Combinatie-afspraak
vermoeden astma

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U bent door uw huisarts verwezen naar het ziekenhuis voor een
combinatieafspraak vermoeden Astma. Dit houdt in dat u op één en
dezelfde dag verschillende onderzoeken ondergaat. Het betreft een
longfoto en longfunctieonderzoek. Daarna gaat u naar de
longarts/physician assistant die de uitslagen met u bespreekt.

Voorbereiding
U mag gewoon eten en drinken voor de onderzoeken. Voor het
longfunctieonderzoek is het belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het
onderzoek begint, komt u daarom op tijd. Het goed slagen van de test is
mede afhankelijk van medicijngebruik. Hieronder is aangekruist wat voor u
van toepassing is:
O

Longmedicatie doorgebruiken

O

24uur tevoren geen inhalatiemedicatie gebruiken

De onderzoeken
Longfoto
Het onderzoek duurt 5 á 10 minuten . Dit gebeurt op de afdeling radiologie.
De afdeling radiologie in Ede vindt u in de
A vleugel, 1ste etage, bestemming 41.
Longfunctieonderzoek
Dit gebeurt op de afdeling longfunctie. Bij iedere test van de longfunctie
ademt u via een mondstuk. Dit mondstuk is verbonden met het
longfunctieapparaat. Een klemmetje op uw neus voorkomt dat u door uw
neus ademt. De afdeling longfunctie vindt u in de A vleugel op de begane
grond, bestemming 37.
Spirometrie
Het onderzoek duurt een kwartier. Spirometrie bepaalt de kwaliteit van de
luchtwegen en hoeveel lucht maximaal in- of uit kan worden geademd. Als
de arts dit aangegeven heeft, wordt de test herhaald na het toedienen van
een medicijn wat de luchtwegen kan verwijden. De duur van het onderzoek
wordt dan met een half uur verlengd.

Locatie van het onderzoek
Hieronder is aangekruist op welke locatie het onderzoek plaatsvindt:
O

Ede, in de A vleugel op de begane grond, bestemming 37

O

Veenendaal, wachtruimte 2

O

Barneveld, op de eerste verdieping, wachtruimte 3

Uitslag
Aansluitend aan deze onderzoeken krijgt u de uitslagen van de
longarts/physician assistant te horen.

Vragen
Als u nog vragen heeft over de onderzoeken, dan kunt u deze
stellen aan uw huisarts. Ook kunt u contact opnemen met de
afdeling longfunctie, (0318) 43 53 10
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