Fietsergometrie
Testduur: 45 minuten
Binnenkort wordt u op de afdeling Longfunctie verwacht voor een onderzoek
naar het functioneren van de longen. Longfunctie-onderzoek kan op
verschillende manieren plaatsvinden.
Bij de fietstest wordt onderzocht tot welke lichamelijke inspanning u in staat
bent. Tijdens de test wordt de bloeddruk meerdere keren gemeten. U krijgt
een mondkapje voor om uw ademhaling te registreren. Tijdens de test wordt
een hartfilmpje gemaakt, hiervoor is het noodzakelijk om het bovenlichaam
te ontbloten.
U gaat 10 minuten met opbouwende belasting fietsen.
Als het volgens de longarts nodig is, wordt bij rust en bij de maximale belasting
bloed geprikt (zie ook Arteriepunctie). Wanneer u bloedverdunners gebruikt,
moet u dit even vermelden aan de analist.

Afspraakinstructies
1. U hoeft niet te stoppen met de inname van uw medicijnen.
2. Dames adviseren wij om een ruim T-shirt/hemd te dragen of mee te nemen.
3. Voorafgaand aan het onderzoek mag u geen zware inspanning verrichten. Kom daarom niet te voet of met de
fiets.
4. Wij adviseren u makkelijke schoenen en kleding te dragen of mee te nemen.
5. Als u met de arts andere afspraken heeft gemaakt, houdt u zich dan aan deze afspraken.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent om uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel
mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak
maken.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de
polikliniek Longgeneeskunde. U kunt uw vragen ook voorafgaand aan het onderzoek aan de analist stellen.

Belangrijke telefoonnummers
(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde:

(013) 221 02 60

1736 210923

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
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