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LHRH functietest 
 

 

Binnenkort word je opgenomen op de kind- en tienerafdeling van ZGT 

ziekenhuislocatie Hengelo voor het onderzoeken van je puberteitsontwikkeling. Je 
krijgt het hormoon LHRH toegediend, dit stimuleert de hypofyse (hersenklier) om de 

hormonen LH en FSH af te scheiden. Na het toedienen worden de hormonen LH en 
FSH in je bloed gemeten en kunnen we aan de hand van de bloeduitslagen zien of je 
in de puberteit bent of niet.  

 
Voorbereiding 
Voor deze test mag je ’s morgens thuis 

gewoon ontbijten. Je hoeft voor deze test niet 

nuchter te zijn. 

 

Onderzoek 
De dag van het onderzoek moet je je met je 

ouder(s)/verzorger(s) om 8.30 uur melden in 

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo bij de afdeling 

opnameplanning. Daarna ga je naar de kind- 

en tienerafdeling, routenummer 1.18.  

Daar word je ontvangen door een 

kinderverpleegkundige. Je 

ouder(s)/verzorger(s) mag/mogen bij je 

blijven tijdens de test.  

De kinderverpleegkundige stelt een aantal 

vragen en doet verdovende zalf of spray op je 

arm en hand. Dit zorgt ervoor dat de prik van 

het infuus minder pijn doet.  
Daarna komt de kinderarts of arts-assistent 

om het infuus in te brengen. Het afnemen 

van het bloed en het toedienen van vocht en 

medicatie gaat via het infuus. Je hoeft 

hiervoor niet opnieuw geprikt te worden. Een 

laborant neemt regelmatig bloed bij je af. Je 

mag tijdens de test normaal eten en drinken. 

Je hoeft niet in bed te blijven en mag dus (bij 

voorkeur op de kamer) spelen en rondlopen. 

Als de test klaar is haalt de 

kinderverpleegkundige het infuus eruit en 

mag je naar huis.  
 

 
 
 

 

 
Uitslag  
De kinderarts bespreekt met jou en je 

ouder(s)/verzorger(s) de uitslag van de test, 

dit kan op de polikliniek of via een  

telefonisch consult. Deze afspraak wordt thuis 

gestuurd.  

 
Tot slot  
Deze folder betreft een algemene voorlichting 

en is bedoeld als extra informatie naast het 

gesprek met de kinderarts. Bijzondere 

omstandigheden kunnen tot wijzigingen 

aanleiding geven. Dit wordt altijd door 

kinderarts verteld.  

Zijn er na het lezen van deze folder nog 

vragen, neem dan op werkdagen contact op 

met de polikliniek kindergeneeskunde.  

 

Polikliniek kindergeneeskunde  
Telefoonnummer 088 708 31 20. 

 
Check het dossier van uw kind op 
MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van het medisch dossier van uw 
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, 
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
hebben klaargezet. Kijk voor meer info op: 
https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-
folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-
2019.pdf 
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