
WATERSTOF ADEMTEST 
Laboratorium
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DAG   

DATUM  

TIJD  08.15 uur ‘s ochtends
AFDELING polikliniek Laboratorium Bloedafname  
LOCATIE Ziekenhuis Rivierenland in Tiel  

Binnenkort wordt bij u een H2-ademtest verricht i.v.m. de klachten die u heeft. 
Bij een H2-ademtest wordt gekeken of u een tekort heeft aan het enzym 
lactase. Dit enzym helpt bij het afbreken van melksuiker (lactose) in de darm. 
Tijdens dit proces wordt waterstofgas door de darmbacteriën geproduceerd. 
Dit waterstofgas wordt opgenomen door het bloed, passeert vervolgens de 
longen en wordt dan uitgeademd. De waarde die u uitademt is een maat voor 
de aanwezigheid van lactose. 

VOORBEREIDING 
Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van de test. 

- Twee weken voor het onderzoek mag u geen antibiotica gebruiken.
- Drie dagen voor het onderzoek mag u geen laxerende middelen gebruiken. 

Het is van belang, dat bij het begin van het onderzoek in het geheel geen 
voedselresten meer in de darmen aanwezig zijn. De laatste maaltijd moet voor 
19.00 uur beëindigd zijn de vorige dag. Tijdens deze maaltijd mag u alleen licht 
verteerbaar voedsel eten. 

De volgende onderstaande producten mag u NIET eten: 
- Volkorenproducten 
- Koolsoorten 
- Bonen
- Uien
- Aardappelen 
- Peulvruchten 
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Wat u de avond van tevoren WEL kunt eten: 
- Wit brood of beschuit, eventueel besmeerd met (dieet) halvarine/margarine 
- Beleg: zoet of vleeswaren (ham, rosbief, kipfilet) 
- Heldere soep (geen vermicelli) 
- Witte rijst 
- Alle soorten groente behalve ui, prei, bruine-witte bonen,  

knoflook en koolsoorten 
- Stukje vlees, vis of kip (geen cordon bleu, hamburger, frikandel) 

Na 22.00 uur mag u alleen nog water of thee zonder enige toevoeging drinken. 
Roken is vanaf 1 uur voor het begin van de test niet meer toegestaan. 

HOE VERLOOPT DE TEST? 
U meldt zich om 08.15 ‘s ochtends op de afgesproken datum bij het  
afnamelaboratorium (waar u ook bloed laat prikken). De test duurt 2 uur. Bij 
het begin van de test blaast u eerst 2 keer op het apparaat ter controle. Als 
deze waardes goed zijn krijgt u eenmalig een drankje. Dit drankje bevat een 
hoge concentratie lactose. Hierna zullen wij u ieder half uur binnen vragen om 
op het apparaat te blazen. Tijdens de test kunt u in de wachtkamer plaats- 
nemen. U kunt voor die periode wat te lezen meenemen. 

Het onderzoek kan lichamelijke klachten als buikklachten, winderigheid en 
diarree tot gevolg hebben. Tot het einde van de test blijft u nuchter en mag u 
niet roken. Een kleine hoeveelheid water of thee is wel toegestaan. Wij advise-
ren u om iets te eten mee te nemen voor na het onderzoek. 

DE UITSLAG 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts tijdens uw eerstvolgende 
afspraak. 

TOT SLOT 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben,  
dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer:  0344-674250. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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