
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

METHACHOLINEPROVOCATIETEST 

 

 

 



Inleiding 
De longfunctieanalist voert binnenkort een 

methacholineprovocatietest bij u uit. In deze folder leest u 

meer over dit onderzoek. 
 

Voorbereiding 
In de volgende tabellen staan de medicijnen die u niet mag 

gebruiken in de voorbereiding op het onderzoek. Het is 

noodzakelijk dat u tijdelijk met deze medicatie stopt.  
 

Wanneer het u niet lukt om de medicatie tijdelijk te staken, of u 

heeft per ongeluk uw medicatie gebruikt, dan kan het 

onderzoek niet doorgaan. Wij vragen u vriendelijk dan contact 

op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde. De 

contactgegevens staan verderop in deze folder. 
 

1 week vóór het onderzoek stoppen met: 

Merknaam Naam van het medicijn 

Anoro Umeclidinium + Vilanterol 

Incruse Ellipta Umeclidinium 

Seebri Glycopyrronium 

Spiriva Tiotropium 

Spiolto Tiotropium + Olodaterol 

Tiotrus Zondra Tiotropium 

Xoterna Indacaterol + Glycopyrronium 

Ultibro Indacaterol + Glycopyrronium 

Trimbow Beclomethasondipropionaat + 
Formoter + Olfumaraatdihydraat + 
Glycopyrronium 

Trelegy Ellipta Fluticason + Vilanterol + Umeclidinium 
 

48 uur vóór het onderzoek stoppen met: 

Merknaam Naam van het medicijn 

Daxas Roflumilast, actieve metaboliet 

Onbrez Indacaterol 

Relvar Ellipta Fluticasofuroaat + Vilanterol 

Striverdi Olodaterol 

Theolair Retard Theofylline 

Unilair Theofylline 



36 uur vóór het onderzoek stoppen met: 

Merknaam Naam van het medicijn 

AirFluSal Forspiro Salmeterol + Fluticason 

Aerivo Salmeterol + Fluticason 

Atimos Formoterol 

Bufoler Easyhaler Formoterol + Budesonide 

Busalair Salmeterol + Budesonide 

Duaklir Genuair Acliddinium + Formoterol 

DuoResp Spiromax Formoterol + Budesonide 

Elpenhaler Salmeterol + Fluticason 

Eklira Genuair Aclinidium 

Flutiform Formoterol + Fluticason 

Foradil Formoterol 

Foster Formoterol + Beclomethason 

Oxis Formoterol 

Seretide Salmetrol + Fluticason 

Serevent Salmeterol 

Symbicort Formoterol + Budesonide 

Singulair Montelukast 

Semprex Acrivastine 

 

12 uur vóór het onderzoek stoppen met: 

Merknaam Naam van het medicijn 

Atrovent Ipratropium 

Combivent Salbutamol + Ipratropium 

Berodual Fenoterol + Ipratropium 

 

6 uur vóór het onderzoek stoppen met: 

Merknaam Naam van het medicijn 

Airomir Salbutamol 

Bricanyl Terbutaline 

Ventolin Salbutamol 

 

Het is niet nodig om te stoppen met: 

Merknaam Naam van het medicijn 

Alvesco Ciclesonide 

Flixotide Fluticasonpropionaat 

Pulmicort Budesonide 

Qvar Beclomethason 



Luchtweginfectie 

Heeft u pas via uw huisarts een prednison- en/of 

antibioticakuur gekregen? Neem dan contact op met de 

polikliniek Longgeneeskunde om te vragen of het onderzoek 

door kan gaan. 

 

Operatie 

Heeft u afgelopen 8 weken een operatie gehad aan uw oog, 

borstkas of buik? Neem dan contact op met de polikliniek 

Longgeneeskunde om het onderzoek eventueel te verplaatsen. 

 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Dan kan het 

onderzoek niet doorgaan. Bij het geven van borstvoeding kan 

het onderzoek ook niet doorgaan. Neem contact op met de 

polikliniek om het onderzoek te annuleren. 

 

Roken en lichamelijke inspanning 

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. 

 

Wij willen u er vriendelijk op wijzen dat wegens 

veiligheidsoverwegingen kinderen niet zijn toegestaan in de 

onderzoekskamer. Ook naasten of eventuele begeleiders die 

last hebben van de luchtwegen zijn niet toegestaan. 

 

Het onderzoek 
Bij dit onderzoek meet de longfunctieanalist de prikkelbaarheid 

van de luchtwegen door u methacholine te laten inademen. 

Daarna blaast u een oefening op een apparaat. Dit wordt 

enkele malen herhaald. Het kan gebeuren dat u tijdens de test 

wat benauwd wordt of gaat hoesten. U krijgt aan het einde van 

deze test medicatie die deze klachten vrijwel direct doen 

verdwijnen. Na de test kunt u kortdurend last hebben van 

heesheid en/of keelpijn.  

 

Het onderzoek duurt ongeveer 70 minuten. 



Vragen? 

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

op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bellen naar de polikliniek 

Longgeneeskunde via telefoonnummer 010 – 461 6800. 
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