
Longfunctietest 
Longfunctietest of spirometrie wordt ingezet voor twee zaken: controleren van patiënten met longlijden 

én opsporen van patiënten met klachten als benauwdheid, chronisch hoesten en roken. 

Bij dit onderzoek wordt gemeten heoveellucht u kunt in- en uitadmen op een rustige én een krachtige 

manier. Hiervoor moet u een naatl keren diep in- en uitademen. Om de snelheid te bepalen waarmee 

u uitblaast, moet u dit een aantal keren heel krachtig doen. 

De test duurt ca 30-60 minuten 

Voorbereiding: 

Stop 24 uur voor het onderzoek met de volgende medicijnen ( “luchtwegverwijders”): 

Foradil®, Foster®, Oxis®, Serevent®, Spiriva®, Theolair®, formoterol, salbutamol en met 

combinatieprepareten zoals Seretide® en Symbocort®. 

Ga gewoon door met de inhalatiecortocosteroïden zoals: Aerobec®, Alvesco®, Becloforte®, Becotide®, 

Flixotide®, Pulmicort®, Qvar®, beclometason en budesonide. 

Ga ook door met corticosteroïden zoals DAF, Hydrocortison, triamcinolon en Prednison. Ook alle 

overige medicatie blijft u gewoon innemen. De pratijkassistente of de praktijkondersteuner kan u 

hierover informeren 

U mag van te voren gewoon eten en drinken. Belangrijk is dat u rustig en ontspannen aan het 

onderzoek begint. Zorg dat u op tijd aanwezig bent 

 

De uitvoering: 

 U ontvangt instructies van de praktijkondersteuner of praktijkassistente 

 U neemt het mondstuk in de mond en na een aantal malen rustig diep in-en uitademen, wordt 

u met nadruk aangesproken om zeer diep in te ademen. U wordt aangespoord om met kracht 

zo hard én zo lang mogelijk uit te ademen en als u vrijwel helemaal uitgeademd bent, zo 

krachtig mogelijk weer in te ademen. Aan het einde van de inademing is ook het einde van de 

test 

 U zult verzocht worden dit enkele malen te herhalen. 

 Het kan zijn dat u een luchtwegverwijder moet inhaleren, 30 minuten moet wachten en 

nogmaals dezelde test moet uitvoeren om te kijken of er een verschil is. 

De test is best pittig en kost u moeite. 

De uitslag. 

De uitslag is in de vorm van cijfrs en een grafiek. De grafiek geeft vooral informatie of u goed geblazen 

is. De cijfers geven vooral informatie hoe u geblazen heeft ten opzichte van de gezonde bevolking en 

of er sprake is van voor- of achteruitgang. 

Bij vragen: overleg met de praktijkassistente ( telefoon: 040-2261827) 

 

 

 

 

Hans van Otterdijk & Marloes Tacken, huisartsen 

 



 

 


