Longfunctie

LONGFUNCTIEONDERZOEK

Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een longfunctieonderzoek. 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 LONGFUNCTIEONDERZOEK?
Een longfunctieonderzoek bestaat meestal uit verschillende onderdelen. Deze
testen meten verschillende functies van uw longen. In deze folder staat aangekruist welke onderzoeken u krijgt.
HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP HET LONGFUNCTIEONDERZOEK?
•U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u mag eten
en drinken.
•Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint. Kom daarom
op tijd.
MEDICIJNGEBRUIK
•Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers)
en komt u voor de eerste keer voor dit onderzoek? Neem deze dan niet in.
Lukt het niet om met de longmedicatie te stoppen?
Neem de medicatie dan in. De longfunctieanalist vraagt u naar de laatste
medicatie inname.
•Gebruikt u medicatie om uw luchtwegen te verwijden (bijvoorbeeld inhalers)
en komt u voor een controlebezoek bijvoorbeeld na een (half)jaar?
Neem uw medicatie dan gewoon in. De longfunctieanalist vraagt u naar de
laatste medicatie inname.
HET LONGFUNCTIEONDERZOEK
Een longfunctieonderzoek bestaat uit een aantal testen. Hiernaast is aangekruist welke onderzoeken u krijgt.
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 FLOW-VOLUME ONDERZOEK/SPIROGRAM
Dit is een onderzoek om te kijken hoeveel en hoe snel u in en uit kunt ademen.
o U ademt aan een longfunctieapparaat met een mondstuk in de mond en
een klemmetje op uw neus.
o De longfunctieanalist vraagt u om een aantal keer maximaal ver uit en in te
ademen en een aantal keer krachtig en ver uit te ademen.
 REVERSIBILITEIT
Soms wordt het flow/volumeonderzoek en spirogram herhaald nadat u medicatie heeft gekregen die uw luchtwegen verruimt. De longarts kan dan zien of
uw longfunctie verbetert door deze medicijnen.
o U krijgt medicatie om uw luchtwegen te verwijden.
o Het duurt 15 tot 30 minuten tot de medicatie ingewerkt is. In de tussentijd
kunnen andere longfunctietesten gedaan worden.
o Daarna doet u nog een keer het flow/volumeonderzoek en spirogram.
 FRC METING
Dit onderzoek bepaalt het totale longvolume.
o U ademt door een mondstuk. Dit mondstuk zit vast aan een longfunctieapparaat. U krijgt een klemmetje op de neus.
o Het apparaat registreert vijf tot zeven minuten uw normale ademhaling in
rust.
o Daarna ademt u een keer maximaal uit en in.
Een andere methode voor dit onderzoek is met behulp van de bodybox. Dit
is een glazen cabine waarin u plaats neemt. U ademt door een mondstuk en
krijgt u een klemmetje op de neus. U ademt in uw eigen tempo. Wanneer
nodig vraagt de longfunctieanalist u om wat sneller te ademen. U ademt drie
keer rustig tegen een klepje aan. Daarna ademt u een keer maximaal uit en in.
 DIFFUSIEMETING
Deze test laat zien hoe goed uw longen zuurstof opnemen en afgeven aan het
bloed.
o U ademt door een mondstuk met een klemmetje op de neus.
o U ademt eerst maximaal ver uit en dan maximaal diep in.
o U houdt de adem 10 seconden in.
o Vervolgens ademt u weer helemaal uit.
Het verschil in samenstelling van de in- en uitademingslucht wordt gemeten.
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NA HET ONDERZOEK
U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis 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

