Histamine provocatietest

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een histamine
provocatietest te laten doen. In deze folder kunt u nalezen wat het
onderzoek inhoudt. Wij adviseren u deze informatie ruim van tevoren
zorgvuldig door te lezen.
Plaats van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de Longfunctieafdeling.
Histamine provocatietest
Dit is een onderzoek waarbij gemeten wordt of uw luchtwegen gevoelig zijn voor
bepaalde prikkels van buitenaf. De uitslag geeft belangrijke informatie over de
toestand van uw longen.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Het is belangrijk dat u rustig en
ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd. Verricht tenminste
30 minuten voor de test geen zware inspanning. Voor het goed slagen van de test
dient u te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. De
doktersassistente zal bij de medicijninstructies noteren welke medicijnen voor het
onderzoek gestaakt moeten worden. Andere medicatie kunt u gewoon innemen.
Verder zijn er geen speciale voorbereidingen.
Het onderzoek
Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. U krijgt een klem op de neus en ademt
via een mondstuk dat is verbonden met een meetapparaat. Bij het begin van de
test zal de longfunctieanalist u vragen een paar keer diep in te ademen en zo
krachtig mogelijk uit te ademen. De best geblazen waarde nemen we als
uitgangswaarde voor de test.
Daarna gaat u met tussenpozen verschillende waterige histamineoplossingen
inhaleren in een zeer lage dosering. Na iedere oplossing wordt na een bepaalde
tijd de blaasoefening herhaald. Aan de hand van de meetresultaten kan worden
vastgesteld of astmatische klachten (hoesten en/of benauwdheid) kunnen worden
opgewekt. Dreigt een benauwdheidreactie te hevig te worden, dan wordt bijtijds
gestopt. U krijgt dan een luchtwegverwijder toegediend, waarmee de reactie in het
algemeen direct ongedaan wordt gemaakt.
Mocht het zo zijn dat u totaal niet reageert op de histamine, dan krijgt u aan het
eind van het onderzoek altijd nog de medicatie om te inhaleren om ook een latere
reactie uit te sluiten. Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer op
uw uitgangswaarde terug is.
Na het onderzoek
Het onderzoek wordt vaak uitgevoerd door de longfunctieanalist zonder de
aanwezigheid van de longarts.
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De resultaten van de verschillende onderdelen van het longfunctieonderzoek
worden door de longfunctieanalist verzameld en na uw bezoek beoordeeld. De
longarts bespreekt met u de resultaten van het onderzoek.
Complicaties
Een histamine provocatietest staat bekend als een veilige test.
Afspraak
U wordt verwacht op:
Datum:………………………dag …… / …… / ……
Tijd:………………………….uur
Duur van het onderzoek
90 minuten
Medicijninstructies
Medicijn:

…. uur staken voor
longfunctieonderzoek

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’.
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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