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Histamine provocatietest
longziekten

Met een provocatietest meten we de gevoeligheid van de luchtwegen. Dit
onderzoek gebeurt door een longfunctie-analist van de afdeling
Longfunctie.

Voor het onderzoek
Eten en drinken
Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Ontspannen
Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Zorg daarom dat u op
tijd komt!

Gebruikt u medicijnen?
Als u medicijnen gebruikt, controleer dan of deze in onderstaand overzicht staan. U mag
deze een aantal dagen voor het onderzoek niet innemen.
Als u de medicijnen toch gebruikt heeft, bel dan met de polikliniek Longziekten voor overleg
en een eventuele nieuwe afspraak.

Kortwerkende luchtwegverwijders (per inhalatie)
12 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken





Aerolin
Airomir
Atrovent/ Ipratropiumbromide
Berodual





Bricanyl
Combivent
Ventolin / Salbutamol

Langwerkende luchtwegverwijders (per inhalatie)
48 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken



Aerivo
AirFluSal Forspiro




























Atimos
Budesonide
Bufoler Easyhaler
Busalair
Daxas
Duaklir Genuair
Duoresp Spiromax
Eklira Genuair
Elpenhaler
Fluticason
Flutiform
Foradil
Foster
Onbrez
Oxis
Relvar Ellipta
Salmeterol
Semprex
Seretide
Serevent
Singulair
Striverdi
Symbicort
Theolair retard
Ultibro
Unilair

168 uur (1 week) voor het onderzoek niet meer gebruiken











Anoro
Incruse Ellipta
Relegy
Seebri
Spiolto
Spiriva
Tiotrus Zonda
Trimbow
Ultibro
Xoterna

Antihistaminica (anti-allergiemedicatie)
72 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken






Aerius/ Allerfre
Atarax
Brontine
Cinnarizine
Claritine
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Desloratadine
Dymista neusspray
Fenistil
Fexofenadine
Hydroxine
Kestine
Mebhydroline
Mistalin
Mizollen
Navicalm
Periactin
Phenergan
Polarimine(repe)
Promethazine
Semprex
Tavegil
Telfast
Terfenadine
Tinset
Triludan
Xyzal/ Levocetirizine
Zaditen
Zyrtec

3 weken voor het onderzoek niet meer gebruiken


Hismanal

Histamine provocatietest
Deze test meet de gevoeligheid van de luchtwegen met behulp van histamine. Dit is een
prikkelende, maar onschadelijke stof, die ook door het lichaam wordt aangemaakt.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt gemiddeld één uur. Dit is afhankelijk van de dosis histamine waarop u
reageert.

Het onderzoek
U krijgt een mondstuk in de mond. Dit mondstuk is aangesloten op de spirometer. Om te
zorgen dat u alleen door uw mond ademt krijgt u een klemmetje op uw neus. U gaat nu,
onder begeleiding van de longfunctie-analist(e), een aantal ademhalingsoefeningen doen.
Na deze test met de spirometer ademt u de histamine in. De longfunctie-analist(e) verhoogt
steeds de dosis histamine. Na elke verhoging van de dosis wordt met de spirometer gekeken
of uw luchtwegen hebben gereageerd op de histamine. Als uw luchtwegen overgevoelig zijn,
kunt u last krijgen van hoesten of een benauwd gevoel. De test wordt beëindigd wanneer de


OLVG

Histamine provocatietest
longziekten

3

longfunctie 20 procent of meer is gedaald. Dan krijgt u een medicijn om de longfunctie te
herstellen. Na een kwartier moet u nog een keer in de spirometer blazen.

Bijverschijnselen
Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek is belastend
vanwege het vele blazen, maar is niet gevaarlijk.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt door een longarts beoordeeld. Met uw behandelend arts
heeft u vóór het onderzoek afgesproken waar en wanneer u de uitslag te horen krijgt. De
analist(e) kan u daarover geen mededelingen doen.

Naar huis
Na het onderzoek of de onderzoeken mag u gewoon naar huis. Gebruik van eigen of
openbaar vervoer is geen probleem.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online www.olvg.nl/longgeneeskunde
Contact
polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost – P2
T
020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
longgeneeskunde@olvg.nl
polikliniek Longgeneeskunde, locatie West – route 4
T
020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
polilongziekten-west@olvg.nl
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 8 juli 2020, foldernr.2699
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