Arteriepunctie of
shuntbepaling

U heeft een afspraak op de Longfunctieafdeling voor
een arteriepunctie, eventueel met extra zuurstof, of een
shuntbepaling. Bij deze onderzoeken wordt de hoeveelheid
zuurstof en koolzuur in het bloed gemeten. Een van de taken
van de longen is het opnemen van zuurstof uit de lucht en
deze zuurstof vervolgens weer afgeven aan het bloed. Het
bloed vervoert de zuurstof naar de rest van het lichaam.
Door wat bloed af te nemen uit een slagader (een arterie), zal
gecontroleerd worden of de zuurstofopname van uw longen
voldoende is.

Uw afspraak is
op: __________ dag _____________ om ______________ uur.
Voor het volgende onderzoek:
☐ Arteriepunctie
☐ Arteriepunctie na extra zuurstof
☐ Shuntbepaling
Het onderzoek vindt plaats in:
☐ HMC Antoniushove, polikliniek Longgeneeskunde, 1e etage.
☐ HMC Bronovo, Polikliniek Longgeneeskunde, 1e etage, route 65.
☐ HMC Westeinde, afdeling Longfunctie, 1e etage, volg rood.
U meldt zich bij de balie. De longfunctieanalist haalt u daarna op uit de
wachtkamer.
HMC-patiëntenpas
Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee.
Als u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór het onderzoek
laten maken. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. We adviseren u
15 minuten eerder naar het ziekenhuis te komen, zodat u op tijd bent voor
uw afspraak.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afspraakbureau om uw afspraak af
te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 24 76.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

☐ Arteriepunctie

De longfunctieanalist of longarts neemt met een naald wat bloed af uit de
slagader in uw pols. Dit is hetzelfde als een normale bloedafname. Omdat
er bloed afgenomen wordt uit de slagader, moet het wondje wat langer
worden dichtgedrukt. U krijgt daarom na de bloedafname een drukverband
om de pols. Dit onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

☐ Arteriepunctie na extra zuurstof

U ademt eerst een half uur extra zuurstof in via een slangetje dat extra
zuurstof via uw neus toedient. Dit heet een zuurstofbril. U merkt hier
verder niets van. Daarna neemt de longfunctieanalist of longarts met
een naald wat bloed af uit de slagader in uw pols. Dit is nodig om het
effect van extra zuurstof bij u te kunnen meten. Dit is hetzelfde als een
normale bloedafname. Omdat er bloed afgenomen wordt uit de slagader,
moet het wondje wat langer worden dichtgedrukt. U krijgt daarom na de
bloedafname een drukverband om de pols. Dit onderzoek duurt 35 minuten.

☐ Shuntbepaling

Dit onderzoek meet of er genoeg bloed door uw longen stroomt.
De longfunctieanalist of longarts neemt met een naald wat bloed af uit
de slagader in uw pols. Daarna ademt u gedurende 20 minuten 100%
zuurstof in via een mondstuk. U krijgt een knijper op de neus. Na 20
minuten wordt er opnieuw bloed bij u afgenomen. Dit is hetzelfde als een
normale bloedafname. Omdat er bloed afgenomen wordt uit de slagader,
moet het wondje wat langer worden dichtgedrukt. U krijgt daarom na de
bloedafname een drukverband om de pols. Dit onderzoek duurt 45 minuten.

Na het onderzoek
U kunt met het drukverband uw dagelijkse bezigheden doen.
Het drukverband moet vier uur om uw pols blijven zitten. Het verband kunt
u er na vier uur zelf afhalen. Als u bloedverdunners gebruikt, heeft dit geen
invloed op het onderzoek. U heeft wel meer kans op een blauwe plek.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw
eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Longfunctie. De afdeling is bereikbaar op
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 24 76.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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