Longfunctie

DE 6-MINUTEN-WANDELTEST

Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een 6-minuten
wandeltest. 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 DE 6-MINUTEN-WANDELTEST?
De 6-minuten-wandeltest is een test waarin u in zes minuten probeert een zo
groot mogelijke afstand te lopen. U mag niet rennen of joggen. Tussendoor
mag u even uitrusten als dat nodig is. Tijdens de test heeft u een metertje
(sensor) op uw vinger. Daarmee wordt uw hartslag en het zuurstofpercentage
in uw bloed gemeten. Het doel van de test is het bepalen tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent.
HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE 6-MINUTEN-WANDELTEST?
• Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan gewoon in.
• Draag voor het onderzoek gemakkelijke kleding en goede loopschoenen.
• Draag geen nagellak op uw vingernagels. Dit kan de zuurstofmeting beïnvloeden.
• Op de dag van het onderzoek mag u zich niet zwaar inspannen, omdat dit
de test beïnvloedt.
• Kom als het mogelijk is samen met iemand die u in een rolstoel naar de
polikliniek longgeneeskunde brengt. Bij de ingang van het ziekenhuis zijn
rolstoelen beschikbaar. Gebruik hiervoor een 2 euro muntstuk of een munt
die u bij de receptie kunt vragen. De begeleider mag niet bij het onderzoek
zelf zijn. Hij of zij kan in de wachtruimte wachten.
• Komt u alleen naar de polikliniek longgeneeskunde? Neem ook dan een
rolstoel mee vanaf de ingang van het ziekenhuis. Kom minimaal een kwartier eerder dan de afgesproken tijd. U kunt dan nog even uitrusten voordat u
aan de test begint.
• Gebruikt u thuis een rollator, stok of extra zuurstof? Neem deze dan mee
naar het onderzoek. U kunt de test dan doen met de rollator, stok of extra
zuurstof.
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DE WANDELTEST
Voor de test wordt u in de rolstoel naar de plaats van het onderzoek gebracht.
Het is de bedoeling dat u tijdens de test een zo groot mogelijke afstand aflegt
binnen zes minuten.
• U wordt gevraagd om zo snel mogelijk te wandelen. U rent niet en jogt niet,
maar loopt in een tempo dat u zes minuten kunt volhouden.
• Als u het echt niet meer kunt volhouden, mag u even rusten. Probeer zo
snel mogelijk weer met het wandelen door te gaan.
• Als u rust, blijft de tijd gewoon doorlopen.
DUUR VAN HET ONDERZOEK:
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30-45 minuten.
NA HET ONDERZOEK
U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding naar huis is niet noodzakelijk.
DE UITSLAG
U krijgt de uitslag van dit 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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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

