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LACTOSE-TOLERANTIE: 13C-lactose 
 
1. INDICATIE 

 
Vermoeden van osmotische diarree op basis van lactose-malabsorptie. Vaak gaat dit gepaard met functioneel 

gekleurde klachten, zoals flatus, ructus, postprandiale krampen en meteorisme. Soms staan enkel deze 

symptomen op de voorgrond. 

 

2. ONDERLIGGEND PRINCIPE 

 
De 13CO2-excretie geeft een idee van de lactosedigestie. 13C-lactose wordt door lactase ter hoogte van het 

darmepitheel gesplitst tot 13C-glucose en 13C-galactose die vervolgens worden geabsorbeerd en geoxideerd tot 
13CO2. Een goede 13CO2 excretie wijst dus in principe op een goede activiteit van lactase. 13C-lactose kan echter 

ook gefermenteerd worden door bacteriën met productie van 13CO2.  

De H2-excretie wijst op bacterieel metabolisme van lactose en reflecteert dus lactose-malabsorptie.  

Op basis van de vorm van de curve kan een gestoorde transit vermoed worden.  

Door combinatie van beide testen wordt het makkelijker om een onderscheid te maken tussen verschillende 

pathologieën. De gasproductie bij bacterieel metabolisme is immers niet altijd constant.  

 

Opmerkingen: 

 Normale 13CO2-excretie zonder waterstof wijst op normale lactase-activiteit. 

 Waterstofexcretie al dan niet gecombineerd met verhoogde 13CO2-excretie wijst op bacterieel 

metabolisme. De vorm van de curve kan hier suggestief zijn voor bacteriële overgroei of normale 

colonactiviteit. In principe kan men nooit differentiëren tussen bacteriële overgroei en snelle transit.  

 
3. PRAKTISCH 

 
De ademtest duurt 4 uur. Ademstalen worden om het half uur genomen.  

De testdosis bevat 25g 13C-lactose. Dit komt overeen met de hoeveelheid lactose in één liter melk. Deze dosis 

is dus eerder onfysiologisch waardoor iemand met lactose-malabsorptie veel kans heeft op klachten tijdens de 

test.  

Omdat bij deze test ook waterstofexcretie wordt gemeten, wordt aangeraden om de avond voor de test geen 

koolhydraatrijke maaltijd te eten. 

 
4. NORMAALWAARDEN 

 
13CO2

-piekexcretie > 6.5% 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h > 14.5% 

H2-excretie (maximale waarde – nuchtere waarde) < 20 ppm 

 

5. INTERPRETATIE 

 
Het resultaat van de lactose ademtest correleert met lactase-activiteit in een dunne darmbiopsie. Strikt genomen 

wordt in deze test echter niet de lactase-activiteit gemeten. De test is gebaseerd op metingen van lactose-

digestie en lactose-malabsorptie. 

 

Lactase-deficiëntie = tekort aan het enzym lactase, dat zich normaal bevindt in het dundarmepitheel. Bij de niet-

caucasische bevolkingsgroepen daalt de lactase-activiteit in de dundarm na het spenen. Lactase-deficiëntie kan 

ook secundair optreden. Lactase-deficiëntie geeft aanleiding tot lactose-malabsorptie met lactose-intolerantie.  
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Lactose-malabsorptie = metabolisme van lactose in het colon bij onvoldoende digestie van lactose in de dundarm 

door lactase-deficiëntie of bijvoorbeeld ook bij snelle transit en onvoldoende contact van lactose met het 

dundarmepitheel.  

 

Lactose-intolerantie = klachten te wijten aan onvoldoende digestie van lactose. Lactose lokt een osmotische 

diarree uit. Bacterieel metabolisme van lactose veroorzaakt gasproductie met flatulentie, ructus,… Bij bacteriële 

overgroei kan een persoon ook dit klachtenpatroon vertonen. De klachten zijn dus niet specifiek voor echte 

lactose-malabsorptie. Lactose-intolerantie mag in principe niet gediagnosticeerd worden enkel op basis van de 

klachten die een patiënt uit tijdens de test.  
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7. VOORBEELDEN VAN CURVES 

 
Voorbeeld 1 

 
13CO2

-piekexcretie = 7.5 %                                         H2-excretie = 5 ppm 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h =19.85 % 

 

Klachten tijdens de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn  □ □ 
Opgeblazen gevoel □  □ 
Winderigheid □  □ 
Diarree  □ □ 
 

Klachten 8 uur na het beëindigen van de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn  □ □ 
Opgeblazen gevoel  □ □ 
Winderigheid □  □ 
Diarree  □ □ 

 

 
Besluit: Normale lactose-digestie en geen H2-exretie. Normale curve. 

 

Voorbeeld 2 

 
13CO2

-piekexcretie = 7.4 %                                         H2-excretie = 33 ppm 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h =19.09 % 

 

Klachten tijdens de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn □ □  
Opgeblazen gevoel □  □ 
Winderigheid □ □  
Diarree  □ □ 
 

Klachten 8 uur na het beëindigen van de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn □  □ 
Opgeblazen gevoel □  □ 
Winderigheid □ □  
Diarree  □ □ 

 

 
Besluit: Normale lactose-digestie en H2-excretie vanaf 120 minuten. Aangezien de H2-excretie parallel verloopt 

met de 13CO2-excretie, kan besloten worden dat beiden afkomstig zijn van bacterieel metabolisme. Bijgevolg: 

vermoedelijk lactose-malabsorptie – eventueel bacteriële overgroei. 
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Voorbeeld 3 

 
13CO2

-piekexcretie = 3.6 %                                         H2-excretie = 88 ppm 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h = 9.35 % 

 

Klachten tijdens de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn  □ □ 
Opgeblazen gevoel □  □ 
Winderigheid □ □  
Diarree □  □ 
 

Klachten 8 uur na het beëindigen van de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn  □ □ 
Opgeblazen gevoel  □ □ 
Winderigheid □ □  
Diarree  □ □ 

 

 

Besluit: Lage lactose-assimilatie en gestegen H2-excretie. Vermoeden van lactase-deficiëntie met lactose-

malabsorptie. 

 

Voorbeeld 4 

 
13CO2

-piekexcretie = 6.6 %                                         H2-excretie = 7 ppm 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h =14.85 % 

 

Klachten tijdens de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn  □ □ 
Opgeblazen gevoel  □ □ 
Winderigheid □  □ 
Diarree  □ □ 
 

Klachten 8 uur na het beëindigen van de test 

 Geen Matig Ernstig 

Buikpijn  □ □ 
Opgeblazen gevoel  □ □ 
Winderigheid  □ □ 
Diarree  □ □ 

 

 

Besluit: Normale lactose-assimilatie en geen H2-excretie. Normale digestie van lactose, maar abnormale vorm 

van de 13CO2-exretie curve. Dit beeld kan passen bij een vertraagde maaglediging. 

 


