
ERGOMETRIE 
INSPANNINGSONDERZOEK 

Longfunctie
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Binnenkort wordt u verwacht op de longfunctieafdeling voor een ergometrie 
inspanningsonderzoek. Voor deze afspraak meldt u zich eerst bij de aanmeld-
zuil. Deze vindt u bij binnenkomst in het ziekenhuis, naast de centrale receptie. 
Hier ontvangt u na het controleren van uw identiteitsbewijs en adresgegevens 
een dagticket. Dit ticket neemt u mee naar de longfunctieafdeling. De long-
functieafdeling bevindt zich op de polikliniek longgeneeskunde, volg route 6. 
Hier meldt u zich aan de balie met uw dagticket. 

WAT IS EEN ERGOMETRIE INSPANNINGSONDERZOEK? 
Een ergometrie inspanningsonderzoek is een fietstest. Hiermee wordt gekeken 
waar uw longklachten vandaan komen, bijvoorbeeld van uw longen en/of hart, 
of door een verminderde conditie. Terwijl u fietst, kijkt de analist hoeveel u 
zich maximaal kunt inspannen. Als u een bepaalde inspanningsgrens niet haalt, 
kijkt hij of zij waar dit aan ligt. Komt het door uw hart en/of uw longen en/of 
uw conditie?

HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP EEN ERGOMETRIE 
INSPANNINGSONDERZOEK? 

• U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.  
Dit betekent dat u mag eten en drinken.

• Draag tijdens het onderzoek makkelijk zittende kleding en goede schoenen.
• Houdt u de dag van het onderzoek een beetje rustig.  

Doe geen zware inspannende dingen. 
• Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan de test begint.  

Kom daarom op tijd. 
• Rookt u, dan is het verstandig om 2 uur voor het onderzoek  

het roken te staken.

MEDICIJNGEBRUIK 
• Gebruikt u luchtwegverwijdende medicijnen? Neem deze gewoon in. 
• Geef aan als u medicatie voor het hart gebruikt. 

LET OP: bent u op dit moment bezig met een antibiotica- of prednisonkuur? 
Of bent u hier net mee gestopt? Overleg dan op tijd met de longfunctieanalis-
ten of het zinvol is om de test door te laten gaan.
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HET ONDERZOEK
Als u op de fiets zit: 

• Er worden tien elektrodeplakkers op uw borst en rug geplakt voor het  
meten van de hartslag.

• Er wordt een bloeddrukband om uw arm gelegd. 
• U krijgt een knijpertje aan het oor om de zuurstof in het bloed te meten. 
• Tenslotte krijgt u een ademmasker op, waardoor u gewone buitenlucht 

ademt. Zo meten we uw ademhaling.
• De longfunctieanalist of longarts neemt bloed bij u af uit de pols. Dit ge-

beurt nog een keer als u zo maximaal mogelijk fietst. Zo kan onder andere 
de zuurstof in het bloed worden bepaald.  

• De fietstest begint heel gemakkelijk, maar wordt steeds zwaarder. 
• U krijgt het gevoel dat u tegen een steeds steilere helling op fietst. Deze 

opbouwfase duurt ongeveer tien minuten. 
• Als er voor de tweede keer bloed is afgenomen, begint de herstelfase.  

Dit duurt ongeveer vier minuten. 
• Na de test wordt alle apparatuur afgedaan. 

Het onderzoek duurt ongeveer 45-60 minuten. 

VERVOER NAAR HUIS 
U kunt direct na het onderzoek naar huis. Begeleiding is niet noodzakelijk.
 
DE UITSLAG
U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw volgende bezoek aan de longarts. 

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de polikliniek longgeneeskunde geven u graag meer informatie.

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE   0344-674908 
van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 8.30-12.15 uur en van 
‘s middags 13.00-16.30 uur. 



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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