
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LONGFUNCTIEONDERZOEK  
 

AANVRAAG HUISARTS 

 

  



Dit onderzoek vindt plaats in:   
  

 Franciscus Vlietland  
Lift B, 1e etage.  
Route 1.06 of 1.09   
 
Datum en tijd afspraak:  

 

 Franciscus Gasthuis  

1e etage, blok 150.  
Wij vragen u vriendelijk zich te melden bij balie 176. 

 
Datum en tijd afspraak:  

 
 Franciscus Maassluis & Franciscus Berkel  

U kunt zich melden bij de receptie.  
 

Datum en tijd afspraak:  
 

 Franciscus Berkel 

U kunt zich melden bij de receptie.  
 
Datum en tijd afspraak:  
 

 Franciscus Willemsplein 

U kunt op de 2e verdieping bij de afdeling Longfunctie 
gaan zitten. U hoeft zich niet aan te melden.  

 
Datum en tijd afspraak:  

  

Graag 15 minuten voor uw onderzoek 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. 

Inschrijven 
Bent u nog niet ingeschreven in ons ziekenhuis, of zijn uw 
gegevens gewijzigd? Loop dan vóór uw afspraak langs de 
inschrijfbalie.  



Stop tijdig met uw longmedicatie: 
 
8 uur van tevoren stoppen met: 

Merknaam Algemene naam 

Airomir Salbutamol 

Atrovent Ipratropium 

Berodual Fenoterol + Ipratropium 

Bricanyl Terbutaline 

Combivent Salbutamol + Ipratropium 

Ipramol Salbutamol + Ipratropium 

Ipraxa Ipratropium 

Salamol Salbutamol 

Ventolin Salbutamol 

 
24 uur van tevoren stoppen met: 

Merknaam Algemene naam 

Aerivio Salmeterol + Fluticason 

Airflusal Salmeterol + Fluticason 

Atimos Formoterol 

Bretaris genuair Alcidinium 

Bufoler Formoterol + Budesonide 

Busalair Budesonide + Salmeterol 

Duoresp Formoterol + Budesonide 

Elkira genuair Alcidinium 

Flutiform Formoterol + Fluticason 

Foradil Formoterol 

Foster Formoterol + Beclometason 

Oxis Formoterol 

Seretide Salmeterol + Fluticason 

Serevent Salmeterol 

Singulair Montelukast 

Symbicort Formoterol + Budesonide 

 
48 uur van tevoren stoppen met: 

Merknaam Algemene naam 

Anoro Umeclidinium + Vilanterol 

Duaklir genuair Aclidinium + Formoterol 

Hirobriz Indacaterol 

Incruse Umeclidinium 



Onbrez Indacaterol 

Relvar Vilanterol + Fluticasonfioraat 

Seebri Glycopyrronium 

Spiolto Tiotropium + Indacaterol 

Spiriva Tiotropium 

Striverdi Olodaterol 

Tiotrus Tiotropium 

Tovanor Glycopyrronium 

Trelegy ellipta Fluticason + Umeclidinium 

Trimbow Beclometason + Formoterol + 
Glycopyrronium 

Ultibro Indacaterol + Glycopyrronium 

Xoterna Indacaterol + Glycopyrronium 

 

  



Wat is longfunctieonderzoek?  

Longfunctieonderzoek geeft informatie over de werking van uw 

longen. Bij het meest voorkomende onderzoek wordt gemeten 

hoeveel lucht de luchtwegen doorlaten. 

Spirometrie 
Tijdens dit onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstuk 
in de mond en een knijper op de neus, dit om te voorkomen dat 
u door de neus ademt. Vervolgens blaast u enkele oefeningen, 

uitgelegd door de longfunctie-analist. Hierna krijgt u eenmalig 
een luchtwegverwijdend medicijn. Na minimaal 10 minuten 
worden de oefeningen herhaald. 
 

Uitslag  
Uw huisarts krijgt de uitslag van het onderzoek opgestuurd en 
bespreekt met u het resultaat.  

 

Verhinderd?  
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, of uw 
afspraakdatum en –tijd wilt wijzigen, dan kunt u contact 
opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde. 
 

 Franciscus Vlietland   010 - 893 0000 

 Franciscus Gasthuis   010 - 461 6800 

 Franciscus Maassluis  010 - 592 1822 

 Franciscus Berkel   010 - 461 7700 
 Franciscus Willemsplein  010 - 404 3410 

 
Kunt u niet op de afgesproken tijd komen, wilt u dan minimaal 
24 uur van tevoren de afspraak annuleren of verzetten. 
 
 


