Longfunctie ergometrie

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een inspanningsonderzoek
te laten doen. In deze folder kunt u nalezen wat het onderzoek inhoudt. Wij
adviseren u de informatie van tevoren door te lezen.
Plaats van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de poli cardiologie.
Doel van het onderzoek
We onderzoeken hoe de longen functioneren tijdens inspanning.
Voorbereiding
Kleding
Wij adviseren gemakkelijk zittende kleding en schoenen te dragen, bijvoorbeeld
sportkleding en gymschoenen.
Als u oorbellen draagt is het prettig dat u deze voor het onderzoek uit doet.
Medicijngebruik
Eventuele medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken, tenzij de arts iets anders
met u heeft afgesproken.
Ontspannen
Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u
daarom op tijd. Eet twee uur voor de test geen uitgebreide maaltijd en verricht
geen zware inspanning.
Bodylotion
Wij verzoeken u vriendelijk op de dag van het onderzoek geen bodylotion te
gebruiken. Het gebruik van bodylotion kan er toe leiden dat de zuignappen
losraken. Het onderzoek kan in dat geval mislukken.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 45 minuten. Hiervan fietst u ongeveer 10 minuten.
Het onderzoek
U gaat een aantal minuten fietsen op een hometrainer waarbij het fietsen steeds
zwaarder wordt. U krijgt het gevoel dat u een heuvel opfietst. Tijdens het fietsen
wordt u aangesloten op de volgende apparatuur: een saturatiemeter, ECGapparatuur om tijdens inspanning een hartfilmpje te maken, bloeddrukmeter en u
heeft een masker op het gezicht waarbij gemeten kan worden hoeveel u in en
uitademt. Soms is het nodig dat tijdens het fietsen bloed wordt afgenomen.
Bij het onderzoek zullen de longarts, hartfunctielaborante en longfunctieanaliste
aanwezig zijn. Na het onderzoek zullen zij u vragen hoe u de test heeft ervaren.
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Complicaties
Tijdens het onderzoek kunt u klachten krijgen zoals benauwdheid, beklemmend
gevoel op de borst enz. Als dit optreedt is het noodzakelijk dat u dit doorgeeft aan
de arts. De arts kan in dat geval maatregelen nemen. Mocht u na het onderzoek
klachten hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de longpoli.
Buiten kantooruren kunt u uw huisarts raadplegen.
Resultaten van het onderzoek
Uw longarts beoordeelt de testgegevens. Deze beoordeling vindt plaats op een
later tijdstip. De uitslag krijgt u dus niet direct, maar tijdens het eerstvolgende
polikliniekbezoek. Op dat moment bespreekt de arts ook het eventuele
vervolgtraject met u.
Naar huis
Na het onderzoek blijft u ongeveer 10 minuten in de wachtkamer om uit te rusten.
Als u zich hierna goed voelt mag u weer naar huis.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
longpoli op T 0187 60 71 96.
Vragen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ze voor
het onderzoek stellen, of bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en
16.30 uur met de longpolikliniek op 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’.
Afspraak
U wordt verwacht:
Datum:………………………dag …… / …… / ……
Tijd:………………………….uur
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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