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PATIËNTENINFORMATIE
ASTMA EN COPD
De Certe Astma/COPD-dienst is gespecialiseerd in het stellen van de
diagnose, de controle en begeleiding bij astma en COPD. Hiermee
ondersteunt de Astma/COPD-dienst de huisartsen en voert het
longonderzoek en de controle uit bij patiënten met astma en/of
COPD. Aan deze dienst is een gespecialiseerd longfunctieanalist
verbonden, evenals een longarts die werkzaam is in een ziekenhuis in de regio waar u woont.
Astma/COPD-dienst
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de Certe Astma/COPD-dienst voor
nader onderzoek naar astma en/of COPD. Wij voeren 4 soorten onderzoek uit;
een diagnostisch longonderzoek, een controleonderzoek, een flow-volume
curve met reversibiliteit en een flow-volume curve zonder reversibiliteit. De
uitslagen van alle onderzoeken sturen wij met een advies naar uw huisarts.
Voor uitslagen en overige vragen met betrekking tot uw astma/COPD is uw
huisarts het aanspreekpunt.
Meenemen naar het onderzoek
Voor alle onderzoeken vragen wij u het volgende mee te nemen:
• het aanvraagformulier van de huisarts, indien u deze heeft meegekregen
• de oproepbrief
• de bijgevoegde vragenlijst(en), ingevuld
• alle longmedicijnen die u gebruikt

Diagnostisch longonderzoek
Dit onderzoek krijgt u als u voor de eerste keer door uw huisarts bent doorverwezen
voor nader onderzoek. Tijdens het diagnostisch longonderzoek wordt gekeken naar de
soort en de ernst van uw klachten en hoe uw longfunctie is.
Voorbereiding
Als u één van de volgende luchtwegverwijders gebruikt, mag u deze 8 uur voor het
onderzoek niet meer innemen:
Airomir®, Atrovent®, Berodual®, Berotec®, Bricanyl®, Fenoterol, Ipratropiumbromide,
Salbutamol, Terbasmin, Terbutaline, Ventolin®.
Als u één van de volgende luchtwegverwijders gebruikt, mag u deze 24 uur voor het
onderzoek niet meer innemen:
Assieme, Atimos, Flutiform, Foradil®, Foster®, Formoterol, Indicaterol, Oxis®, Onbrez®,
Salmeterol, Seretide®, Serevent®, Sinestic®, Spiriva®, Symbicort®, Tiotropium.
Als u een van de bovenstaande longmedicijnen toch heeft gebruikt, is het belangrijk
dat u dit aan de functielaborant vertelt voor het onderzoek begint. Eventuele andere
longmedicijnen kunt u gerust doorgebruiken.
Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten. Bij dit onderzoek wordt de inhoud en de
kracht van de longen gemeten. Voor een betrouwbaar resultaat wordt deze meting een
aantal keren herhaald. Vervolgens krijgt u een luchtwegverwijdend medicijn (Ventolin® =
Salbutamol) toegediend. Na 15 minuten wordt opnieuw de inhoud en kracht van de longen
gemeten. Zo kan bepaald worden welk effect dit medicijn heeft op uw longfunctie.
Verder wordt de vragenlijst met u doorgenomen en bespreken we met u wat de beste
manier is om uw longmedicatie in te nemen. De longarts beoordeelt de resultaten en
adviseert uw huisarts over uw behandeling. De uitslag is na 2 weken bekend bij uw huisarts.
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Controle onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat uw huisarts graag wil dat u regelmatig
gecontroleerd wordt. U wordt jaarlijks opgeroepen en bij medicatieverandering
eerder. Hierdoor krijgt u de juiste en tijdige (medische) zorg en wordt onder- of
overbehandeling voorkomen.
Voorbereiding
Het is van belang voor het controlebezoek dat u uw longmedicijnen door gebruikt.
Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Bij dit onderzoek wordt de inhoud
en de kracht van de longen gemeten. Voor een betrouwbaar resultaat wordt deze
meting een aantal keren herhaald. Verder wordt de vragenlijst met u doorgenomen
en bespreken we met u wat de beste manier is om uw longmedicatie in te nemen.
De longarts beoordeelt de resultaten en adviseert uw huisarts over uw behandeling.
De uitslag is na 2 weken bekend bij uw huisarts.
Flow-volume curve met reversibiliteit
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als uw huisarts een beeld wil krijgen hoe uw
longfunctie op dit moment is.
Voorbereiding
Als u één van de volgende luchtwegverwijders gebruikt, mag u deze 8 uur voor het
onderzoek niet meer innemen:
Airomir®, Atrovent®, Berodual®, Berotec®, Bricanyl®, Fenoterol, Ipratropiumbromide,
Salbutamol, Terbasmin, Terbutaline, Ventolin®.
Als u één van de volgende luchtwegverwijders gebruikt, mag u deze 24 uur voor het
onderzoek niet meer innemen:
Assieme, Atimos, Flutiform, Foradil®, Foster®, Formoterol, Indicaterol, Oxis®, Onbrez®,
Salmeterol, Seretide®, Serevent®, Sinestic®, Spiriva®, Symbicort®, Tiotropium.

Als u een van de eerder genoemde longmedicijnen toch heeft gebruikt, is het
belangrijk dat u dit aan de functielaborant vertelt voor het onderzoek begint.
Eventuele andere longmedicijnen kunt u gerust doorgebruiken.
Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Bij dit onderzoek wordt de inhoud
en de kracht van de longen gemeten. Voor een betrouwbaar resultaat wordt deze
meting een aantal keren herhaald. Vervolgens krijgt u een luchtwegverwijdend
medicijn (Ventolin® = Salbutamol) toegediend. Na 15 minuten wordt opnieuw de
inhoud en kracht van de longen gemeten. Zo kan bepaald worden welk effect dit
medicijn heeft op uw longfunctie. De uitslag is na 1 week bekend bij uw huisarts.
Flow-volume curve zonder reversibiliteit
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als uw huisarts een beeld wil krijgen hoe uw
longfunctie op dit moment is.
Voorbereiding
Het is van belang voor het controlebezoek dat u uw longmedicijnen door gebruikt.
Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Bij dit onderzoek wordt de inhoud en
de kracht van de longen gemeten. Voor een betrouwbaar resultaat wordt deze
meting een aantal keren herhaald. De uitslag is na 1 week bekend bij uw huisarts.
Heeft u nog vragen, wilt u (adres)wijzingen doorgeven of een afspraak
verplaatsen?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 07.30 uur tot 19.00 uur via 088 - 23 70 120
of via acdienst@certe.nl
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Postbus 909 | 9700 AX Groningen | 088 - 23 70 100 | certe.nl | info@certe.nl
Tot Certe behoren de Stichtingen Certe Huisartsenlaboratorium Noord, Certe Inkoop, Certe Laboratorium voor Infectieziekten,
Certe Medisch Laboratorium Noord, Certe Medisch Laboratorium OZG, Certe Noordelijke Laboratorium Groep en Certe Trombosedienst Groningen.

