
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZWEETTEST 

Bij Laboratoria Franciscus Vlietland te Schiedam 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Inleiding 
De behandelend arts van uw kind heeft een zweettest 
aangevraagd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
analist(e) van het Klinisch Chemisch Laboratorium Franciscus 
Vlietland op locatie Schiedam. 
 

Afspraak maken 
Voor dit onderzoek, dient u van tevoren een afspraak te 
maken: 
- telefonisch 010 893 00 00 
- aan de balie van de Bloedafname bij het Laboratorium 

Franciscus Vlietland op locatie Schiedam. 
 

Het onderzoek 
Op de afgesproken tijd, meldt u zich bij de balie van de 
Bloedafname Franciscus Vlietland op locatie Schiedam. Daarna 
kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Een analist(e) komt u 
halen.  
 

De zweettest 
Met de zweettest wordt het natrium(zout)gehalte in het zweet 
bepaald. De test wordt uitgevoerd op de onderarm van uw 
kind. Na het schoonmaken van de onderarm zullen er twee 

gekoelde schijfjes op de onderarm worden “bevestigd”, deze 
blijven hier vijf minuten op zitten. De schijfjes stimuleren de 
zweetproductie.  
Na vijf minuten wordt één schijfje verwijderd en zal een sensor 
op de onderarm worden “bevestigd”. De sensor moet ongeveer 
20 minuten op de arm blijven zitten. Deze sensor vangt het 
zweet op en meet het zoutgehalte.  
 
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een half uur. 
 

Herhaling van de test 
Om goede uitslagen te garanderen moet een bepaalde 
hoeveelheid zweet worden verzameld. Als dit niet lukt, zal de 
test direct worden herhaald. Eventueel vragen wij u een andere 
keer terug te komen. 
Ook kan het voorkomen dat de uitslagen geen duidelijk beeld 
geven. In deze gevallen kan de arts de test laten herhalen.  



Na het onderzoek 
Na het onderzoek kunt u met uw kind direct weer naar huis. Na 
afloop van de test kan er op de arm een licht geïrriteerd plekje 
achter blijven. Dit kunt u insmeren met een bodylotion of wat 
vet. Het plekje verdwijnt binnen enkele uren.  
 

De uitslag 
Is de hele procedure goed verlopen, dan krijgt u via de 
behandelend arts de uitslag te horen. 
 

Wat kunt u uw kind vertellen? 
 dat zij/hij in het ziekenhuis moet zijn voor een onderzoek, 

maar dat u bij haar/hem mag blijven 
 dat er voor dit onderzoek niet geprikt hoeft te worden 
 dat het onderzoek geen pijn doet 
 dat er koude schijfjes op haar of zijn onderarm tijdelijk 

worden “bevestigd” 
 dat het onderzoek een tijdje duurt (ongeveer 30 minuten)  
 

Vragen? 

In deze folder hebben we alleen de meest voor de hand 
liggende vragen beantwoord. Als iets u niet duidelijk is, vraagt 
u dit dan aan de behandelend arts of aan de analist(e). 

U kunt ons ook gerust bellen: Maandag t/m vrijdag tussen 
08.00 uur en 16.00 uur via 010 – 893 0000. 
 

Niet vergeten 
Vergeet niet uw etikettenvel, voorzien van de juiste gegevens, 
mee te nemen. Heeft u nog geen etikettenvel of zijn de 
gegevens onjuist, komt u dan 10 minuten eerder om een nieuw 
etikettenvel te laten maken. Dit laatste gebeurt bij de 
afspraakbalie van de Polikliniek. 
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