Hyperventilatie onderzoek

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hoe werken uw longen? Uw arts kan dit op verschillende manieren
onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij/zij voor het onderzoek dat het
beste aansluit bij uw klachten die daar mogelijk de oorzaak van zijn.
Het hyperventilatieonderzoek toont aan of uw klachten veroorzaakt worden
door hyperventilatie. Dat wil zeggen: door een verkeerde manier van
ademhalen. Deze klachten herkent u mogelijk tijdens de uitvoering van het
onderzoek.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u rustig zit voordat u aan het onderzoek begint. Daarom
vragen wij u op tijd te komen. U mag van tevoren gewoon eten, drinken en
eventuele medicijnen innemen.

Het onderzoek
Er wordt een vragenlijst met de meest voorkomende klachten bij
hyperventilatie met u doorgenomen.
Tijdens het onderzoek zit u op een stoel en ademt u door een mondstuk in
en uit. Het mondstuk is verbonden met een apparaat. Dit apparaat registreert
hoe snel en hoe vaak u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u uitademt. U
krijgt een klemmetje op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt
en eventueel een klipje aan uw vinger waarmee de zuurstof in uw bloed
wordt gemeten.

De longfunctieanalist vraagt u vervolgens om gedurende drie minuten diep
in- en uit te ademen, in een opgelegd tempo. Het is mogelijk dat u daardoor
klachten krijgt, zoals duizeligheid, tintelingen in handen en voeten, een
benauwd gevoel. Daarna kunt u weer in uw eigen tempo ademen. De
klachten nemen weer af. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.
Uitslag
U krijgt de uitslag van de test van uw behandelend arts.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze stellen
aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de
afdeling longfunctie, (0318) 43 53 10.
De afdeling longfunctie vindt u in de A vleugel op de begane grond,
bestemming 37.
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