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Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

H2 ademtest volwassenen 
 

Test voor het verdragen van suikers 
 

Inleiding 
U heeft een afspraak voor een H2 (waterstof) ademtest. Tijdens deze test wordt 
bepaald of u bepaalde suikers zoals lactose, fructose, lactulose, sucrose of glucose 
kunt verdragen. Uw behandelend arts of huisarts heeft u al verteld hoe dit onderzoek 
gaat. Hier kunt u het nog eens rustig nalezen. 
 

H2 ademtest 
 
Waarom een H2 ademtest? 
Door een H2 (waterstof) ademtest kan een intolerantie (overgevoeligheid) voor 
bepaalde koolhydraten (suikers)  aangetoond worden.  
 
Wat is een H2 ademtest? 
Waterstofgas wordt gemaakt door de darmbacteriën tijdens de vertering van 
koolhydraten. Dit waterstofgas wordt opgenomen in het bloed. Via het bloed komt 
waterstofgas in de longen terecht. Via de ademhaling verlaat het waterstofgas het 
lichaam. Dit H2 gas is meetbaar met een H2 meetapparaat. Het apparaat is voorzien 
van een mondstukje. Na instructie van de polimedewerker moet u hierin inademen en 
uitblazen nadat u 10 seconden uw adem ingehouden heeft. 
 

Voorbereiding 
 
Voor het onderzoek moet u zich aan een aantal punten houden: 
 
Twee (2) weken voor het onderzoek 

 U mag geen laxeermiddelen meer gebruiken tot na het onderzoek. 

 U mag geen antibiotica meer gebruiken tot na het onderzoek.  
 
 
 
Vijf (5) dagen voor het onderzoek  

 U mag geen melk of zuivelproducten meer gebruiken zoals kaas, karnemelk, 
chocolademelk of yoghurt.  

Nederlandse harde kaas zoals Goudse kaas mag u wel gebruiken. Deze bevat geen 
lactose. Ook mag u boter op uw brood smeren of koffiemelk in de koffie gebruiken 
(kleine hoeveelheden).  
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Avond voor het onderzoek: Nuchter blijven 
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u:  

 de avond voor het onderzoek vanaf 19.00 uur ’s avonds niets meer mag eten 
(ook geen kauwgum) 

 vanaf ’s avonds 22.00 uur niet meer mag drinken of roken 

 de dag van het onderzoek nuchter dient te  blijven tot na het onderzoek.  

 Geen medicijnen inneemt, tenzij iets anders met u is afgesproken. 
 
Dag van het onderzoek 

 U mag geen tanden poetsen. 

 U mag de dag van het onderzoek geen fysieke inspanning verrichten (sporten of 
zwaar lichamelijk werk) 

 Heeft u diabetes geef dit dan door voor het onderzoek. 
 
Niet vergeten 
Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis meenemen: 

 uw ziekenhuispas  

 een geldig legitimatiebewijs 

 indien van toepassing, het aanvraagformulier van de huisarts 
 
Melden voor het onderzoek 
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op 
routenummer 43 polikliniek MDL. 
 

Het onderzoek 
 
Hoe gaat het onderzoek? 
Het onderzoek gebeurt zittend. De test begint met één keer nuchter blazen. Zo wordt 
de nuchtere waarde van het waterstofgas bepaald. Hierna krijgt u een drankje te 
drinken. Afhankelijk van welke stof getest moet worden bevat dit lactose,  fructose, 
lactulose, sucrose of glucose.  
 

Na een half uur, als het drankje is ingewerkt, mag u weer blazen. Vervolgens mag u 
ieder half uur blazen.  
Tijdens het onderzoek moet u nuchter blijven, mag u niet roken en mag u zich niet 
fysiek inspannen. 
 

De polimedewerker roept u iedere 30 minuten. U hoeft zelf niet op de tijd te letten. 
 

Als u in de ochtend toch nog medicijnen heeft ingenomen geef dit dan aan bij 
de polimedewerker zodat hier een notitie van gemaakt kan worden. 
 
Klachten 
De polimedewerker vraagt u iedere 30 minuten of u klachten heeft. U kunt 
bijvoorbeeld last krijgen van buikpijn, diarree, opgeblazen buik en/of misselijkheid. 
 
Verblijf tijdens het onderzoek 
Tussen de blaastesten kunt u in de wachtruimte verblijven. Ook kunt u een 
wandelingetje maken. Wij vragen u dit dan even te melden aan de assistente. Zij 
vertelt u dan hoe laat u terug moet zijn om weer te blazen.  
 
Duur van het onderzoek 
Afhankelijk van de stof die getest wordt duurt het onderzoek maximaal 3,5 uur.  
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Uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts of huisarts. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen voor het 
onderzoek of contact opnemen met: 
 
Polikliniek Maag Darm Leverziekten 
Locatie Venlo 
routenummer 43 
 (077) 320 53 53 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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