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Afspraak maken

Voor elke raadpleging of onderzoek moet je een afspraak 
maken via de afsprakencentrale 016/20 92 09 of via het 
secretariaat 016/20 91 23.

Je komt best een half uur voordien (vóór je afspraak bij 
de longarts) zodat eventuele longfunctie onderzoeken 
al kunnen uitgevoerd worden. Je dient je eerst in te 
schrijven aan de onthaal- en inschrijvingsbalie (gebouw 
O - gelijkvloers). 
Daarna word je doorverwezen naar de dienst Longfunctie 
en/of Pneumologie (gebouw S - eerste verdieping ). Als je 
een doorverwijsbrief hebt, breng deze zeker mee.

Je moet nooit rechtstreeks aan de arts of 
longfunctieverpleegkundige betalen. Het honorarium wordt 
centraal geïnd door het ziekenhuis. Hiervoor krijg je nadien 
een factuur thuis toegestuurd.

Indien je een afspraak NIET kan nakomen, gelieve deze 
dan tijdig te annuleren, via het nummer 016/20 92 09.
Zo kunnen andere patiënten worden geholpen of kan de 
bestelling van producten tijdig worden geannuleerd.

Kinderen

Voor kinderen tussen 6 en12 jaar is er eerst overleg nodig 
tussen de pediater en pneumoloog. Longfunctie is meestal 
niet mogelijk of zinvol bij kinderen jonger dan 6 jaar.
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Inleiding

Je behandelende arts heeft voor jou een onderzoek 
aangevraagd op de dienst Longfunctie. In deze brochure 
vind je algemene informatie over het verlooop van je 
onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Indien je op raadpleging komt en last hebt van 
kortademigheid, hoest, piepende ademhaling, … dan 
wordt er automatisch een longfunctie uitgevoerd. Voor 
elke test dien je op een bepaalde manier in- en uit te 
ademen in het toestel. Om te verhinderen dat je door de 
neus ademt, wordt er een neusklem op je neus geplaatst.

De test wordt uitgelegd en begeleid door de 
longfunctieverpleegkundige. Voor een optimaal resultaat 
van de testen krijg je soms een luchtwegverwijder via een 
voorzetkamer (plastic reservoir tussen mond en puffer). 

Voor iedereen die op raadpleging komt, is er een 
longfunctiemeting mogelijk, gevolgd door een raadpleging 
bij de dokter. Je kan ook enkel komen voor een longfunctie 
en de resultaten van de test bespreken met je eigen dokter 
(vb. huisarts, pediater, …).

andere onderzoeken mogelijk via 

longfunctie (na overleg en enkel op afspraak)

• Intradermotest/tuberculinetest (Mantouxtest)
Deze test wordt gedaan om contact met TBC op te sporen.
Er wordt met een dunne naald een kleine hoeveelheid vocht in 
de huid van de voorarm gespoten. Dit vormt een papeltje. Deze 
trekt vanzelf weg. Na 3 - 5 dagen dient een arts na te kijken of 
er een lokale reactie ontstaan is.

• Bloedgasbepaling
Hiermee meten we het zuurstof -en koolzuurgehalte in het 
bloed.Breng de arts voor het onderzoek op de hoogte als je 
bloedverdunners gebruikt. Gebruik je zuurstof, dan wordt deze 
enkele minuten voor het onderzoek tijdelijk gestopt.

• Histamine – provocatietest (enkel op afspraak!)
Bij dit onderzoek adem je histamine in om de luchtwegen te 
prikkelen. Zo kunnen we de gevoeligheid van de luchtwegen 
onderzoeken (bvb. bij astma, allergie, …).
Je hoeft niet nuchter te zijn, bepaalde medicijnen moet je 
tijdelijk stoppen. Je ontvangt hiervoor een lijst met informatie.
Het onderzoek kan tot anderhalf uur duren. Nadien worden de 
resultaten besproken met de arts

Voor al onze onderzoeken mag je normaal eten en drinken. Soms 
zal er gevraagd worden om met bepaalde medicatie, zuurstof 
of roken op voorhand te stoppen. Dit wordt je steeds vooraf 
meegedeeld. Het naleven van deze richtlijnen is belangrijk om 
een correct (en waardevol) onderzoek te kunnen uitvoeren.

Er zijn verschillende lonfunctietesten: spirometrie, 
longvolumemeting, longdiffusiemeting, weerstandsmeting, 
NO meting. Bij een eerste onderzoek doen we een volledige 
longfunctietest. In functie van de pathologie doe je bij 
vervolgafspraken meestal slechts een gedeeltelijk longfunctie-
onderzoek.

Veelgestelde Vragen 

Is het onderzoek pijnlijk?
Alle onderzoeken zijn pijnloos. Bij bloedgasbepaling en 
intradermotest zal je een klein prikje voelen.

Hoe lang duurt een onderzoek?
De onderzoeken hebben een duurtijd van 5 minuten tot 
maximum anderhalf uur.

Wanneer krijg ik het resultaat van het onderzoek?
Meestal worden de resultaten dezelfde dag beoordeeld. Er wordt 
een verslag gemaakt voor de aanvragende arts. De aanvragende 
arts of pneumoloog zal dit verslag met jou bespreken of opsturen 
naar de behandelende arts.


