Belangrijk
•
•

•

Minimaal 2 uur vóór het onderzoek niet
roken.
Wanneer u toch de medicijnen
ingenomen heeft, neem dan vóór het
onderzoek contact op met de
huisartsenpraktijk.
Het is belangrijk dat u rustig en
ontspannen aan het onderzoek begint,
wees daarom op tijd.

Afspraak
Voor het longfunctieonderzoek wordt u
verwacht op:
………………………dag
……………………., om ………… uur

Medicatie
o Voor het onderzoek mag u wel de
longmedicatie/ allergiemedicatie
gebruiken
o Voor het onderzoek mag u niet de
longmedicatie/ allergiemedicatie
gebruiken

Uitslag
De huisarts of de praktijkondersteuner/
praktijkverpleegkundige zal u terug bellen met
de uitslag van uw longfunctieonderzoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u ons altijd bellen van 9.0011.00 en van 14.00-16.30 uur, via
telefoonnummer: 020-6183878

Longfunctieonderzoek
‘’spirometrie’’

Een longfunctieonderzoek?
Als u regelmatig klachten heeft van
benauwdheid, hoesten en/of kortademigheid,
kan de huisarts u verwijzen voor een
longfunctieonderzoek. Dan kan met behulp van
een spirometrie worden vastgesteld wat er met
uw luchtwegen aan de hand is.
Het longfunctieonderzoek geeft de huisarts een
duidelijk beeld van de conditie van uw
luchtwegen, zodat de behandeling van de
klachten zo goed mogelijk kan aansluiten.

Het onderzoek
Het longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd
door de praktijkondersteuner/
praktijkverpleegkundige. Voor het onderzoek
moet u een aantal keren diep in- en uitademen. U krijgt een buisje in uw mond; dat is
aangesloten met de apparatuur. U mag alleen
door de mond ademen, daarom krijgt u een
klem op de neus. De praktijkondersteuner/
praktijkverpleegkundige zal u flink
aanmoedigen om de beste resultaten te
krijgen. Sommige oefeningen zult u een aantal
keer moeten doen, waardoor u uiteindelijk wel
vermoeid kan zijn. Het longfunctieonderzoek
kan bestaan uit meerdere onderzoeken, maar
het is niet altijd noodzakelijk dat die allemaal
worden uitgevoerd. De huisarts bepaalt welke
onderzoeken bij u worden gedaan.

Financieel
Dit onderzoek gaat niet ten koste van het eigen
risico.

Voorbereiding
U hoeft voor het onderzoek geen speciale
voorbereidingen te treffen. Het is echter in
sommige gevallen nodig dat u uw
longmedicatie of allergiemedicatie enige tijd
stopt voor het onderzoek. Als dit nodig is zal dit
worden aangegeven.
Het is van groot belang dat u in ieder geval
vanaf 2 uur vóór het onderzoek niet rookt.

Medicatie

Kleur

Airomir
Atrovent
Berodual
Salbutamol
(ventolin)
Atimos
(formoterol)
Eklira
Foradil
(formoterol)
Flutiform/
fluticason/
formoterol
Foster &
Foster
nexthaler
Oxis

Grijs/blauw
Grijs/ groen
(licht) blauw
Blauw/groen

Seretide
Serevent
Symbicort

Stoppen
vóór het
onderzoek
6 uur

Witte houder,
blauwe dop
Wit/groen
Wit/ geel
Grijs/grijs;
grijs/rose;
grijs/blauw
Rood/ rose

Wit moet groene
onderkant
Paars
Groen
Wit met rode
onderkant
Wit

12 uur

Onbrez
(indacaterol)
24 uur
Spiriva
Groen
Spiriva
Wit/grijs
Respimat
Seebri
Wit
Ultibro
Wit/groen
Alle bruine/ oranje medicatie mag u gebruiken!
Allergiemedicatie 3 dagen voor het onderzoek
stoppen.

