H2-ademtest

U bent bij de arts geweest met maag- en/of darmklachten.
Het kan zijn dat deze klachten veroorzaakt worden door
een moeizame vertering van bepaalde suikers in uw darmen.
Om hier achter te komen heeft u een afspraak voor een
H2-ademtest. In deze folder leest u meer over dit onderzoek en
de voorbereidingen.
We vragen u dringend om u zorgvuldig aan het beschreven dieet en de
overige voorbereidingen te houden. Doet u dit niet dan is het mogelijk dat
het onderzoek niet door kan gaan en dat u een andere keer terug moet
komen.
U heeft een afspraak voor een H2-ademtest
op: ________________________ dag ________________________ om 8.30 uur.
Het onderzoek vindt plaats in:
HMC Westeinde, afdeling longfunctie, 1e etage, volg rood.
U meldt zich bij de balie van de afdeling longfunctie. De doktersassistente
haalt u op uit de wachtkamer.
De test duurt minimaal 3 uur.
Tijdens het onderzoek brengt u veel tijd al wachtend door in de
wachtkamer. Wij raden u aan iets mee te nemen waarmee u zich kunt
vermaken, bijvoorbeeld iets te lezen, puzzelen, een handwerkje, etc.
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 Afsprakencentrum om uw afspraak
af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 97 97 900.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Het onderzoek
Met een H2-ademtest kunnen we onderzoeken of uw darmen moeite
hebben met verteren van de voedingsstoffen lactose (melksuiker) of
glucose (druivensuiker).
Normaliter worden in de darm voedingsstoffen als lactose en glucose
afgebroken (verteerd). Bij de vertering komt een gas vrij: waterstof, ook wel
H2 genoemd.
Bij een gevoelige darm zorgt dit voor klachten zoals diarree, een
opgeblazen gevoel en krampen.
Het waterstofgas uit de dikke darm wordt opgenomen in het bloed en via
de longen uit geademd.
Bij de H2-ademtest meten we de hoeveelheid waterstofgas die u uitademt.

Voorbereiding
Medicijnen
Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van het onderzoek.
Overleg met uw internist of u uw medicijnen mag innemen.
• Vier weken voor het onderzoek mag u geen antibiotica gebruiken.
• Drie dagen voor het onderzoek mag u geen laxeermiddelen en extra
vezels gebruiken.
Drie dagen Dieet
Wij vragen u om drie dagen voor het onderzoek een zogenaamd gevarieerd,
vezelarm dieet aan te houden. Hieronder staat wat u wel en juist niet mag
eten en drinken.

Wat u WEL mag eten/drinken

Wat u NIET mag eten/drinken

• Wit brood, beschuit, crackers,
cornflakes, liga, biscuit,

• Bruin brood, roggebrood,
volkorenbrood
• Muesli, volkoren beschuit

• Jonge en jong belegen kaas, mager
ongekruid vleesbeleg
• Vruchtenhagel, stroop,
(basterd)suiker, jam

• Pindakaas, chocoladepasta

• Vetarm gebakken/gebraden vlees, kip
(ongepaneerd, ongekruid)
• Vis (ongepaneerd, ongekruid)

• Sterk gekruide sauzen of sterk
gekruide jus
• Ei

• Witte rijst, witte pasta
• Gekookte aardappelen

• Volkoren pasta, zilvervliesrijst
• Frites, chips
• Erwten, bonen, kapucijners, linzen

• Ongeveer 1 ons gekookte groente,
• Alle koolsoorten, spruiten, zuurkool,
lichtverteerbaar zoals witlof, worteltjes,
bloemkool, broccoli
spinazie
• Uien, knoflook, taugé, prei, radijs,
paprika, champignons, tomaten
• Rauwkost
• Zuurtjes, pepermunt

• Fruit, gedroogd fruit, appelmoes.
• noten
• Vruchtengebak, chocolade

• Ranja, heldere druivensap of appelsap,
koffie, thee

• Melk en melkproducten, sojamelk
• Alcoholhoudende dranken

Nuchter zijn
Naast het dieet vragen wij u om de dag voor het onderzoek:
•
•
•
•

Vanaf 19.30 uur niet meer te eten
Tot 20.00 uur alleen water en/of thee te drinken
Vanaf 20.00 uur niet meer te roken en geen kauwgom te kauwen
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze innemen met een klein slokje water
(echter geen vitamines, laxeermiddelen, antibiotica en vezeltabletten

Tanden poetsen
Het is belangrijk dat u de avond voor het onderzoek en op de dag van het
onderzoek uw tanden poetst om alle etensresten te verwijderen. Wij vragen
u de tandpasta niet door te slikken en uw mond goed te spoelen.

In het ziekenhuis
Wij helpen meerder patiënten op een ochtend. Vanaf 8.30 uur haalt de
doktersassistente iedereen één voor één op uit de wachtkamer om het
onderzoek voor te bereiden.
Voordat het onderzoek kan beginnen, laten wij u op een apparaat blazen
om een uitgangswaarde H2 te bepalen. Als deze waarde te hoog is, kan het
onderzoek niet doorgaan en maken we een nieuwe afspraak met u. Het kan
zijn dat het nodig is het dieet dan voor u aan te passen.
U krijgt een lactose- of glucoseoplossing (suikerwater) te drinken. Dit is
zoet van smaak.
Daarna mag u in de wachtkamer plaatsnemen. Meerdere malen komt de
doktersassistente u ophalen om de meting te herhalen. Het apparaat geeft
een bepaalde waarde aan. We bekijken hoe deze waarde in de loop van de
ochtend verloopt.
De lactose- of glucoseoplossing die u heeft gedronken, kan darmklachten
geven zoals opboeren, een rommelende buik, misselijkheid, krampen,
steken en diarree. Dat is vervelend voor u, maar normaal bij dit onderzoek.
Tijdens het onderzoek vragen wij ook of u deze klachten heeft, om uw

behandelend arts een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen geven.
Gedurende het gehele onderzoek mag u niets eten, drinken of roken.
Verder vragen wij u om tijdens het onderzoek in de wachtkamer te blijven.
Naast de wachtkamer is een toilet waar u gebruik van kunt maken. Het is
voor het onderzoek niet goed als u uw urine of ontlasting ophoudt.
Het onderzoek duurt meestal 2 tot 3 uur. Het onderzoek kan langer duren
(tot maximaal 4 uur) als u veel klachten heeft. Als de waarden dalen en u
minder/geen klachten heeft, ronden we het onderzoek af.
Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u weer naar huis, naar uw werk of als u
opgenomen bent, naar de verpleegafdeling.
Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.
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 8.00 uur tot 16.30 uur.
Telefoon: 088 979 24 76
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