Longfunctieonderzoek bij kinderen

Uw zoon of dochter wordt binnenkort verwacht voor een
longfunctieonderzoek. In deze informatiefolder kunt u lezen wat dit
onderzoek inhoudt en hoe de gang van zaken is op de dag van het
onderzoek.
Het doel van het onderzoek
Uw kinderarts heeft een longfunctieonderzoek aangevraagd om daarmee een
indruk te krijgen van het functioneren van de luchtwegen van uw kind. De arts wil
een indruk krijgen van het volume, de doorgankelijkheid en de gevoeligheid van
de ademhalingsorganen. Ook wordt gekeken of medicijnen de longfunctie kunnen
verbeteren.
Voorbereiding thuis
Wij verzoeken u om de door uw kind gebruikte medicijnen voor de luchtwegen
voor het onderzoek te stoppen. Vanaf welk moment u met deze medicatie stopt,
kunt u terugvinden in de lijst “Medicijninstructies” achter in de folder. Medicijnen
die niet in de lijst worden genoemd kunnen gewoon gebruikt worden.
Verricht tenminste 30 minuten voor de test geen zware inspanning.
Wie doet het onderzoek?
Het onderzoek wordt gedaan door een speciaal hiervoor opgeleide
longfunctieanaliste. Bij het gehele onderzoek mag één van de ouders aanwezig
blijven.
Het onderzoek
Tijdens het longfunctieonderzoek krijgt uw kind een rubber mondstuk (een soort
snorkel) in de mond en een “knijper” op de neus. Uw kind kan rustig ademhalen
door het mondstuk.
Vervolgens vraagt de longfunctieanaliste om een aantal ademhalingsoefeningen
te doen, zoals krachtig in- en uitademen. Op deze manier worden een aantal
waarden gemeten. De metingen worden meestal gedaan voor en na toedienen
van een geneesmiddel dat de luchtwegen wijder maakt.
Een goede medewerking van uw kind is noodzakelijk voor een optimaal resultaat
van het onderzoek.
De verschillende onderzoeken
Spirometrisch onderzoek
Bij dit onderzoek zal gevraagd worden om een tweetal oefeningen uit te voeren:
 De eerste zal zijn dat uw kind vanuit een gewone uitademing rustig helemaal
leeg moet blazen tot hij/zij niet meer verder kan en dan rustig zo diep
mogelijk weer inademen. De maximale hoeveelheid lucht die uw kind kan inen uitademen, wordt de vitale capaciteit genoemd.
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 Bij de tweede oefening zal worden gevraagd om zo diep mogelijk in te
ademen en zo krachtig mogelijk uit te blazen en door te blijven blazen totdat
uw kind niet meer verder kan; dit wordt flowvolume genoemd.
Al lijken de twee oefeningen veel op elkaar, er wordt toch bij elke oefening iets
anders gemeten. Bij de tweede oefening wordt o.a. gemeten hoe hard uw kind
kan blazen (peakflow), de maximale hoeveelheid lucht die uw kind in één seconde
kan uitblazen (één seconde waarde) en de totale hoeveelheid lucht die uw kind bij
deze oefening uitblaast (geforceerde vitale capaciteit).
Beide oefeningen kunnen worden herhaald nadat uw kind een dosis
luchtwegverwijdende medicijnen heeft gekregen. De arts wil soms weten wat de
reactie van de longen hierop is: het kan zijn dat na de medicatie één of meer van
de volgende waarden zijn toegenomen: de peakflow, de één seconde waarde
en/of de geforceerde vitale capaciteit.
NO-meting
Bij dit onderzoek zal gevraagd worden eerst helemaal uit te ademen (is leeg te
blazen). Daarna door het apparaat maximaal diep in te ademen en dan met een
constante snelheid weer helemaal leeg te blazen. De hoeveelheid gemeten NO is
een maat voor longinflammatie (soort ontsteking).
Inspanningsonderzoek
Bij dit onderzoek gaat men na of uw kind kortademig wordt tijdens of na
inspanning. Om dit te kunnen meten gaat uw kind fietsen. Voor en na de
inspanning meet men de longfunctie tot een half uur na de inspanning.
Als uw kind kortademig wordt, krijgt het een luchtwegverwijdend medicijn
toegediend. Wij adviseren u om uw kind één uur voor het onderzoek niet te laten
eten.
Tevens mag uw kind voorafgaand aan het onderzoek niet hebben gesport (dus
ook niet op de fiets naar het ziekenhuis).
Het is aan te raden uw kind voor het onderzoek gemakkelijk zittende kleding aan
te trekken.
Het onderzoek duurt ongeveer een uur.
Na het onderzoek
Na het onderzoek is geen speciale nazorg noodzakelijk.
Uw kind kan na het onderzoek het gebruik van medicatie weer hervatten.
De uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek zal met u besproken worden door de kinderarts
tijdens uw volgende afspraak op de polikliniek.

2

Medicijninstructies
Medicijn:

…… uur staken voor
longfunctieonderzoek

Afspraak
U wordt verwacht:
Datum:………………………dag …… / …… / ……
Tijd:………………………….uur
Poli nr: ………..
Tot slot!
 Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip? Laat dit zo spoedig mogelijk
weten.
 Denkt u eraan tijdig met de door uw kind in te nemen luchtwegmedicijnen te
stoppen!
 Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, bel dan gerust.
T
0187 60 71 96.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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