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Vanwege uw klachten is het nodig om te onderzoeken hoeveel zuurstof
uw longen maximaal kunnen opnemen. Dit noemen we een
shuntbepaling.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Voorbereiding
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, komt u daarom op
tijd.

Het onderzoek
Terwijl u in een gemakkelijke stoel zit, krijgt u een kapje over neus en mond. Het kapje is
verbonden met een zak waarin 100 procent zuurstof zit welke continue wordt aangevuld.
Gedurende 30 minuten ademt u uit de zak. Daarna nemen we via een naald wat bloed af uit
de slagader. Het kapje mag na het afnemen en bepalen van het bloed weer af. Het
onderzoek is dan afgelopen.

De uitslag
Een specialist beoordeelt de uitslag van het onderzoek. Met uw behandelend arts heeft u
vóór het onderzoek afgesproken waar en wanneer u de uitslag te horen krijgt. De analist kan
u daarover geen mededelingen doen.

Naar huis
Na het onderzoek mag u meteen naar huis. U mag gewoon gebruik maken van auto, fiets of
openbaar vervoer. Til de eerste paar uur geen zware dingen met de arm waar u geprikt bent.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online


www.olvg.nl/longgeneeskunde

Contact
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
polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost
T
020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
P2
polikliniek Longgeneeskunde, locatie West
T
020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Route 04

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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