Metacholineprovocatietest Kind
In overleg met je kinderarts heb je besloten binnenkort een
longfunctieonderzoek te ondergaan, de Metacholineprovocatietest. Bij dit
onderzoek kijken wij of er sprake is van een verhoogde prikkelbaarheid van je
luchtwegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de stof metacholine. Dit is een
prikkelende, maar onschadelijke stof.
Informatie voor kind en ouders/verzorgers

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Voorbereiding thuis
•
•

Je hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek; je mag gewoon eten en
drinken.
Het is verstandig de laatste 30 minuten vóór het onderzoek niet te sporten
of andere lichamelijke inspanning te verrichten.

Medicatie
Als je onderstaande medicijnen gebruikt, moet je hiermee stoppen voor
het onderzoek.
72 uur van tevoren geen:

Singulair (Montelukast) en Tavegil;
36 uur van tevoren geen:
Flutiform, Foradil, Foster, Oxis, Seretide, Relvar of Symbicort;
8 uur van tevoren geen:
Aerolin, Airomir, Atrovent, Berodual, Berotec, Bricanyl, Combivent, Salbutamol,
Ventolin.
Let op:
Wanneer je in de periode van zes weken voorafgaand aan het onderzoek een
astma-aanval hebt gehad, of antibiotica of prednison hebt gebruikt, overleg
dan op tijd met je kinderarts of het zinvol is om de test door te laten gaan.
Gezien de aard van de test mag er hooguit één begeleider aanwezig zijn bij
het onderzoek. Het is niet toegestaan om jongere broertjes of zusjes mee te
nemen. Er is een mogelijkheid tot opvang bij kinderopvang het Ballonnetje in
het atrium van het ziekenhuis (dit geldt alleen voor Rijnstate Arnhem).
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Metacholineprovocatietest Kind

Melden
Voor het onderzoek in Rijnstate Arnhem kun je je melden bij de balie van de
afdeling Longfunctie (Route 11). Voor het onderzoek in Rijnstate Ziekenhuis
Zevenaar kun je je melden bij de Longpoli op de eerste verdieping. Neem jouw
Rijnstatekaart en identiteitsbewijs mee.

Onderzoek
Bij dit onderzoek adem je door een mondstuk dat verbonden is met een
longfunctieapparaat en krijg je een klemmetje op je neus. Het klemmetje lijkt
op een wasknijper.
Aan het begin zal de longfunctieanalist(e) je vragen een paar keer diep in te
ademen en zo krachtig mogelijk weer uit te ademen. Daarna adem je, door
middel van vernevelen, via het mondstuk Metacholine in. De Metacholine
wordt in steeds sterkere oplossingen aangeboden.
Elke keer meet de analist(e) je longfunctie. Zo kan worden vastgesteld of
deze stoffen eventuele astmatische klachten (hoesten en of benauwdheid)
kunnen opwekken. Als benauwdheid optreedt, geeft de analist(e) je zo spoedig
mogelijk een luchtwegverwijder waardoor je benauwdheid verdwijnt. Het
onderzoek duurt 45 tot 75 minuten.

Na het onderzoek
Je kunt tijdelijk wat last hebben van lichte keelpijn, prikkelhoest of heesheid en
misschien ook van wat spierpijn.
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Uitslag
Je kinderarts bespreekt de uitslag van de test met jou en je ouders tijdens je
eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

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. Heb je nog inhoudelijke vragen of opmerkingen, neem dan contact
op met de afdeling Longfunctie via onderstaande telefoonnummers van de
afdeling Longfunctie.
Telefoonnummers afdeling Longfunctie
Rijnstate Arnhem/Arnhem-Zuid/Velp:		
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar			

088- 005 7790
088- 005 9627

Contact
Als je een afspraak bij de afdeling Longfunctie in Rijnstate Arnhem of Rijnstate
Arnhem-Zuid wilt maken of wijzigen, dan kun je bellen naar de Kinderpoli.

088 - 005 7782
088 - 005 9704

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl
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Telefoonnummers Kinderpoli
Rijnstate Arnhem:			
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar:

