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Beste ouders

Binnenkort wordt uw kind op de kinderafdeling van het 
SintAndriesziekenhuis opgenomen voor een lactose 
ademtest.

Aan de hand van deze folder willen wij u graag informe-
ren over de lactose ademtest en een antwoord bieden 
op de vragen die u zich eventueel stelt.
Indien u nog vragen heeft na het doorlezen van deze 
folder, kunt u deze aan de arts of verpleegkundige 
stellen 

Wat is een lactose ademtest?

Bij deze test wordt waterstofgas of H2 in
de uitgeademde lucht gedoseerd om na
te kijken of iemand melksuiker (lactose)
al dan niet volledig opneemt en
verteert. Deze test wordt ook gebruikt
om te onderzoeken of er te veel
bacteriën in de dunne darm aanwezig
zijn. 

Dagopname

Bij aankomst in het ziekenhuis, dient u zich
aan de receptie in te schrijven voor
dagopname. Na de inschrijving zal u worden
doorverwezen naar de kinderafdeling op de
derde verdieping waar een verpleegkundige
op u wacht. 

Wat moet u meebrengen?

 • Kids ID of ISI kaart

 
Voorbereiding

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is. Dit
betekent dat uw kind 8 uur voor het
onderzoek niets meer mag eten of drinken.

Het onderzoek

Om het H2 te kunnen meten, moet het
eerst opgevangen worden in een zakje van
ongeveer 1 liter. Op het zakje zit een
mondstuk of masker waarin uw kind moet
blazen. Nadien trekken we met een spuit
lucht op uit het zakje. Zo krijgen we een
nuchtere waarde of een nulmeting.
Daarna moet uw kind een drankje drinken
waarin lactose zit. 

Daarna moet uw kind
om de 30 minuten in het zakje blazen.
Telkens wordt het staal in een spuit
verzameld. In totaal duurt de test 4 uur.

Tijdens de test mag uw kind niet eten of
drinken en moet uw kind rustig blijven.

Ontslag

Afhankelijk van wat u vooraf met de arts
heeft afgesproken, mag uw kind het
ziekenhuis verlaten of wacht u nog even
tot dat de kinderarts met u overlegd
heeft.


