Histamineprovocatietest
Longziekten

Beter voor elkaar
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Histamineprovocatietest
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een
histamineprovocatietest. Deze test geeft belangrijke informatie over de
gevoeligheid (prikkelbaarheid) van de luchtwegen.
De test vindt plaats op de polikliniek longziekten. Tijdens dit onderzoek is
het niet mogelijk dat er naast de patiënt en de longfunctieanalist andere
personen in de behandelkamer aanwezig zijn. (Dit vanwege de
verneveling met Histamine oplossingen)
Wij verzoeken u vriendelijk tijdig aanwezig te zijn.

Voorbereiding
Neem uw longmedicatie of een recent medicatieoverzicht van de apotheek
mee, zodat de longfunctieanalist weet welke medicijnen u gebruikt.
Om dit onderzoek te doen slagen, is het van belang dat u tijdig stopt met
uw longmedicatie en antihistaminica (medicatie voor allergie). Raadpleeg
de lijst met stakingsvoorschriften die in deze folder staat. Hierin kunt u
nalezen hoe lang u met uw longmedicatie en antihistaminica van tevoren
moet te stoppen. Gebruikt u longmedicatie die niet in deze lijst voorkomt,
dan kunt u deze blijven gebruiken.
Let op! Als u de longmedicatie en antihistaminica niet staakt, kan het
onderzoek niet worden uitgevoerd.
Heeft u vragen over dit onderzoek of de informatie in de folder, dan kunt
contact opnemen met de polikliniek Longziekten.
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Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie
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Aantal uren Merknaam longmedicatie
van te voren
staken
4 uren
Atrovent

Generieke naam
longmedicatie

12 uren

Ventolin
Aerolin Autohaler
Airomir
Berodual
Berotec
Combivent
Seretide
Serevent
Singulair
Semprex

Salbutamol
Salbutamolhemisulfaat
Salbutamol
Fenoterol+Ipratropium
Fenoterol
Salbutamol + Ipratropium
Salmeterol + Fluticason
Salmeterol
Montelukast
Acrivastine

24 uren
(= 1 dag)

Atimos
Bricanyl
Duaklir Genuair
Eklira Genuair
Relvar Ellipta
Flutiform
Foradil
Foster
Oxis
Symbicort
Unilair
Theolair Retard

Formeterol
Terbutaline
Aclidinium + Formeterol
Aclidinium
Fluticasonfuroaat/vilanterol
Formeterol + Fluticason
Formoterol
Formoterol + Beclometason
Formoterol
Formoterol + Budesonide
Theofylline
Theofylline

Ipratropium

Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie (vervolg)
Aantal uren Merknaam longmedicatie
van te voren
staken
Anoro
48 uren
(= 2 dagen)

Generieke naam
longmedicatie

96 uren
(= 4 dagen)

Roflumilast
Indacaterol
Glycopyrronium
Tiotropium
Olodaterol
Tiotropium/Olodaterol
Indacaterol/glycopyrronium

Daxas
Onbrez
Seebri
Spiriva
Striverdi
Spiolto
Ultibro

Umeclidinium/vilanterol

Lijst stakingsvoorschriften antihistaminica
Aantal uren Merknaam antihistaminica Generieke
van te voren
naam antihistaminica
staken
Xyzal
24 uren
Levocetirizine
(= 1 dag)
Zyrtec
Cetirizine
36 uren
(= 1,5 dag)

Mizollen
Promethazine
Telfast

Mizolastine
Promethazine
Fexofenadine

72 uren
(=3 dagen)

Aerius
Allerfre
Claritine
Tavegil
Tinset

Desloratadine
Loratadine
Loratadine
Clemastine
Oxatomide
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Het onderzoek
Voor de test krijgt u van de longfunctieanalist uitgebreide informatie over
het verloop van de test.
Tijdens het onderzoek ademt u via een mondstuk aan het
longfunctieapparaat. Hierbij heeft u een klemmetje op de neus om te
voorkomen dat u via de neus ademt.
Aan het begin van de test wordt een aantal keer een oefening geblazen om
uw longfunctie te meten. Daarna inhaleert u met tussenpozen verschillende
histamineoplossingen. Na iedere oplossing wordt de longfunctie gemeten.
Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische
klachten (hoesten en/of benauwdheid) kunnen worden opgewekt.
Tijdens de test kunt u een benauwdheidsreactie krijgen, mocht dat zo zijn,
dan krijgt u van de longfunctieanalist een luchtwegverwijdend middel
toegediend waarmee de reactie binnen enkele minuten ongedaan wordt
gemaakt. Daarna blaast u nogmaals de oefening, om te beoordelen of de
longfunctie weer normaal is geworden.
Door het onderzoek kunt u wat hees/schor worden, ook kunt u nog even
last houden van hoesten. U kunt ook lichte irritatie in de keel ervaren door
het vele blazen. Deze klachten zijn onschuldig en gaan vanzelf binnen uren
na de test weer over.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt minimaal 45 minuten en maximaal 90 minuten.

De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek tijdens uw volgende afspraak op de
polikliniek bij de longarts.
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Tot slot
Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de informatie die u van de
longarts en/of doktersassisitente heeft gekregen. U kunt dan thuis alles nog
eens rustig doorlezen. Wanneer u vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan
de longarts of longfunctieanalist.

Wat te doen wanneer u ziek of verhinderd bent
• Wanneer u verhinderd bent, laat het ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren
weten;
• Wanneer u vertraging heeft opgelopen en niet tijdig aanwezig kunt zijn,
laat het ons dan weten;
• Wanneer u niet tijdig afbelt voor het ondezoek of niet komt zonder
bericht worden er kosten in rekening gebracht.
T 010 297 53 60
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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