
Tot slot

Tijdens het onderzoek krijgt u uitleg van de longfunctieanalist. Voor en na het 
onderzoek kunt u natuurlijk ook vragen stellen. Heeft u naar aanleiding van deze 
folder nog vragen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de afdeling Long-
functie, tel. (050) 524 5392.

Hyperventilatieonderzoek

Patiënteninformatie

Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
900 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
92 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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Hyperventilatieonderzoek

Afdeling Longfunctie, route 1.5
Telefoon (050) 524 5392

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en identiteits-
bewijs mee.

•  Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de afdeling Longfunctie. 
•  Als u koorts heeft of 2 weken vóór het onderzoek een operatie heeft onder-

gaan, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie. 

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een hyperventilatieon-
derzoek op de afdeling Longfunctie. In deze folder leest u wat het onderzoek in-
houdt en hoe u zich daarop voorbereidt. De informatie is bedoeld als aanvulling 
op de mondelinge informatie die u van uw behandelend arts en/of de longfunc-
tieanalist ontvangt.

Hyperventilatieonderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt bepaald of uw klachten worden veroorzaakt door 
een verkeerde manier van ademhalen (te snel en te veel ademen).  

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt vooraf gewoon 
eten (geen overvloedige maaltijd) en drinken. Eventuele medicijnen kunt u ge-
bruiken zoals u gewend bent, tenzij uw arts anders besluit. Na afloop van het on-
derzoek kunt u nog klachten hebben. Uit voorzorg kunt u iemand meenemen 
naar het ziekenhuis, die u naar huis kan begeleiden.

Onderzoek

De longfunctieanalist informeert naar uw klachten. Daarna vindt het onderzoek 
plaats. Probeert u zich zo goed mogelijk te ontspannen, dan lukt het onderzoek 
het best.

U neemt plaats op een stoel. U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden 
met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. Vervolgens plaatst 
de longfunctieanalist een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus 
ademt. Ook krijgt u een knijpertje aan het oor. Deze meet het zuurstofgehalte in 
uw bloed. De longfunctieanalist zal u vragen gedurende een bepaalde tijd sneller 
en dieper te ademen dan normaal. Het apparaat meet hoe snel en hoe vaak u per 
minuut ademt en hoeveel koolzuur u daarbij uitademt. Na de test bespreekt de 
longfunctieanalist met u welke klachten u tijdens het onderzoek had.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt 30 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct ver-
antwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
hoofd van de afdeling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze 
zorg.
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