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ADEMTESTEN BIJ KINDEREN 
 
1. ALGEMEEN 

 
 bij kinderen worden geen testen met radioactief substraat gebruikt 

 de collecte van de stalen gebeurt met een nasale sonde bij kinderen onder 3 jaar 

 de maaltijden en de dosis gemerkt substraat worden aangepast 

 de berekeningen houden rekening met leeftijds- en geslachtsafhankelijke CO2-productie 

 
2. METHODE OM ADEMSTALEN TE NEMEN BIJ KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR 

 
 de test begint nuchter (i.e. geen voeding de voorbije 12h). Prematuren en zuigelingen worden gedurende 

een periode van 3 à 4 uur nuchter gehouden. 

 tijdens de test moet het kind zo rustig mogelijk blijven. Baby’s kunnen best slapen of in hun bedje liggen.  

 normaal mag het kind niet eten of drinken tijdens de test. Prematuren en zuigelingen worden om de 3 uur 

gevoed. De tijd van voeding en de samenstelling ervan moeten altijd genoteerd worden.  

 Afname van de stalen gebeurt volgens de methode van Perman met een aspiratiesonde. Hierbij wordt een 

aspiratiesonde tot achteraan in de neus van het kind geplaatst en vastgekleefd op de wang. Een 10ml spuit 

wordt via een 2-weg kraantje aan het uiteinde van de sonde bevestigd. Telkens als het kind uitademt, wordt 

circa 1ml adem opgezogen tot de spuit vol is. Het juiste moment van het opzuigen van de adem kan bepaald 

worden door de  ademhaling van het kind met de hand op zijn buik te volgen. Het kraantje wordt 

dichtgedraaid en samen met de spuit losgekoppeld van de sonde. Via een naaldje wordt de inhoud van het 

spuitje in een vacuüm buisje opgezogen. Indien het buisje niet vacuüm is, moet een tweede staal in een 

reservebuisje gespoten worden.  

 Bij kinderen ouder dan 3 jaar worden de ademstalen verzameld zoals bij volwassenen. 

 
3. MAALTIJDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Test  Testmaaltijd 

 < 1 jaar > 1 jaar 

Maagledigen  
13C-octaanzuur  

50 µl in zuigelingenvoeding 50 µl in pannenkoek 

(samenstelling afhankelijk van leeftijd:  

</> 7 jaar) 

Mengtriglyceriden 100mg in zuigelingenvoeding 250mg in 15g choco op boterham 

Ureum  75mg in water met 

zuigelingenvoeding 

75mg in water met nutridrink 

Lactose 1g/kg lactose in water (max. 25g) 

Fructose 1g/kg fructose in water (max. 25g) 

Sucrose  2g/kg sucrose in water (max. 50g) 


