Folder Dorstproef
Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een dorstproef. Tijdens de dorstproef mag u een
bepaald aantal uren niet drinken. Bij gezonde mensen neemt de urineproductie dan af en
wordt de urine ook geconcentreerder. Bij sommige patiënten gebeurt dit echter niet en gaat
de urineproductie onverminderd door. Tijdens het onderzoek worden er verschillende stoffen
gemeten in bloed en urine. Op deze manier kan de arts inzicht krijgen in de oorzaak van het
veel drinken en de daarbij behorende overmatige urineproductie.
Voorbereiding thuis
Vanaf 24 uur voor aanvang van de proef mag geen alcohol gedronken worden. Op de dag
voorafgaand aan het onderzoek mag vanaf 22.00 uur niet worden gerookt en gedronken, tot
aan het einde van de proef. In de ochtend op het daghospitaal de nachturine uitplassen i.v.m.
onderzoek.
Op de dag van het onderzoek
U meldt zich om 7.30 uur op de dagbehandeling. Gedurende de dag wordt er geregeld urine
opgevangen, bloed afgenomen en het lichaamsgewicht gewogen. Tijdens de proef wordt u wel
eten (droog voedsel) aangeboden. Rond 16.00 uur krijgt u, afhankelijk van de resultaten van de
proef, een injectie toegediend. Daarna wordt nog tweemaal urine verzameld. Om ongeveer
18.00 uur wordt de proef beëindigd, tenzij de arts aangeeft dat de proef eerder kan worden
beëindigd.
Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u bellen met de
secretaresse van de behandelend arts. U kunt vraag ook stellen via Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.

www.tjongerschans.nl
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