
Galzuurademtest 

 
U krijgt een glazuurademtest. Dit onderzoek geeft informatie over de mogelijke oorzaak van darmklachten. Het 
onderzoek geeft aan of er te veel bacteriën in uw dunne darm zitten, en of een deel van uw dunne darm niet goed 
werkt.  
 
Let op: dit is algemene informatie. Uw eigen ziekenhuis kan dingen anders doen of andere regels hebben. Vraag 
naar de regels van uw ziekenhuis. En houdt u daar aan. 
 
Waar moet u op letten voor het onderzoek begint? 
 
Kom op tijd   
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent in het ziekenhuis en dat u zich goed houdt aan de regels hieronder. 
Want de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld, en blijft niet zo lang goed. Kunt u niet op uw afspraak 
komen? Bel dan met het ziekenhuis.  
 
Borstvoeding en zwangerschap 
Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Dan kan het onderzoek gewoon doorgaan zonder extra maatregelen. De 
radioactiviteit is namelijk dermate laag dat er geen nadelige effecten voor foetus of baby kunnen optreden. 
 
Stop met eten en drinken 
U moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u een bepaalde periode voor het onderzoek, niets mag 
eten en drinken. Uw arts vertelt u hoe lang u niet mag eten en drinken. Let op: bent u suikerpatiënt? Bel dan met 
de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Voor u zijn er dan speciale regels.  
 
Medicijnen 
Vertel uw arts welke medicijnen u slikt. Misschien moet u met sommige medicijnen tijdelijk stoppen. De arts vertelt 
u dit. 
 
Andere onderzoeken 
U mag in de dagen vóór het onderzoek niet een ander nucleair onderzoek hebben gehad. 
Is dat wel gebeurd, of lijkt dat niet anders te kunnen? Bel dan met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Misschien 
moet het onderzoek worden uitgesteld. 
 
Door een rietje blazen 
Kunt u niet een paar minuten door een rietje blazen, en dit herhalen? Bel dan ruim van tevoren met de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde.  
 
Hoe verloopt het onderzoek? 
U begint met door een rietje blazen. Dit rietje is verbonden aan twee flesjes gekleurde vloeistof, u blaast tot deze 
kleurloos wordt. Daarna drinkt u een melkachtige vloeistof die licht radioactief is. Vervolgens moet u een uur 
wachten. Overleg met de medewerkers of u de afdeling mag verlaten. U blaast opnieuw in de twee flesjes, en moet 
weer een uur wachten. Zo gaat het ieder uur door, tot 5 uur nadat u de melkachtige vloeistof hebt gedronken. U 
mag in de tussentijd geen koffie drinken, niet snoepen, niet roken, niet slapen en geen inspannende dingen doen. U 
mag wel thee en water drinken. Een medewerker van de afdeling vertelt u wanneer u brood mag eten. Naast deze  
maaltijd mag u niets eten.  
Het onderzoek duurt ongeveer 5 uur. Na afloop mag u alles weer eten en drinken.   
 
De uitslag 
De arts die u behandelt, vertelt u de uitslag van het onderzoek.  



 
Zijn er bijwerkingen?  
Voor dit onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof in uw lichaam. Dit is niet gevaarlijk voor u, omdat het maar 
heel weinig is. Ook bij kinderen kan het geen kwaad, zij krijgen nog minder van deze stof. Er zijn bij dit onderzoek 
geen bijwerkingen.  
 
Meer weten? 
Hebt u vragen over het onderzoek? Stel deze vragen dan aan uw arts. Ook op de site van de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde vindt u veel informatie: www.nvng.nl.  
 
Kunt u niet komen? 
Kunt u niet op uw afspraak komen? Bel dan met het ziekenhuis. Zorg er ook voor dat u op tijd aanwezig bent voor 
het onderzoek. 
 
 

http://www.nvng.nl/

