
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIETSPROEF VOOR BEPALING 
LONGCAPACITEIT 

Longfunctie en scopie 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Dhr./mevr........................................................................ 

 
Afspraak: datum:.............................................................  
tijd:.................................................................................. 
 
Het onderzoek duurt ongeveer een uur en vindt plaats op de 
afdeling Longfunctie en Scopie, 1e etage route 1.06. Op 
de begane grond neemt u Liften B. Op de 1e etage gaat u 
linksaf en aan het einde rechtsaf.  
 
Graag melden bij de receptie en niet bij de aanmeldzuil. 
Geef uw aanvraagbriefje en stickervel af. Heeft u nog geen 

stickervel of zijn de gegevens onjuist, komt u dan iets eerder 
om een nieuw stickervel te laten maken bij het 
afsprakenbureau in de centrale hal op de begane grond. 
 

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak 
door bij de Inschrijfbalie op de begane grond. 
 

Doel van het onderzoek  
Door dit onderzoek krijgt uw arts een beter inzicht in wat de 
lichamelijke beperkingen zijn bij inspanning. 
 

Belangrijk: Stop niet met het innemen van uw 
medicijnen! 
 

Voorbereiding 
Het is belangrijk dat u goed uitgerust aan het onderzoek begint 
en dat u zich voor het onderzoek niet inspant. Dus: zeker niet 
op de fiets naar het ziekenhuis! Wij raden u aan geen sieraden 
te dragen en gemakkelijk zittende kleding aan te trekken. U 
kunt normaal eten en drinken. 
 
Wilt u er rekening mee houden dat kinderen niet in de 
onderzoekskamer mogen komen.  

 

Het onderzoek 
Inspanningsonderzoek maakt het mogelijk metingen te 
verrichten tijdens inspanning. Bij dit onderzoek fietst u op een 
soort hometrainer. 
 



Er worden verschillende metingen verricht via: 

 De ademhaling. U krijgt een masker op, waardoor de 
hoeveelheid lucht die u inademt  wordt gemeten. Daarbij 
wordt ook het zuurstof- en koolzuurgehalte in de 
uitgeademde lucht gemeten.  

 De bloeddruk. Deze wordt gemeten tijdens inspanning. U 
krijgt daarvoor een bloeddrukband om de bovenarm. 

 Een hartfilmpje (ECG). Hiervoor krijgt u plakkers op uw 
bovenlichaam. 

 ‘Bloedgassen’. (Eventueel, afhankelijk van de aanvraag). 
Voor, tijdens en na de inspanning wordt, via een 
infuussysteem, bloed afgetapt. Dit gebeurt om te kijken naar 

het verloop van onder meer het zuurstof- en koolzuurgehalte 
in het bloed.  

 

Uitslag              
De arts krijgt de uitslag van het onderzoek en bespreekt dit 
met u tijdens uw polikliniekbezoek.  
 

Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met medewerkers van de 
functieafdeling. 
 

Verhinderd? 
Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan 
minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of 
verzetten, anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in 
rekening te brengen. 
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