
HYPERVENTILATIE 
PROVOCATIETEST

Longfunctie
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Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een hyperventi-
latie provocatietest. 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 longfunc-
tieafdeling bevindt zich op de polikliniek longgeneeskunde, volg route 6. Hier 
meldt u zich aan de balie met uw dagticket.

WAT IS HYPERVENTILATIE PROVOCATIETEST? 
Met een hyperventilatie provocatietest wordt onderzocht of uw klachten het 
gevolg kunnen zijn van hyperventilatie. Hyperventilatie is het te snel en/of te 
veel ademen.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP EEN HYPERVENTILATIETEST?
• U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dat betekent dat u mag eten 

en drinken.
• Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan gewoon in.

HET ONDERZOEK 
• Tijdens het onderzoek ademt u door een ademmasker. U kunt zowel door 

de neus als door de mond ademhalen. 
• Het ademmasker is aangesloten op de meetapparatuur. Hiermee wordt 

bekeken hoe vaak u per minuut in- en uitademt en hoeveel koolzuurgas uw 
longen afgeven. 

• U ademt eerst een aantal minuten rustig. 
• Hierna ademt u maximaal drie minuten snel en diep in en uit. 
• Hierna ademt u nog drie tot vijf minuten rustig aan het ademmasker.
• Na het ademen aan het ademmasker geeft u aan of u klachten kreeg tijdens 

het onderzoek. 
• Vervolgens wordt er nog een vragenlijst met u doorgenomen. 

Aan de hand van het herstel van uw ademhaling en het koolzuurgas, de klach-
ten die u tijdens het onderzoek heeft ondervonden en de vragenlijst beoor-
deelt de longarts of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.
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DUUR VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

NA HET ONDERZOEK
U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet noodza-
kelijk.

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 me-
dewerkers 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. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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