Longfunctie

TREDMOLEN
INSPANNINGSONDERZOEK

Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een tredmolen
inspanningsonderzoek. Voor deze afspraak meldt u zich eerst bij de aanmeldzuil. Deze vindt u bij binnenkomst in het ziekenhuis, naast de centrale receptie.
Hier ontvangt u na het controleren van uw identiteitsbewijs en adresgegevens
een dagticket. Dit ticket neemt u mee naar de longfunctieafdeling. De longfunctieafdeling bevindt zich op de polikliniek longgeneeskunde, volg route 6.
Hier meldt u zich aan de balie met uw dagticket.
WAT IS EEN TREDMOLEN INSPANNINGSONDERZOEK?
Bij een tredmolen inspanningsonderzoek wordt onderzocht of uw klachten
verergeren door lichamelijke inspanning (inspanningsastma). Tijdens het
onderzoek meet de longfunctieanalist hoe de luchtwegen reageren als u zes
tot acht minuten gaat hardlopen.
HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP EEN TREDMOLEN INSPANNINGSONDERZOEK?
•Draag tijdens het onderzoek makkelijk zittende kleding en
goede loopschoenen.
•U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
Dit betekent dat u mag eten en drinken.
•U mag zich vóór het onderzoek niet te veel inspannen.
Kom bijvoorbeeld niet op de fiets naar het ziekenhuis en ga ook niet sporten
voor het onderzoek.
•Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint.
Kom daarom op tijd.
•In verband met het onderzoek moet u stoppen met het innemen van
bepaalde longmedicijnen. Zie het schema hiernaast
•Weet u niet bij welke groep uw longmedicijnen horen? Neem dan minimaal
een week voor het onderzoek contact op met de longfunctieafdeling.
•Soms heeft de longarts/kinderarts u gevraagd door te gaan met de medicijnen tijdens het onderzoek. Is dit bij u zo? Vermeld dit dan bij het onderzoek.
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STOPPEN MET LONGMEDICATIE VOOR HET ONDERZOEK
6 uur voor het onderzoek stoppen
ventolin, bricanyl, airomir
12 uur voor het onderzoek stoppen
atrovent, combivent, berodual
36 uur voor het onderzoek stoppen
atimos, duaklir genuair, duoresp
spiromax, elpenhaler, eklira genuair,
flutiform, foradil, foster, oxis, seretide,
serevent, symbicort, singulair
48 uur voor het onderzoek stoppen
Striverdi, onbrez, daxas, relvar ellipta,
theolair
1 week voor het onderzoek stoppen Anoro, incruse ellipta, seebri, spiriva,
spiolto, tiotrus, xoterna, ultibro, trimbow, trelegy ellipta
Niet stoppen
qvar, flixotide, pulmicort, alvesco
Let op: bent u op dit moment bezig met een antibioticakuur of prednisonkuur?
Of bent u hier minder dan zes weken geleden mee gestopt? Overleg dan op
tijd met de afdeling longfunctie of het zinvol is om de test door te laten gaan.
WAT GEBEURT ER BIJ EEN INSPANNINGSONDERZOEK?
Tijdens een inspanningsonderzoek wordt er vastgesteld of inspanning een
factor is die uw klachten verergeren (inspanningsastma).
•Aan het begin van het onderzoek meet de longfunctieanalist de ‘1-secondewaarde’. Dit is hoeveelheid lucht die u in 1 seconde hard kunt uitblazen.
•Daarna gaat u 6 tot 8 minuten hardlopen op een lopende band.
•Tijdens de test wordt de hartslag gemeten.
•Na het hardlopen vraagt de longfunctieanalist of u de ‘1-secondewaarde’
minimaal zes keer wilt herhalen.
Na iedere meting moet u 3 minuten wachten.
•De meetuitslagen laten zien of er een reactie is opgetreden.
•Als dat zo is, krijgt u eventueel medicijnen waarmee de reactie ongedaan
wordt gemaakt.
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DUUR VAN HET ONDERZOEK
Het totale onderzoek duurt ongeveer 45-60 minuten.
NA HET ONDERZOEK
U kunt na het onderzoek naar huis. Begeleiding is niet noodzakelijk.
DE UITSLAG
U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts.
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de polikliniek longgeneeskunde geven u graag meer informatie.
AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.
POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE
0344-674908
van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 08.30-12.15 en van
‘s middags 13.00-16.30 uur.
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AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

