich na de test andere
problemen voordoen, neem dan contact
met ons op.
Uitslag van de test
De uitslag bespreekt de behandelend
arts later (telefonisch) met u. Wij maken
hiervoor met u een afspraak.
Waar vindt u de kinder/tiener
dagbehandeling?
De kinder/tiener dagbehandeling bevindt
zich op de 2e verdieping van het Dr. J.H
Jansencentrum MC Emmeloord.
Nazorg
Er zijn geen problemen te verwachten na
ontslag. Mochten zich toch problemen
voordoen na de test dan kunt u contact
met ons opnemen (voor telefoonnummer
zie hieronder).
Telefoonnummer en adresgegevens:
MC Emmeloord
kinder/tiener dagbehandeling
Dokter J.H. Jansencentrum
Urkerweg 1
8303 BX EMMELOORD
Telefoon: 0527-637416
Polikliniek kindergeneeskunde
Telefoon: 0527-637296
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