Hyperventilatietest Kind
In overleg met je arts is besloten dat jij binnenkort een longfunctieonderzoek
zult ondergaan. Bij dit onderzoek wordt er onderzocht of je klachten worden
veroorzaakt door een verkeerde manier van ademhalen.
Informatie voor kind, ouders of verzorgers

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Voorbereidingen thuis
•
•
•

Je mag je medicijnen gewoon gebruiken.
Gebruik je kalmerende of slaapmiddelen, dan vertelt de dokter je of je
hiermee moet stoppen.
Je mag gewoon eten en drinken voor dit onderzoek.

Melden
Meld je voor dit onderzoek even aan bij de balie van de afdeling Longfunctie.
Wil je het ponskaartje en de aanvraagbrief meenemen?

Hyperventilatietest
Bij dit onderzoek wordt onderzocht of je klachten worden veroorzaakt door
een verkeerde manier van ademhalen (hyperventilatie). Tijdens het onderzoek
adem je door een mondstuk dat is verbonden met een longfunctieapparaat. Je
krijgt een klemmetje op je neus.
Het apparaat registreert hoe snel en hoe vaak je per minuut adem haalt en
hoeveel koolzuur je uitademt. De longfunctieanalist(e) vraagt je of je drie
minuten snel en diep in- en uit wilt ademen. De analist(e) geeft het tempo aan.
Vervolgens moet je vijf minuten rustig ademhalen.
In totaal zit je negen minuten met dat mondstuk in je mond en de knijper op
je neus. Na de test neem je samen met de longfunctieanalist(e) een vragenlijst
door, om je eventuele klachten te benoemen.
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Hyperventilatietest Kind

Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek varieert van 20 tot 45 minuten.

Uitslag
Je arts zal de uitslag van de test met je bespreken tijdens je eerstvolgende
controlebezoek op de polikliniek.

Een afspraak maken of wijzigen
Als u een afspraak bij de afdeling Longfunctie in Rijnstate Arnhem of Rijnstate
Arnhem-Zuid wilt maken of wijzigen, kunt u naar de kinderpoli van Rijnstate
Arnhem bellen: 088-005 7782. De patiënten van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar
kunnen voor afspraken bellen met de kinderpoli daar: 088-005 9704. U kunt
alleen naar de afdeling Longfunctie bellen voor inhoudelijke vragen.

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 vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de
afdeling Longfunctie via onderstaand telefoonnummer.
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Telefoonnummers
088-005 77 90
088-005 77 90
088-005 77 90
088-005 96 27

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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