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Longgeneeskunde 
 

Medicijngebruik 
 

voor histaminedrempelbepaling 
 

Medicijnen  
 
U moet de medicijnen in onderstaande lijst, als het mogelijk is, een bepaalde tijd 
stoppen voor het longfunctie onderzoek. 
De stofnaam staat vermeld met tussen haakjes enkele merknamen waar deze stof in 
zit. 
 
 Kortwerkende luchtwegmedicatie: 
 
12 uur voor het onderzoek stoppen: 
ipratropiumbromide (Atrovent, Berodual,Combivent-verneveling, Ipraxa-

verneveling) 
8 uur voor het onderzoek stoppen: 
fenoterol   (Berotec) 
salbutamol   (Ventolin) 
terbutaline   (Bricanyl) 
 
Langwerkende luchtwegmedicatie: 
 
72 uur voor het onderzoek stoppen: 
aclidinium   (Duaklir Genuair) 
aclidiniumbromide (Bretaris Genuair, Elklira) 
glycopyrronium (Bevespi, Enerzair Breezhaler, Seebri Breezhaler, 

Trimbow, Trixeo Aerosphere, Ultibro)  
tiotropium (Spiolto Respimat, Spiriva, Tavulus, Tiotrus) 
umeclidinium  (Anoro Ellipta, Incruse Ellipta, Trelegy Ellipta) 
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48 uur voor het onderzoek stoppen: 
indacaterol (Atectura, Onbrez) 
olodaterol   (Striverdi) 
vilanterol   (Relvar Ellipta) 
 
36 uur voor het onderzoek stoppen: 
formoterol fumaraat  (Atimos) 
formoterol (Bufoler Easyhaler, Duoresp Spiromax, Flutiform, Foradil, 

Foster, Oxis, Symbicort)   
salmeterol (Airflusal Forspiro, Busalair, Neutec Airmaster, Seretide, 

Serevent) 
 
Inhalatiecorticosteroïden:  
 
24 uur voor het onderzoek stoppen: 
beclometason  (Qvar) 
budesonide   (Pulmicort) 
ciclesonide   (Alvesco) 
fluticason   (Flixotide) 
mometason 
mometasonfuroaat  
 
Antihistaminicum: 
 
7 dagen voor het onderzoek stoppen: 
cetirizine    (Zyrtec) 
clemastine    (Tavegil) 
desloratadine   (Aerius, Dasselta, Neoclarityn) 
fexofenadine   (Telfast) 
levocetirizine   (Xyzal, Xusal) 
loratadine    (Allerfre, Claritine) 
mizolastine    (Mizollen) 
 
Bevat uw medicatie meerdere van deze stoffen, dan houdt u de tijd aan van de stof 
met de langste uitwerktijd. 
 
Als u medicatie gebruikt die niet op deze lijst staan, mag u deze gewoon 
doorgebruiken zoals u gewend bent. 
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Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens 
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek Longgeneeskunde 
 

Locatie Venlo
  

routenummer 61 077 320 68 23
  

Locatie Venray 
 

routenummer 19 
 

0478 52 25 19 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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