IJzerresorptietest
U heeft met de behandelend arts afgesproken dat u of uw kind een ijzerresorptietest krijgt. Met deze
test kunnen we zien hoe de opname van ijzer in het bloed verloopt. In deze folder leggen we u uit
hoe de test verloopt.

Afspraak maken
Voor het doen van een ijzerresorptietest moet u zelf een afspraak maken via PatiëntService op
telefoonnummer: 0413 – 40 30 00

Gang van zaken
De nacht voordat de test wordt gedaan mag u / uw kind niets meer eten vanaf 24.00 uur.
Water of thee zonder toevoegingen als suiker of aanmaaklimonade mag wel worden gebruikt.
De volgende ochtend meldt u zich bij de bloedafname. Heeft u een afspraak in Bernhoven,
Uden dan volgt u route 10. Is uw afspraak in Plein Zwanenberg, Oss, dan meldt u zich daar bij
bloedafname.
De laborant neemt eerst een buisje bloed af. Daarna moet u drie ijzertabletjes innemen. Is het
onderzoek voor uw kind dan krijgt het een ijzerdrankje.
Na dit alles neemt u plaats in de wachtruimte.
Tijdens het wachten mag u / uw kind nog niets eten en moet u / uw kind rust houden. Omdat u twee
uur moet wachten is het misschien een idee om iets mee te nemen waarmee u en uw kind de tijd
door kunnen komen, dus een tablet, I-phone of een boek.
Na precies twee uur wordt er weer een buisje bloed afgenomen. Hierna is de test klaar en kunt u
weer over tot de normale gang van zaken.
Ongeveer een week na het onderzoek wordt de uitslag naar de arts gestuurd die dit onderzoek
heeft aangevraagd.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij het laboratorium via telefoonnummer 0413 – 40 19 12.

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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