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Waterstof (H2)-ademtest, patiënteninformatie 
 

Inleiding 

Uw behandelend arts heeft voor u een waterstof-ademtest op lactose aangevraagd. Deze test geeft 

informatie over de opname van koolhydraten, met name lactose, in de dunne darm. Indien in de dunne 

darm het enzym lactase afwezig of inactief is, dan wordt lactose niet omgezet en kan het niet worden 

opgenomen. Dit kan de oorzaak zijn van uw buik- en/of diarreeklachten. Bacteriën verteren het niet 

opgenomen lactose waarbij waterstofgas (H2) vrijkomt en uiteindelijk via de longen wordt uitgeademd. 

De mate waarin dat gebeurt, wordt gemeten in dit onderzoek. Deze patiënteninformatie geeft u inzicht 

over de gang van zaken rond het onderzoek. Wij vragen u om deze geheel door te lezen.  

 

Voorbereidingen 
 Datum en tijd afspraak 
Het onderzoek is op  ……………………………………………………………….. om ………… uur op de Bloedafnamepoli, 
route 12 in het LangeLand ziekenhuis.  
 

Patiëntvoorbereiding 
Om tot een betrouwbare uitslag te komen zijn de volgende voorbereidingen noodzakelijk:  

 Gedurende twee weken voorafgaand aan het onderzoek mag er geen antibiotica worden 
gebruikt. Overleg hierover met uw arts. Indien u andere medicatie gebruikt kunt u deze blijven 
gebruiken.  

 U moet voor dit onderzoek nuchter zijn.  

 Vanaf 20.00 uur op de avond vóór het onderzoek mag u niets meer eten. Alleen slappe thee 
zónder melk en suiker of water is toegestaan.  

 Het is belangrijk dat u 24 uur voor de test bepaalde vezelrijke en gasvormende 
voedingsmiddelen niet gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: 
1. Erwten, bonen, kapucijners, linzen en andere peulvruchten.  
2. Alle koolsoorten en spruiten.  
3. Uien, prei, paprika, radijs, asperges, knoflook en taugé. 
4. Aardappelen, zemelen, volkorenproducten en champignons. 
5. Melk en melkproducten. 
Als alternatief kunt u bijvoorbeeld witbrood, witte rijst, macaroni of beschuit van niet-volkoren 
meel, wortelen, sperziebonen, witlof of tomaten gebruiken.  
Tevens moet het gebruik van vezelsupplementen of laxeermiddelen 24 uur voor de test worden 
gestaakt 

 Vanaf 20:00 uur op de avond vóór het onderzoek mag er niet meer gerookt worden. Minstens 
een uur voor de test is mag u niet meer verblijven in een ruimte waar gerookt wordt (o.a. auto). 
 
Kinderen 

 Neem een eigen flesje of bekertje mee zodat het drinken van de melksuikerdrank soepel 
verloopt. 

 Neem wat speelgoed mee, zodat uw kind zich niet verveelt tijdens de test. 

 Bij jonge kinderen kan het zijn dat wij uw kind laten blazen in een kapje vergelijkbaar met een 
narcose kapje. Vertel dit uw kind ter voorbereiding.  
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Op de dag van de test  

 Neem uw legitimatie en het aanvraagformulier mee dat u van uw arts heeft gekregen. 

 Op de afgesproken tijd meldt u zich nuchter bij de balie van de Bloedafnamepoli, route 12. 

 Het onderzoek duurt maximaal 2 1/2 uur. Tijdens de test mag u niet eten, drinken, roken, slapen 
of lichamelijke inspanning doen. Wij vragen u rustig in de wachtkamer te wachten. 

 

Uitvoering  

 De test 

Voor het starten van de test wordt u gevraagd de mond met water te spoelen. Er wordt eerst een 

uitgangsmeting van de waterstof in uitademinglucht uitgevoerd. Dit gebeurt door het uitblazen via een 

mondstuk op het ademtestapparaat. Mocht er na de eerste 2 metingen een verhoogde uitgangswaarde 

geconstateerd worden, dan zal u gevraagd worden uw mond te spoelen met mondwater waar 

chloorhexidine in zit. Indien dan de gemeten waarde wederom verhoogd is, wordt de test beëindigd en 

zal deze uitslag naar uw arts worden gestuurd 

Indien de test kan starten krijgt u een zoete melksuikeroplossing (lactose) te drinken. Daarna wordt op 

bepaalde tijden op dezelfde wijze waterstof in uitademingslucht gemeten. Het kan zijn dat u tijdens de 

test lichamelijke klachten krijgt zoals rommelingen in de buik, krampen, opgeblazen gevoel, misselijk of 

diarree. Dit is van voorbijgaande aard. Graag deze bevindingen melden aan de 

bloedafnamemedewerker die de test uitvoert. 

Na afloop van de test kunt u het ziekenhuis verlaten. Het is raadzaam iets te eten mee te nemen voor na 

het onderzoek. 
 

Uitslag 

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts en hoeft het laboratorium hiervoor niet 

te bellen.  
 

Tot slot 

Mocht u verhinderd zijn op het afgesproken tijdstip, dan verzoeken wij u om dit 24 uur van tevoren 

telefonisch door te geven aan de administratie van de bloedafname. Wij zijn op werkdagen telefonisch 

bereikbaar op van 08:00 uur tot 16:30 uur op telefoonnummer 079-346 25 72. 
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