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COPD onderzoek
Geachte heer, mevrouw,
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de polikliniek longziekten van het Flevoziekenhuis.
Voorafgaande aan uw eerste afspraak bij de longarts en longconsulente (verpleegkundige)
plannen wij een COPD-onderzoek voor u in.

COPD-onderzoek
Het COPD-onderzoekt duurt ongeveer 60 minuten en houdt in:
 Longfunctie-onderzoek: Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar de longinhoud en het
functioneren van de longen. Via een mondstuk ademt u door een apparaat waarbij er
afwisselend maximaal in en uitgeademd moet worden, of juist heel hard geblazen moet
worden.
 6 minuten wandeltest: Bij dit onderzoek wordt er gekeken welke afstand u lopend
maximaal kunt afleggen in 6 minuten en hoe uw zuurstofgehalte daarbij verandert.
Gebruikt u bij het lopen hulpmiddelen (rollator, wandelstok etc.) neem deze dan mee
naar het onderzoek. Draag voor dit onderzoek gemakkelijke schoenen.
 Verwijder eventueel nagellak/kunstnagels van tenminste 2 vingers aan iedere hand i.v.m.
zuurstofmeting aan de vinger.
 Uw longmedicatie hoeft niet gestopt te worden voor het COPD-onderzoek.
Eventueel ook:
 Thoraxfoto (longfoto): Alleen als er niet eerder een foto gemaakt is of als het langer
dan 6 maanden geleden is. Het aanvraagformulier wordt hier bij dan toegevoegd.
De longfoto’s kunnen zonder afspraak gemaakt worden bij de afdeling Radiologie op de
begane grond. Dit kan vóór het COPD-onderzoek gedaan worden. Wij raden u in dat
geval aan om dan 45 minuten eerder te komen, zodat u op tijd bent voor het COPDonderzoek.
Nadat alle onderzoeken zijn verricht komt u voor het bespreken van de resultaten bij de
longarts en longconsulente. Deze afspraken worden na elkaar op dezelfde dag gepland.

Aanvullende informatie





Op het bijgevoegde afsprakenblad (z.o.z.) staan de voor u gemaakte afspraken
vermeld. Let u ook op wat u moet meenemen voor deze afspraken?
Voor het COPD-onderzoek kunt u zich melden bij de polikliniek Longziekten, op de 1ste
etage (route 60), balie 2.
Op de website van het Flevoziekenhuis vindt u meer informatie over de verschillende
longfunctie-onderzoeken en de 6 minuten wandeltest.
Ook kunt u hier een filmpje bekijken van het COPD-onderzoek:
http://www.flevoziekenhuis.nl/longziekten/copd
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Afsprakenblad


COPD onderzoek (longfunctie + 6 minuten wandeltest )
Datum & tijd: _____________________________________
Locatie: polikliniek Longziekten, 1ste etage (route 60), balie 2.
 Ingevulde vragenlijsten meenemen
 Actuele medicatie-overzicht meenemen



X-thorax (longfoto)
U kunt elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur zonder afspraak een longfoto laten
maken. Doe dit wel minimaal 45 minuten voor de afspraak op de longpoli in verband met
eventuele wachttijd.
Locatie: afdeling Radiologie, begane grond.
 Aanvraag longfoto meenemen



Combinatie-afspraak met longarts/longconsulent
Datum: ______________________________________
Tijd afspraak Longarts: __________________________
Tijd afspraak Longconsulent: _____________________
Locatie: polikliniek longziekten, 1ste etage (route 60), balie 2.
 Ingevulde vragenlijsten meenemen
 Longmedicatie (pufjes) meenemen

Tot slot
Mocht u bovengenoemde afspraken willen wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek Longziekten:  (036) 868 8804, kiest u in dit geval voor optie 2.
Met vriendelijke groet,
D. Groeneveld, longarts
D. van den Bogaert, longarts
L. Pronk, longarts
B. van der Maat, longarts
P. van Hengel, longarts
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