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INFOKAART 

Longfunctie onderzoek diagnostisch via Star-shl 

Organisatie Star-shl 

Onderdeel Aanvragen diagnostiek Spirometrie  

Type Regulier 

Beschrijving Bij verdenking van astma en/of COPD kunt u een diagnostische spirometrie 

aanvragen. Deze wordt conform de NHG-standaard /CAHAG richtlijnen  

uitgevoerd. Naast het spirometrie onderzoek worden de anamnese, leefstijl en 

vragenlijsten afgenomen. Dit is van belang voor een juiste interpretatie van de 

resultaten en adviesvorming door de beoordelend longarts of kaderhuisarts 

astma/COPD. U ontvangt de digitale resultaten binnen 5 werkdagen per 

Edifact. Aanvullend ontvangt u de flow/volumecurve per post. 

Criteria Indicaties 

Diagnostische spirometrie bij verdenking van astma en/of COPD. 

 

Contra-indicaties 

Absolute contra-indicaties zijn: 

• Myocard infarct minder dan een maand voorafgaand aan het onderzoek. 

• Buik- of oogoperatie minder dan 6 weken voorafgaand aan het onderzoek. 

 

De relatieve contra-indicaties zijn: 

• Pijn op de borst of in de buikstreek (ongeacht de oorzaak). 

• Pijn in of aan de mond of het gezicht die door het mondstuk verergerd 

wordt. 

• Recente exacerbatie (< 6 weken geleden)*. 

• Stress incontinentie. 

• Dementie of verwardheid. 

 

* Om een vertekend beeld te voorkomen, wordt geadviseerd dit onderzoek 

niet binnen 6 weken na een longaanval uit te voeren. Indien de spirometrie 

toch tijdens de behandeling met antibiotica of prednison moet worden 

uitgevoerd is het advies dit duidelijk bij de aanvraag te vermelden. 

Leeftijd De minimum leeftijd voor dit onderzoek is 16 jaar. 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

Zorgdomein Diagnostiek Longfunctieonderzoek Spirometrie 

• Diagnostische spirometrie (code FL12) 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Voorafgaand aan het onderzoek de eigen inhalatiemedicatie laten staken  

• SABA, SAMA of combinatie hiervan: stop 8 uur voor het onderzoek 

• LABA, LAMA, ICS of combinatie hiervan: stop 24-48 uur voor het 

onderzoek (afhankelijk van werkingsduur) 

Patiëntinformatie  Spirometrie (longfunctieonderzoek) (star-shl.nl) 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

Vul het aanvraagformulier via ZorgDomein. volledig in. In sommige gevallen 

wordt gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie, zoals huidige 

medicatie, voorgeschiedenis en/of allergieën. Deze informatie is nodig voor de 

adequate beoordeling van de onderzoeksvraag. 

Aanvullende 

diagnostiek  

• Histamine provocatietest (FL15) Histamineprovocatietest (star-shl.nl) 

https://www.star-shl.nl/patient/onderzoek/functie-beeldvormendonderzoek/spirometrie/
https://www.star-shl.nl/zorgverlener/huisarts/onderzoeken/onderzoeken/histamineprovocatietest/
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Kosten  Diagnostisch longfunctieonderzoek wordt gefactureerd conform het  

NZA Tarieven (star-shl.nl) BVT/FO en vergoed door de zorgverzekeraar met in 

achtneming van het eigen risico . 

 

https://www.star-shl.nl/patient/tarieven-nza/

