
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LONGFUNCTIEONDERZOEK  
 



 

    

Dit onderzoek vindt plaats in:   
  

Franciscus Vlietland  

Lift B, 1e etage.  

Route 1.06 of 1.09   

  

Franciscus Gasthuis  

1e etage, blok 150. Wij vragen u vriendelijk zich te melden bij 

balie 176.  

  

Franciscus Maassluis & Franciscus Berkel  

U kunt zich melden bij de receptie.  

  

Franciscus Willemsplein 

U kunt op de 2e verdieping bij de afdeling Longfunctie gaan 

zitten. U hoeft zich niet aan te melden.  

  

Graag een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Dit is vooral 

belangrijk als u zelf van mening bent tot rust te moeten komen 

voor het onderzoek.  

  

Op de volgende pagina staan de medicijnen die u niet mag 

gebruiken als dat is vermeld.    

 

  



Stoppen met uw longmedicatie:  

o Ja  

o Nee  
 

8 uur van 

tevoren 

stoppen:  

24 uur van 

tevoren 

stoppen:  

48 uur van tevoren 

stoppen:  

 Salbutamol 
(Ventolin,  

Airomir,  

Salamol)  

 Terbutaline  

(Bricanyl)  

 Ipratropium  

(Atrovent,  

Ipraxa)  

 Salbutamol/ 
Ipratropium  

(Combivent,  

Ipramol)  

 Fenoterol/ 
Ipratropium  

(berodual)  

  

 Formoterol 
(Atimos,  

Foradil, Oxis)  

 Salmeterol  

(Serevent)  

 Formoterol/ 
Beclometason  

(Foster)  

 Formoterol/ 
Budesonide  

(Symbicort,  

Bufoler,  

Duoresp)  

 Salmeterol/ 
Fluticason 
(Seretide,  

Airflusal,  

Aerivio)  

 Formoterol/ 
Fluticason 
(Flutiform)  

 Alcidinium 
(Bretaris 
genuair, Elkira 
genuair)  

 Budesonide/ 
Salmeterol 
(Busalair)  

 Singulair  

(Montelukast)  

  

 Indacaterol (Hirobriz, 
Onbrez)  

 Olodaterol (Striverdi)  

 Vilanterol/Fluticasonfuo 
raat (Relvar)  

 Glycopyrronium (Seebri, 
Tovanor).  

 Tiotropium (Spiriva, 
Tiotrus)  

 Umeclidinium (Incruse)  

 Aclidinium/Formoterol  

(Duaklir genuair)  

 Beclometason/ 
Formoterol/ 
Glycopyrronium  
(Trimbow)  

 Fluticason/Umeclidinium 
/Vilanterol (Trelegy  

ellipta)  

 Indacaterol/ 
Glycopyrronium 
(Ultibro, Xoterna)  

 Tiotroprium/Indacaterol 
(Spiolto)  

 Umeclidinium/Vilanterol  

(Anoro)  

  



Wat is longfunctieonderzoek?  
Longfunctieonderzoek geeft informatie over de werking van uw 

longen. Bij het meest voorkomende onderzoek wordt gemeten 

hoeveel lucht de luchtwegen doorlaten.  
  

Er zijn verschillende longfunctieonderzoeken. De specialist 

bepaalt welke onderzoeken u krijgt. Dit is afhankelijk van uw 

klachten. Hieronder staat aangekruist welk(e) onderzoek(en) u 

krijgt. 

 

Spirometrie/Flowvolume Bij deze test moet u 
verschillende oefeningen blazen. Vaak krijgt u hierna een 
medicijn dat de luchtwegen kan verwijden. Als dit medicijn na 
10 minuten is ingewerkt blaast u de oefeningen nog een keer.  
 

TLC box bepaling Bij deze test zit u enkele minuten in een 
glazen cabine waarin u de oefeningen doet.  
 

TLC helium bepaling Bij deze test ademt u een aantal 

minuten een luchtmengsel in.  
 

Diffusie meting Bij deze test ademt u een speciaal 
luchtmengsel in. Hier merkt u niets van. (Bent u zwanger? Dan 
kan dit onderzoek niet doorgaan). Voor dit onderzoek mag u 8 
uur van te voren niet meer roken.  
 

MIP/MEP Hierbij wordt de kracht van uw 
ademhalingsspieren getest.  

 
NO-Meting Hierbij blaast u 1 tot 3 keer diep in en 

vervolgens heel ver leeg. Graag 1 uur voor dit onderzoek geen 
zware inspanning leveren, niet eten, drinken of roken. 
 

Arteriepunctie  
Bij dit onderzoek neemt de analist bloed af uit uw pols. Met dit 
bloed bepalen we het zuurstofgehalte in uw bloed. Na het 
bloedprikken krijgt u een drukverband. Dit moet tenminste één 
uur blijven zitten. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.  

 



Als de arts met u heeft afgesproken om het onderzoek uit te 

voeren met of zonder zuurstof dan is dat hieronder 
aangekruist:  
Wij vragen u vriendelijk de zuurstof een half uur voor de 
afspraak uit te zetten.  

Wij vragen u vriendelijk de zuurstof een half uur voor de 
afspraak op …………. liter zetten.  
 

 Mantoux test  
De mantoux test is een huidtest. Hiermee kunnen we 

achterhalen of u ooit in aanraking bent geweest met de 
Tuberculose bacterie. U krijgt bij dit onderzoek een prikje in uw 
onderarm. U krijgt vervolgens een kleine hoeveelheid vloeistof 
ingespoten. 3 tot 5 dagen na deze afspraak moet u 
terugkomen op de afdeling Longfunctie om een eventuele 
reactie te laten aflezen. 
 

Hyperventilatieprovocatietest  
Bij deze test ademt u op verschillende tempo’s en wordt het 
koolzuurgehalte in de uitademingslucht gemeten via een 

sensor. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. (Bent u 
zwanger? Dan kan dit onderzoek niet doorgaan). 
 

6 minuten wandel test  
Tijdens deze test meet de analist hoeveel meter u kan lopen in 
6 minuten. U wandelt in uw eigen tempo waarbij u een sensor 
op uw vinger of voorhoofd bevestigd krijgt welke het 
zuurstofgehalte meet. Bent u gewend om met een wandelstok 
of rollator te lopen? Wij vragen u vriendelijk deze dan mee te 

nemen voor de test.  
 

Vetvrije massameting (VVM)  
Dit onderzoek bestaat uit een meting van de elektrische 
weerstand in het lichaam. U ligt rustig op een onderzoeksbank 
en krijgt vier plakelektrodes op handen en voeten bevestigd. 
De elektrodes zijn verbonden met een apparaat dat de 
elektrische weerstand registreert. Zo kan een meting van de 
vetvrije massa plaatsvinden.  

U mag in de 4 uur voor het onderzoek geen koffie meer 
drinken en u wordt vriendelijk verzocht nog naar het toilet te 
gaan om de blaas te legen.  



 

Dit onderzoek wordt meestal in combinatie met een ander 
longfunctieonderzoek gedaan. Los duurt het ongeveer 10 
minuten.  
 

Shunt  
Bij dit onderzoek wordt bloed uit de polsslagader afgenomen. 
Hierna krijgt u 20 minuten lang 100% zuurstof ingeademd, 
waarna weer bloed wordt afgenomen. Dit onderzoek duurt 
ongeveer 30 minuten.  
 

HAST (High-altitude-simulation-test)  
Om de situatie van vliegen op grote hoogte na te bootsen, 
krijgt u via een mondstuk lucht ingeademd met een lager 
zuurstofgehalte dan op zeeniveau.  
 
Tijdens de test wordt voortdurend het zuurstofgehalte in uw 
bloed en uw hartslag gemeten met behulp van een 
saturatiemeter.  
 

Er kan enkele malen bloed afgenomen worden met een prik in 
de polsslagader. Dit doet de analist om het zuurstofgehalte van 
uw bloed te bepalen.  
 
Op de dag van deze test kunt u uw longmedicatie gewoon 
doorgebruiken. Dit onderzoek duurt ongeveer 1 uur.  
 

Allergenenhuidtest  
Bij de allergenen huidtest bekijkt de analist of u voor bepaalde 
stoffen allergisch bent. Voor dit onderzoek is het noodzakelijk 
dat u eventuele allergiemedicatie, evenals 
Montelukast/Singulair, in de 72 uur voorafgaande aan het 
onderzoek niet meer gebruikt.  
 
Op de binnenzijde van beide armen wordt een aantal druppels 
van verschillende testvloeistoffen aangebracht. In de druppels 
wordt een klein prikje gegeven, zodat de vloeistof opgenomen 
wordt in de huid. Na 15 minuten wordt gekeken of er een 
bultje is ontstaan. Het onderzoek duurt ongeveer 25 minuten.  
  



Medicatieverdunningsreeks  
Bij dit onderzoek bekijkt de analist of u voor één of meer 
specifieke stoffen allergisch bent. Voor dit onderzoek is het 
noodzakelijk dat u eventuele allergiemedicatie, evenals 
Montelukast/Singulair, in de 72 uur voorafgaande aan het 
onderzoek, niet meer gebruikt. 
 
Op de binnenzijde van beide armen wordt een druppel 
aangebracht van de testvloeistof(fen) in sterk verdunde vorm. 
In de druppels wordt een klein prikje gegeven, zodat de 

vloeistof opgenomen wordt in de huid. Na 15 minuten wordt 
gekeken of er een bultje is ontstaan. 
 
Hierna krijgt u dezelfde vloeistof(fen) op uw arm in een minder 
sterk verdunde vorm toegediend en wordt bovenstaande  
procedure herhaald. In totaal worden vijf sterktes getest op 
deze manier. Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.  

 

Voorbereiding  
Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u tijdelijk 

met bepaalde longmedicijnen stopt: dit staat aangekruist in de 

tabel op de vorige pagina.   

  

Wij vragen u vriendelijk om op de dag van de test niet te roken 

en u ongeveer 1 uur voor uw afspraak niet te zwaar in te 

spannen.  

  

Belangrijk: Heeft u recent via uw huisarts een prednison- 

en/of antibioticakuur voor uw longen gekregen? Neem dan 

contact op met de longfunctieafdeling.  

  

  



Vragen?  

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 

contact opnemen met de longfunctieafdeling.  

  

 Franciscus Vlietland  

Via telefoonnummer 010 – 893 1311  

  

 Franciscus Gasthuis  

Voor vragen over de afspraakdatum en -tijd of wanneer u de 

afspraak wilt wijzigen, neemt u contact op met de polikliniek 

Longgeneeskunde, via telefoonnummer 010 – 461 6800.   

  

 Franciscus Willemsplein 

Voor vragen over de afspraakdatum en -tijd of wanneer u de 

afspraak wilt wijzigen, neemt u contact op met de polikliniek 

Longgeneeskunde, via telefoonnummer 010 – 404 3410. 

 

Voor longfunctie-inhoudelijke vragen neemt u contact op met 

de afdeling Longfunctie, via telefoonnummer 010 – 461 6137.   
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