Vliegsimulatie
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u binnenkort een
longfunctieonderzoek zult ondergaan, een vliegsimulatie. In deze folder vindt
u meer informatie over dit onderzoek.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

De vliegsimulatie bepaalt of er genoeg zuurstof in het bloed opgenomen
wordt door uw longen tijdens het vliegen. U ademt gedurende 20 tot 30
minuten lucht in die te vergelijken is met de lucht in het vliegtuig. Aan het eind
van de 20 tot 30 minuten wordt er bloed afgenomen uit uw slagader.

Voorbereiding thuis
•
•
•

Gebruik uw medicijnen gewoon door.
Het is verstandig tot 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of
andere zware lichamelijke activiteiten te verrichten.
Het is verstandig om geen strakzittende kleding te dragen.

Melden
U kunt zich voor het onderzoek melden bij de balie van de afdeling
Longfunctie. Neem altijd uw ponskaartje en identiteitsbewijs mee!

Het onderzoek
Tijdens deze meting hoeft u geen inspanning te verrichten en alleen maar
rustig te zitten. U ademt door een masker 20 tot 30 minuten een luchtmengsel
in dat overeenkomt met de lucht in een vliegtuig. Na 20 en soms na 30 minuten
neemt de longfunctie analist(e) bloed af uit de pols, vanuit de slagader. Dit
heet een arteriepunctie. Deze punctie is vergelijkbaar met een normale
bloedafname, alleen moet het wondje wat langer worden dichtgedrukt. Er
wordt hiervoor bij u een drukverband aangelegd (zie folder Arteriepunctie).
Het drukverband moet minimaal één uur blijven zitten. Als u bloedverdunners
gebruikt, laat het verband dan minimaal twee uur zitten. U kunt met een
drukverband om uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten.
Afhankelijk van de uitslag kan het zijn dat het onderzoek op een ander tijdstip
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herhaald moet worden met toediening van extra zuurstof om te kijken of u met
zuurstof wel mag vliegen.

Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek is ongeveer 45 tot 60 minuten.

Uitslag
Uw arts bespreekt tijdens uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek
de uitslag van de test met u.

Vragen
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar
als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig
na te lezen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de
afdeling Longfunctie via onderstaand telefoonnummer.

Telefoonnummer
Rijnstate Arnhem, Rijnstate Arnhem Zuid, Rijnstate Velp: 088 - 005 7790
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar: 088 - 005 9627
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Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

