Centrumlocatie

U bent verwezen naar de polikliniek KNO, omdat u een operatie moet ondergaan in het
hoofd-hals gebied.
Wat is het doel van deze screening?
Om een beter beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand zullen we een aantal onderzoeken verrichten. Deze zijn er onder andere op gericht om suikerziekte of een longaandoening
op te sporen. Deze informatie helpt ons om u betere zorg te bieden rondom de operatie.
Hoe verloopt de screeningsdag
1.

Vragenlijst
Wij vragen u de bijgevoegde vragenlijst in te vullen.

2.

Nuchtere bloedafname
U mag vanaf 22:00 uur de avond ervoor niets meer eten, drinken of roken. Noodzakelijke
medicatie mag u met water innemen.

3.

Glucose Tolerantie Test
Na de nuchtere bloedafname krijgt u suikerwater te drinken. Let op: hierna mag u nog
steeds niets eten, drinken of roken! Twee uur na de 1e bloedafname wordt er wederom
bloed afgenomen. Hierna kunt u weer eten en drinken.

Omdat u nuchter moet komen, raden wij u aan een lunchpakket mee te nemen. Omdat deze
onderzoeken vermoeiend kunnen zijn en u nuchter moet komen, adviseren wij u om samen
met een familielid of vriend te komen.
Als u diabetes heeft, hoeft u niet nuchter te komen en geen Glucose Tolerantie Test te
ondergaan. Er wordt wel bloed bij u afgenomen.

Screening op de polikliniek KNO

4.

Gewicht, lengte en bloeddruk worden gemeten

5.

Longfunctieonderzoek

Dit wordt gedaan op de polikliniek KNO.

ECG (hartfilm)
Dit onderzoek zal plaatsvinden op de afdeling Cardiologie.

Bezoek internist polikliniek KNO
Nadat alle onderzoeken zijn gedaan, wordt u op de polikliniek KNO door een internist gezien.
Tijdens dit bezoek zal de internist een echo-onderzoek van uw hart en halsslagaders
verrichten.
Indien nodig, zal uw medicatie gewijzigd worden.
Uitslagen
Sommige uitslagen zijn niet meteen bekend, deze worden een week later telefonisch met u
besproken.
Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO,
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Dit onderzoek zal plaatsvinden op de Longafdeling.
6.
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