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Onderwerp: Wijziging dosis substraat van lactose ademtest 

 
 

 

Geachte collega, 

De lactose-ademtest werd oorspronkelijk ontwikkeld en gevalideerd met een dosis 

van 50g 13C- lactose substraat (voor personen met een gewicht van meer dan 25kg). 

Deze hoeveelheid lactose komt overeen met de hoeveelheid lactose in 1 L melk en 

is onfysiologisch hoog. In de afgelopen maanden hebben wij onderzocht of deze dosis 

kon gereduceerd worden tot 25g en werd deze lagere dosis gevalideerd en 

geïmplementeerd. Vanaf lot 16 bevatten de testkits voor volwassenen 25g 13C-lactose. 

Voor kinderen met een gewicht lager dan 25kg is de dosis 1g/kg lichaamsgewicht. 

Indien het gewicht van het kind gekend is, kan u dat via het online aanvraagformulier 

(https://www.uzleuven.be/laboratoriumgeneeskunde/bestelformulier-ademtesten) 

doorgeven en bezorgen wij u een test met aangepaste dosis.  
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