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Inleiding
Binnenkort verwachten wij u op de
longfunctieafdeling van Amphia voor één of
meerdere longfunctieonderzoeken. Op iedere
locatie van ons ziekenhuis worden
longfunctieonderzoeken gedaan. Onder op de folder
is voor u aangekruist op welke locatie u moet zijn.
Vraag het anders voor de zekerheid na.

Mag u uw medicijnen innemen vóór het
onderzoek?
Sommige medicijnen (antihistaminica) beïnvloeden
het resultaat van het onderzoek. Het is dan ook
noodzakelijk om een aantal dagen voor het
onderzoek, te staken met het innemen ervan. De
specialist heeft dit met u besproken. U stopt dan
volgens de bijlage.

Waarom dit onderzoek?
Bij een huidtest wordt onderzocht of u voor
bepaalde stoffen allergisch (overgevoelig) bent. Uw
luchtwegen kunnen allergisch reageren op stoffen
zoals gras en huisstof of op huisdieren. Door middel
van deze allergietest kan gekeken worden of er bij u
daadwerkelijk sprake is van een overgevoeligheid.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt ongeveer 25 minuten.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
De analist zal u vragen uw onderarm(en) te
ontbloten. Op de onderarm krijgt u maximaal 20
kleine prikjes. Dit is vrijwel pijnloos. Met een klein
pennetje worden kleine hoeveelheden van allerlei
verschillende stoffen vlak onder de huid gebracht.
Bij alle stoffen, waarvoor u allergisch bent, ontstaat
na enige tijd een zwelling (te vergelijken met een
muggenbeet). Na ongeveer 15 minuten kijkt de
laborant of zwelling is opgetreden en meet de
grootte van de zwelling. Na enkele uren verdwijnen
de reacties weer. Na ongeveer 4 of 6 uur kunnen de
plekken opnieuw gaan jeuken. U hoeft zich daar niet
ongerust over te maken. Dit kunt u bij het
eerstvolgende bezoek aan uw arts meedelen.

Vragen?
Wij helpen u graag.
U kunt contact opnemen met de assistent of uw
behandelend specialist.

Wanneer krijgt u de uitslag?
De specialist zal de resultaten van de onderzoeken
met u bespreken, tijdens uw volgende
polikliniekbezoek.

Longfunctieafdeling:
Locatie Molengracht West 52. wachtkamer 1
T (076) 595 30 30
Locatie Pasteurlaan, Functieafdeling 52
T (0162) 32 70 53
Bent u ziek of verhinderd? Neem dan zo spoedig
mogelijk contact op met de longfunctieafdeling van
de locatie waar het onderzoek plaats zou vinden.
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