
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

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.

Bio-impedantiemeting 

BMI

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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Bio-impedantiemeting

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, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een bio-impedantieme-
ting op de afdeling Longfunctie. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt. 
De informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw 
behandelend arts en/of de longfunctieanalist ontvangt. 

Bio-impedantiemeting

Het bepalen van alleen het lichaamsgewicht is voor patiënten met een chronische 
longaandoening geen goede maatstaf voor de voedingstoestand. Ondanks een 
normaal gewicht kan er sprake zijn van te weinig spiermassa (vetvrije massa). Van-
daar de Bio-impedantiemeting (BMI). Met behulp van dit onderzoek wordt de  
lichaamssamenstelling gemeten. Dit is de verhouding tussen vetmassa en vetvrije 
massa (spieren, botten en water). Vanuit deze lichaamssamenstelling kan bere-
kend worden of extra voeding nodig is.

Voorbereiding 

•  Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u 
daarom op tijd. 

•  Binnen twee uur vóór de test mag u niets meer eten of drinken.

•  We verzoeken u vlak vóór de test te plassen. Dit is nodig, omdat het vocht in de 
blaas de meting kan beïnvloeden. Gebruikt u plastabletten, meld dit dan aan 
de longfunctieanalist. Het onderzoek kan gewoon doorgaan, maar moet mo-
gelijk anders worden beoordeeld.

Onderzoek

Het is belangrijk om nauwkeurig uw lengte en gewicht te meten, dus zonder 
schoenen of jas en (zo mogelijk) zonder ringen, kettingen, bril of horloge. Daar-
naast moet de rechtervoet bloot zijn. Tijdens de meting ligt u vijf tot tien minuten 
op een bed. U krijgt plakelektroden op uw rechtervoet en hand. Op deze elektro-
den worden kabeltjes aangesloten. De meting is niet belastend voor u, u hoeft 
niets te doen en mag rustig blijven liggen. 

Tijdsduur

Het onderzoek duurt 15 minuten.

Waarschuwing

•  Heeft u een pacemaker of ICD? Geeft u dit dan vóór het onderzoek door aan de 
afdeling Longfunctie. 

•  Bestaat er een mogelijkheid dat u op het moment van de meting zwanger 
bent? Geeft u dit dan vóór het onderzoek door aan de afdeling Longfunctie. 

In deze gevallen mag u het onderzoek niet ondergaan.

Uitslag

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