
Medicatiestaking bij  

longfunctietest 

In overleg met uw huisarts heeft u besloten om binnenkort een longfunctie-

test te ondergaan. Om deze longfunctietest goed te kunnen uitvoeren, kan 

het zijn dat u voorafgaand aan de test moet stoppen met het innemen van 

bepaalde long- en/of allergiemedicijnen. In deze folder leest u meer over het 

stoppen van uw medicatie.



Uw huisarts heeft met u besproken welke medicijnen u gebruikt. In onder-

staand overzicht ziet u welke van deze medicijnen u moet stoppen vooraf-

gaand aan de longfunctietest. Ook ziet u hoeveel dagen of uren voor de test 

u deze medicijnen niet meer moet innemen. 

Belangrijk: het kan zijn dat u op verzoek van uw arts bepaalde medicatie 

moet blijven gebruiken. Mocht dit zo zijn, vermeldt dit dan bij aanvang van 

het onderzoek!

Longmedicatie

6 uur van te voren stoppen:
Merknaam Generieke naam
Airomir Salbutamol
Bricanyl Terbutaline
Ventonil Salbutamol

12 uur van te voren stoppen
Merknaam Generieke naam
Atrovent Ipratropium
Berodual Fenoterol + Ipratropium
Combivent Salbutamol + Ipratropium

36 uur van te voren stoppen
Merknaam Generieke naam
AirFluSal Forspiro Salmeterol + Fluticason
Aerivo Salmeterol + Fluticason
Atimos Formoterol
Bufoler Easyhaler Formoterol + Budesonide
Busalair Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuair Aclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax Formoterol + Budesonide
Elpenhaler Salmeterol + Fluticason
Eklira Genuair Aclidinium
Flutiform Formoterol + Fluticason
Foradil Formoterol



Foster Formoterol + Beclometason
Oxis Formoterol
Semprex Acrivastine
Seretide Salmeterol + Fluticason
Serevent Salmeterol
Symbicort Formoterol + Budesonide
Singulair Montelukast

48 uur van te voren stoppen
Merknaam Generieke naam
Daxas Roflumilast 

Actieve metaboliet
Onbrez Indacaterol
Relvar Ellipta Fluticasonfuroaat + Vilanterol
Striverdi Olodaterol
Theolair Retard Theofylline
Unilair Theofylline

168 uur (één week) van te voren stoppen
Merknaam Generieke naam
Anoro Umeclidinium/vilanterol
Incruse Ellipta Umeclidinium
Seebri Glycopyrronium
Spiriva Tiotropium
Spiolto Tiotropium/ Olodaterol
Tiotrus Zonda Tiotropium
Xoterna Indacaterol/ Glycopyrronium
Ultibro Indacaterol/ Glycopyrronium
Trimbow beclometasondipropionaat/ 

formoterolfumaraatdihydraat/

glycopyrronium
Relegy Fluticason/vilanterol/umeclidinium

 

Het is niet nodig om te stoppen met
Merknaam Generieke naam
Qvar Beclometason
Flixotide Fluticasonpropionaat
Pulmicort Budesonide
Alvesco Ciclesonide



ZekerWeten

Postbus 9555

6800 TA Arnhem

088 - 005 5126

 

info@zekerweten.nl

www.zekerweten.nl

 

 @zekerwetenvooru

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met 

ZekerWeten, polikliniek Longgeneeskunde van Rijnstate Arnhem, telefoon-

nummer 088 - 005 7790.

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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