48 uur voor het onderzoek niet meer innemen:
□ Aclidinium
□ Seebri
□ Eklira
□ Spiolto
□ Glycopyrronium
□ Spiriva
□ Indacaterol
□ Tiotropium
□ Onbrez

Bent u verhinderd?
Kan de afspraak voor het onderzoek door ziekte of
een andere reden niet doorgaan? Neem dan zo
snel mogelijk contact op met de afdeling Longfunctie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?
24 uur voor het onderzoek niet meer innemen:
□ Anoro
□ Relvar
□ Atimos
□ Salmeterol
□ Flutiform
□ Seretide
□ Foradil
□ Serevent
□ Formoterol
□ Striverdi
□ Foster
□ Symbicort
□ Oxis
□ Ultibro

Heeft u nog vragen over dit onderzoek belt u dan
met de afdeling Longfunctie.
Telefoon: 0495 - 57 21 94.
Op werkdagen bereikbaar van 8:30 – 17:00 uur.

Histamineprovocatietest
Longfunctieafdeling

12 uur voor het onderzoek niet meer innemen:
□ Aeromir
□ Ipramol
□ Atrovent
□ Ipratropium
□ Berodual
□ Ipraxa
□ Berotec
□ Salbutamol
□ Bricanyl
□ Terbutaline
□ Combivent
□ Ventolin
□ Fenoterol
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De histamineprovocatietest

Het onderzoek

Medicijnen tijdelijk stoppen

Dit is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe
prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U wordt verzocht
een prikkelende, onschadelijke stof in te ademen
(histamine). Hierna wordt er gekeken hoe uw luchtwegen daarop reageren.

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt
een mondstuk in uw mond dat is verbonden met
een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij
ademen. Op de neus wordt een klemmetje geplaatst, om te voorkomen dat er lucht via de neus
kan ontsnappen.
Het apparaat meet op die manier de werking van
uw longen.

Voor het goed slagen van een test, moet u tijdelijk
vóór het onderzoek, stoppen met de inname van
bepaalde medicijnen. Deze kunnen namelijk invloed
hebben op de uitslag van het onderzoek.

De voorbereiding
U hoeft niet nuchter te zijn.
Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het
onderzoek het beste. Kom daarom op tijd zodat u
even tot rust kunt komen voordat het onderzoek
begint.
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u tijdelijk
stopt met het innemen van bepaalde medicijnen.
Uw arts of de longfunctieanalist(e) legt u uit welke
medicijnen dit zijn.

Bij het begin van de test vraagt de longfunctieanalist u een paar keer diep in te ademen en zo
krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna inhaleert u,
met tussenpozen, een oplopende dosis vernevelde
histamine. Na elke nieuwe inhalatie wordt de test
herhaald.
Benauwdheid
Aan de hand van de metingen wordt vastgesteld
hoe uw luchtwegen reageren op de inademing van
histamine. Na inademing van histamine kunt u
enigszins benauwd worden of gaan hoesten. Als u
erg benauwd wordt, krijgt u van de analist een
medicijn toegediend dat direct uw luchtwegen wijder
maakt. De benauwdheid wordt dan snel minder.
Eind van het onderzoek; duur
Het onderzoek wordt afgesloten wanneer uw ademhaling tot rust is gekomen en uw longen weer
functioneren als voor het onderzoek.
Het totale onderzoek duurt ongeveer een uur.
Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn of prikkelhoest hebben. Het onderzoek is inspannend door
het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.

1

2

1 week vóór het onderzoek niet meer innemen:
□ Acrivastine
□ Mixolastine
□ Aerius
□ Mizollen
□ Alimemazine
□ Multergan
□ Allerfree
□ Nedeltran
□ Allerstop
□ Neoclarityn
□ Benylin
□ Oxatomide
□ Brontine
□ Periactin
□ Cetrizine
□ Phenergan
□ Claritine
□ Polaramine
□ Clemastine
□ Polaronil
□ Cyproheptadine
□ Prevalin
□ Dasselta
□ Promethazine
□ Desloratadine
□ Reactine
□ Dexchloorfeniramine □ Rupafin
□ Dimetindeen
□ Rupatadine
□ Dymista neusspray
□ Semprex
□ Ebastine
□ STP-Free
□ Fenistil
□ Tavegil
□ Fexofenadine
□ Telfast
□ Hismanal
□ Terfenadine
□ Hydroxozine
□ Tinset
□ Incidallette
□ Toplexil
□ Kestine
□ Xyzal
□ Ketotifen
□ Zaditen
□ Loratadine
□ Zyrtec
□ Levocetirizine
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