
 

 
 

 

 

CRYOGLOBULINE TEST   versie 1 

 
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over onderzoek naar cryoglobuline in het bloed. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of 

wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u 

worden meegedeeld. 
 

Afspraak 
Voor dit onderzoek is het niet nodig om 
een afspraak te maken. 

 

Doel van het onderzoek 

De cryoglobuline test is een onderzoek 
waarbij het bloed wordt gecontroleerd op 
de aanwezigheid van abnormale eiwitten 
(cryoglobuline). 

 

Voorbereiding op de test 

Het is belangrijk, dat u voor het onder- 
zoek nuchter bent. Dat wil zeggen, dat u 
gedurende 12 uur voor het onderzoek 
niets meer mag eten en in beperkte mate 
drinken. Alleen water, koffie en thee 
(zonder suiker of melk) zijn toegestaan. 
U kunt ook uw medicijnen innemen met 
een slokje water. 

 

De cryoglobuline test 

Op de dag van het onderzoek meldt u 
zich nuchter tussen 07.30 uur en 08.30 
uur bij de balie van de poli 
bloedafname (route 75) met het 
aanvraagformulier en uw 
patiëntenkaart. 

Via een prik in de arm (venapunctie) 
wordt een buisje bloed afgenomen. 

 

Advies 

Wij adviseren u iets te eten/drinken mee 
te nemen voor ná de test. Dit kan 
misselijkheid voorkomen. 

 

De uitslag 

Uw behandelend arts zal de uitslag met u 
bespreken tijdens uw volgende afspraak. 

 

Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan uw behandelend arts of 
de assistente. 

 

Als u nog vragen heeft over het onder- 
zoek, kunt u contact opnemen met het 
Klinisch Chemisch Laboratorium. Zij zijn op 
werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur 
bereikbaar op telefoonnummer 
(0181) 65 85 42. 
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Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan- 
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze- 
keraar en de zorgpolis die u heeft afge- 
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed. 

 
Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis. 

 
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge- 
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 

https://iprova.int.rpz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1156034a-da7c-4ce9-9f18-7834992085b1
https://iprova.int.rpz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=dfd2bbd4-e41f-49bb-901b-e2f849b7f766

