longgeneeskunde

Metacholine provocatietest
Doel van het onderzoek

Dit is een onderzoek om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen of
uit te sluiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van metacholine, een prikkelende, maar
onschadelijke stof. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, het verloop en de duur
van het onderzoek.

Voorbereiding




Als u longmedicatie of tabletten tegen
allergie gebruikt dient u deze voor het
onderzoek te stoppen.
Kortwerkende inhalatiemedicatie dient u 8
uur van tevoren te stoppen.
Langwerkende inhalatiemedicatie moet 24
uur van tevoren worden gestaakt.
Antihistaminica moeten 72 uur van
tevoren worden gestopt.
In de folder ‘longmedicatie’ vindt u meer
informatie over welke longmedicatie moet
worden gestopt.
Verricht geen zware inspanning op de dag
van het onderzoek.
Neem bij zwangerschap contact op met
het secretariaat longgeneeskunde. Met uw
longarts wordt overlegd of het onderzoek
kan plaatsvinden.

Het onderzoek

Tijdens de test zit u achter een
longfunctieapparaat. U krijgt een klem op uw
neus en ademt via een mondstuk dat is
verbonden met het apparaat.
De longfunctieanalist meet uw longfunctie. U
wordt gevraagd een paar keer diep in te
ademen en zo krachtig mogelijk uit te
ademen. Daarna wordt er gedurende dertig
seconden met tussenpozen verschillende
sterkten van metacholine oplossing
verneveld. Na elke verneveling wordt de
longfunctiemeting herhaald. Als reactie op de
metacholine kunt u iets benauwd worden of
last krijgen van hoestklachten. U krijgt dan
medicatie om deze reactie op te heffen.

Complicaties en bijwerkingen

Na het onderzoek kunt u last krijgen van
irritatie van de keel. Deze klachten
verdwijnen meestal in de loop van de dag
vanzelf.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt zestig minuten.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben dan kunt u bellen met het
secretariaat longgeneeskunde.

Locatie en route

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij het
secretariaat longgeneeskunde.
Ziekenhuislocatie Hengelo, routenummer 09.
Telefoonnummer 088 708 33 00
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