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Hyperventilatietest

U krijgt binnenkort een hyperventilatietest. U komt hiervoor naar de polikliniek hart-long centrum Noordwest Ziekenhuisgroep.
In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Het onderzoek kan op 2 locaties plaatsvinden:
L ocatie Alkmaar
Polikliniek hart-long centrum, huisadres 138
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
Telefoon: 072 - 548 2700
L ocatie Den Helder
Polikliniek longziekten
Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder
Telefoon: 0223 - 696 568
U hoort van de polikliniekassistente op welke locatie uw onderzoek
plaatsvindt.

Waarom dit onderzoek?
Met dit onderzoek kijken we of uw klachten veroorzaakt worden door een
verkeerde manier van ademhalen. Deze klachten herkent u wellicht tijdens de
uitvoering van het onderzoek.

Uw voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt uw medicijnen voor dit longonderzoek gewoon blijven gebruiken.

Uw onderzoek
Een longfunctieanalist neemt het onderzoek af. Allereerst neemt hij een vragenlijst van 16 vragen met u door. Vervolgens legt hij u de oefeningen uit. Tijdens
het onderzoek zit u in een stoel en krijgt u een mondstuk in en een klem op uw
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neus. Dit laatste om te voorkomen dat u door uw neus ademt. U ademt in en uit
door het mondstuk, dat met een apparaat verbonden is. Dit apparaat registreert
hoe snel u per minuut ademt en hoeveel koolzuur u uitademt.
De longfunctieanalist vraagt u om diep in en uit te ademen. Hij geeft het tempo
aan. Het onderzoek duurt maximaal een half uur.

Stel uw vragen
Heeft u vragen tijdens het onderzoek? Stel deze dan gerust tijdens het onderzoek aan de longfunctieanalist.

De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw eerstvolgende afspraak met uw
behandelend arts.

Uw vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de
medewerkers van de polikliniek hart-long centrum Noordwest Ziekenhuisgroep.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:
•	locatie Alkmaar, 072 - 548 2700
•	locatie Den Helder, 0223 - 69 6568
E-mail: polikliniekhlc@nwz.nl
Meer informatie: hartlongcentrum.nwz.nl
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Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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