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Shuntbepaling

Afdeling Longfunctie, route 1.5
Telefoon (050)524 5392

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs 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, neemt u dan contact op met de afdeling Longfunctie. 

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een shuntbepaling op 
de afdeling Longfunctie. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe 
u zich daarop voorbereidt. De informatie is bedoeld als aanvulling op de monde-
linge informatie die u van uw behandelend arts en/of de longfunctieanalist ont-
vangt. 

Shuntbepaling

Bij dit onderzoek wordt gekeken of de long in staat is de maximale hoeveelheid 
zuurstof op te nemen. Met behulp van deze meting kan worden bepaald of er 
sprake is van een afwijkende bloedvoorziening, waardoor er onvoldoende zuur-
stof wordt doorgegeven naar het lichaam.

Voorbereiding

Voordat het onderzoek start brengt een arts een infuuslijn aan in de slagader in 
uw arm. Daarna start de shuntbepaling.

Onderzoek

Vooraf neemt de longfunctieanalist via de infuuslijn wat bloed af. Vervolgens 
krijgt u een neusklem op uw neus en een mondstuk in uw mond. Via het mond-
stuk ademt u 100% zuivere zuurstof in. U ademt dan uit een grote luchtzak. In de 
normale omgevingslucht zit ongeveer 21% zuurstof. U krijgt dus meer zuurstof 
aangeboden. Nadat u ongeveer 20 minuten door uw mond heeft geademd zal 
het zuurstofgehalte in uw bloed de voor u maximale waarde hebben bereikt. Het 
bloed is verzadigd met zuurstof. Er volgt dan weer een bloedafname die meteen 
wordt geanalyseerd. 

Daarna is de test klaar en haalt de longfunctieanalist het slangetje weer uit uw 
arm. U krijgt een drukverband dat 2 uur moet blijven zitten. Als u bloedverdun-
ners gebruikt moet het verband 4 uur blijven zitten. 

Tijdsduur 

Het onderzoek duurt ongeveer 30-40 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.

Tot slot

Voor en na het onderzoek kunt u natuurlijk vragen stellen. Heeft u naar aanleiding 
van deze folder nog vragen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de  
afdeling Longfunctie, tel.(050) 524 5392.
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