
INFOBROCHURE:
STAGIAIRS VERPLEEGKUNDE
PNEUMOLOGIE



Dagindeling consultatie 
Pneumologie 

Maandag, woensdag en vrijdag beginnen de verpleegkundigen om 08u00 

vermits er dan bronchoscopies kunnen doorgaan op de dienst endoscopie.

’s Donderdags gaat de raadpleging om 09u00 van start.

Enkel op maandag en vrijdag is er ook een namiddag activiteit.



1) Longfunctie:

Spirometrie (met of zonder reversibiliteit), box- of FRC meting en diffusie.

Spirometrie is een eenvoudige, pijnloze en zeer betrouwbare techniek om 

de longvolumes te meten en vervolgens grafisch uit te beelden.

Box meting: Bij deze meting wordt het volume en de weerstand van de lucht-

wegen gemeten. Het onderzoek gebeurt in een afgesloten cabine waarin de 

minste druk- en volumeschommelingen worden opgemeten. 

 

Diffusie meting: Bij deze test kunnen we meten hoe goed de ingeademde  

zuurstof aan het bloed wordt afgegeven.

WELKE ONDERZOEKEN KAN JE ER 
VERWACHTEN



2) Histamine provocatie testing: 

Een onderzoek om de overgevoeligheid van de luchtwegen te detecteren 

door toediening van Histamine, een prikkelende doch onschuldige stof. De 

Histamine wordt in oplopende concentraties verneveld en na iedere verne-

veling volgt een korte blaastest.

3) Ergospirometrie of fietstest: cardio-respiratoire functiemeting (VO²max)

Dit is een maximale inspanningstest op de fiets, waarbij door toenemende 

belasting wordt vastgesteld tot welke inspanning de patiënt in staat is en 

hoe de longen functioneren bij maximale inspanning. De fietstest op zich 

duurt ongeveer 15 minuten. Gedurende de test is er controle van de hart-en 

longwerking via een E.C.G,  het meten van de bloeddruk en de zuurstofop-

name. Soms wordt er op het einde van de test door de Dokter arterieel bloed 

afgenomen waarin de bloedgaswaarden worden bepaald. 



4) eNo – meting: 

Hierbij dient de patiënt in- en uit te blazen in een  toestel om het Stikstof-

oxidegehalte te meten in de uitgeademde lucht om zo luchtwegontstekin-

gen op te sporen.

5) Bijen of wespen desensibilisatie:

Is een immunotherapie, een kuur, waarbij niet alleen de symptomen van de 

allergie bestreden worden, maar waarbij ook de oorzaak aangepakt wordt.         

Het lichaam krijgt een stof toegediend waarvoor je allergisch bent om zo 

het afweersysteem op een bepaald gebied te activeren en herprogramme-

ren zodat de allergische klachten sterk worden verminderd. De dosis wordt 

zeer laag gestart en traag opgedreven om veiligheidsredenen. (anafylacti-

sche shock !!!)

6) Huidtesten of allergietesten: 

Een Allergietest (priktest) van de huid is een onderzoek om een idee te krij-

gen waar je overgevoelig voor bent. Bij dit onderzoek krijg je druppels met 

mogelijke allergenen op de rug aangebracht die nadien met een fijn naaldje 

worden doorprikt. Hierbij worden o.a. graspollen, huisstofmijten, haartjes van 

dieren, enz. getest. Na 15 minuten kan de test afgelezen worden. Papeltjes 

op de huid duiden op een reactie, waarvan de grootte de ernst weergeeft.



7) Intradermotest of Mantouxtest:

De tuberculinetest volgens Mantoux of intradermotest is een test die aan-

toont of je al dan niet besmet geweest bent met de tbc-bacterie.

Bij de intradermotest wordt een kleine hoeveelheid vloeistof (namelijk tu-

berculine) in de huid van de voorarm ingespoten. Drie dagen na het zetten 

van de test wordt het resultaat bekeken.

Deze intradermotest is niet gevaarlijk, ook niet voor jonge kinderen of zwan-

gere vrouwen. 

 

8) Sputuminductie:

Uitlokken van hoest voor het bekomen van secreties uit de onderste lucht-

wegen en dit na toediening van een hoog geconcentreerde zoutoplossing 

met behulp van aerosoltoestel.                  

     



9) Bronchoscopie:

Bronchoscopie is een procedure die het mogelijk maakt voor de arts om di-

rect de inwendige doorgangen van de onderste luchtwegen te visualiseren 

via een bronchoscoop (flexibele optische vezel of instrument met digitale 

camera op de tip) ingebracht via de mond. Met de bronchoscoop kan de 

arts het strottenhoofd, de luchtpijp, bronchiën (grote luchtwegen naar de 

longen) en grotere bronchioli (kleinere vertakkingen van de bronchiën) zien. 

Desgewenst weefsel biopteren, spoelen, enz. 

10) Electrocardiogram of ECG:

Registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.

11) Nachtelijke saturatiemeting:

Heeft als doel ’s nachts de saturatie te meten met een soort van knijper die 

op de vinger wordt gezet. De meting gebeurt pijnloos met 2 soorten infra-

roodlicht. De saturatie geeft procentueel de graad van verzadiging weer van 

de RBC door zuurstof.                                                                                                                     

Indien de patiënt tijdens de nacht een te laag zuurstofgehalte heeft kan de 

dokter een therapie opstarten zoals bv. nachtelijke zuurstoftoediening. Daar 

is echter een goedkeuring voor nodig en dan dient deze test ook als bewijs 

voor de adviseur.



BLOEDDRUK

12) 6- minuten wandeltest:

Inspanningstest met saturatiemeting tijdens 6 minuten vlak wandelen en 

tijdens de recuperatiefase.

13) Pleura punctie (kan zowel diagnostisch als behandelend zijn):

De longen en binnenkant van de borstkas worden bedekt door dunne vliezen. 

Gewoonlijk zit daar nauwelijks vocht tussen; de vliezen zitten tegen elkaar 

als een binnen- en buitenband. Door diverse oorzaken kan zich vocht op-

hopen in de ruimte tussen deze vliezen (de longvliesruimte). Bij een pleura-

punctie wordt dit vocht afgezogen met een naald, die tussen de ribben in 

de longvliesruimte wordt gebracht. Het vocht kan dan worden onderzocht 

onder de microscoop of op kweek worden gezet. 

 

14) Slaapmonitoring of Polysomnografie:

Registratie van de slaapstadia en apneu’s met behulp van EMG, EEG, 

Saturatie meting, …



WAT WORDT ER VAN ONZE STUDENTEN 
VERWACHT? 

Patiënten begeleiden en informeren.

Weten wat elk onderzoek inhoudt.

Algemene begrippen van longfunctie en inspanningsonderzoek kennen.

Op het einde van de stageweek een spirometrie zelfstandig kunnen 

uitvoeren.

Durven begeleiden van de patiënt tijdens de test.



Aantekeningen



Aantekeningen
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