
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

Metabole screening 
Materni-

teit 

Waarom dit onderzoek? 

De Guthrietest is een onderzoek dat gebeurt door middel van een 

bloedafname via een hielprik. Het onderzoek is niet verplicht maar wordt 

sterk aanbevolen (zie brochure van het Vlaamse Agentschap Zorg en 

Gezondheid). 

Het bloedstaal wordt gebruikt om zeldzame stofwisselingsziekten op te 

sporen. 

Voorbereiding 

Er is geen specifieke voor- 

bereiding nodig. 

Onderzoek 

 De test wordt uitgevoerd als de baby 72 uur oud is. 

 Indien u kiest voor een kort ziekenhuisverblijf van minder dan 72u na 

de bevalling, dan wordt de metabole screening ambulant uitgevoerd 

in het ziekenhuis of komt een zelfstandige vroedvrouw langs aan huis 

om daar de bloedafname uit te voeren en de Guthriekaart op te 

sturen naar het desbetreffende laboratorium. 

 Ouders krijgen het hielprikkaartje mee naar huis.  

Indien u nog geen contact hebt opgenomen met een zelfstandige 

vroedvrouw, kunt u van ons folders van zelfstandige  

vroedvrouwen krijgen.  
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Risico’s en mogelijke alternatieven 

De bloedafname gebeurt door middel van een hielprik, deze is weinig 

invasief en  maar een beetje pijnlijk. 

Resultaat en kans op succes 

Geen nieuws is goed nieuws; indien u niet binnen de  

3 weken door het secretariaat pediatrie wordt  

gecontacteerd, is de metabole screening normaal. 

Nazorg 

Uw baby krijgt een pleistertje op de hiel. 

Contactgegevens Dienst Materniteit 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 49 50  - Fax: 053 72 45 47 

Gynaeco-Verloskunde.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 62 96 - Fax: 02 300 62 95  

Gynaeco-Verloskunde.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove  

Tel: 054 31 20 86 - Fax: 054 31 20 57 

Gynaeco-Verloskunde.Aalst@olvz-aalst.be 

 

 

 

     

 

        

 

 

 

D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is 

van algemene aard en is bedoeld 

om u een globaal beeld te geven 

van de zorg en voorlichting die u 

kunt verwachten. In iedere situatie, 

en dus ook de uwe, kunnen andere 

adviezen of procedures van 

toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die 

u van uw behandelend arts reeds 

kreeg en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het 

lezen van deze brochure nog vragen 

schrijf deze eventueel op en 

bespreek ze in ieder geval met uw 

behandelend arts. 
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