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Longfunctieonderzoek bij kinderen 
 
Je hebt een afspraak voor een longfunctieonderzoek. Er wordt gekeken naar de 
inhoud van de longen en hoe hard en hoe ver je kunt uitblazen. Het onderzoek duurt 
ongeveer een half uur. In deze folder lees je meer over dit onderzoek. 
 
Hoe gaat dit onderzoek? 
Tijdens het onderzoek zit je op een stoel 
achter een apparaat. Je krijgt een mondstuk 
in de mond, waardoor je gewoon kunt 
ademen. Je krijgt ook een klemmetje op de 
neus, zodat je echt via de mond ademt. De 
longfunctieanalist vraagt je dan om een 
aantal keren zo hard en zo lang mogelijk uit 
te blazen. 
 
Daarna krijg je een paar pufjes salbutamol 
om te kijken of je na tien minuten nog harder 
en langer kunt uitblazen. 
 
Wat moet je thuis voorbereiden? 
 Gebruik je medicijnen voor de longen dan 

mag je deze, in overleg met de dokter, 48 
uur voor dit onderzoek niet meer 
gebruiken.  

 
Het is belangrijk dat je goed uitgerust aan de 
test begint, dus kom op tijd. 
 
Tot slot 
Deze folder betreft een algemene voorlichting 
en is bedoeld als extra informatie naast het 
gesprek met je behandelend specialist. 
Bijzondere omstandigheden kunnen tot 
wijzigingen aanleiding geven. De behandelend 
specialist zal dit aan je kenbaar maken.  
 
Heb je na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kun je op werkdagen contact 
opnemen met het secretariaat van het Hart 
Long Centrum. 
 
 
 
 
 
 

Locatie en route 
Voor het onderzoek kun je je melden bij het 
Hart Long Centrum. 

 
Ziekenhuislocatie Hengelo,  
telefoonnummer 088 708 33 00 
Routenummer 0.19. 
 
Check het dossier van uw kind op 
MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van het medisch dossier van uw 
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, 
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
hebben klaargezet. Kijk voor meer info op: 
https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-
folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-
2019.pdf 
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