
Longfunctieonderzoek 
(basis)

Op verzoek van uw huisarts heeft u een afspraak gemaakt om een longfunc-

tieonderzoek te laten doen. Bij dit onderzoek kijken wij naar de werking van 

uw longen. Met behulp van een blaastest worden de inhoud en de uitade-

mingsnelheid van uw longen onderzocht. In het belang van het onderzoek 

verzoeken wij u deze informatie zorgvuldig door te lezen. 



Voorbereiding thuis 

U moet, indien van toepassing, longmedicijnen gewoon doorgebruiken.•	

U mag gewoon eten.•	

Het is verstandig tot 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of •	

andere lichamelijke inspanning te verrichten. 

Het is verstanding om makkelijke kleding te dragen.•	

Melden 

Op de locatie, waar het onderzoek plaats vindt, wordt aangegeven waar u 

plaats kunt nemen. 

Onderzoek 

Bij het longfunctieonderzoek ademt u met een knijper op de neus door een 

mondstuk dat aan een longfunctieapparaat vast zit. De longfunctiemede-

werker vraagt u vervolgens een paar keer diep in te ademen en zo krachtig 

mogelijk uit te blazen. Met deze test wordt het volume en de uitade-

mingsnelheid van uw longen gemeten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.



Eventuele problemen tijdens en vlak na het onderzoek 
(complicaties)

Bij dit longfunctieonderzoek is er geen verhoogde kans op complicaties.

Uitslag 

Uw huisarts of praktijkondersteuner zal de uitslag van de test met u bespre-

ken tijdens het eerstvolgende controlebezoek. 

Vragen over het onderzoek?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar 

als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens 

rustig na te lezen. Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van het 

onderzoek, neem dan contact op met ZekerWeten, polikliniek Longgenees-

kunde van Rijnstate Arnhem, telefoonnummer 088 - 005 7790.

Vragen over uw afspraak?

Heeft u vragen over uw afspraak of wilt u uw afspraak wijzigen, neem dan 

contact op met het Klant Contact Centrum van Rijnstate: 088 - 005 7799.



ZekerWeten

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

088 - 005 5126

 

info@zekerweten.nl

www.zekerweten.nl

 

 @zekerwetenvooru

Welkom bij ZekerWeten

Soms vindt een huisarts het nodig om in het belang van uw gezondheid 

verder diagnostisch onderzoek te laten doen. Diagnostisch onderzoek kan 

vaak meer zekerheid geven en/of bepaalde ziektebeelden uitsluiten. Voor-

beelden van diagnostiek zijn bloedonderzoek, röntgenfoto’s, onderzoek van 

weefsel (zoals van een weggenomen moedervlek) of een hartfilmpje.

U mag zelf kiezen waar en door wie u diagnostisch onderzoek laat uitvoeren. 

Kiest u voor ZekerWeten, dan gaat u voor snelheid en gemak maar bovenal 

voor de beste diagnostische expertise. Omdat we verbonden zijn met Rijn-

state profiteert u direct van de expertise van de medisch specialisten van 

het ziekenhuis. Bovendien kunt u hierdoor rekenen op de inzet van de beste 

apparatuur en meetinstrumenten.
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