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dienst laboratoriumgeneeskunde  

in samenwerking met interne geneeskunde maag-, darm- en leverziekten 

prof. dr. apr. K. Verbeke - prof. dr. J. Tack - ing. E. Houben 

 

 

FRUCTOSE-TOLERANTIE, SUCROSE-TOLERANTIE: 
13C-fructose, 13C-sucrose 
 
1. INDICATIE 

 
Vermoeden van osmotische diarree op basis van malabsorptie. Van één van deze koolhydraten. Functioneel 

gekleurde klachten, gerelateerd aan de inname van deze suikers. 

 

2. ONDERLIGGEND PRINCIPE 

 
De 13CO2-excretie geeft een idee van de suikervertering. 13C-fructose en 13C-sucrose kunnen echter ook 

gefermenteerd worden door bacteriën met productie van 13CO2.  

De H2-excretie wijst op bacterieel metabolisme van het suiker en reflecteert dus suiker-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 fructose- of sucrose-vertering. 

 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 respectievelijk 25g 13C-fructose en 50g 13C-sucrose. 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 

 

Fructose-tolerantie 
13CO2-piekexcretie > 7.2% 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h > 16.1% 

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

 

Sucrose-tolerantie 
13CO2-piekexcretie > 7.0% 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h > 20.0% 

H2-excretie (maximale waarde – nuchtere waarde) < 20 ppm 
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5. VOORBEELDEN VAN CURVES 

 
Fructose: voorbeeld 1 

 
13CO2

-piekexcretie = 7.4 %                                         H2-excretie = 6 ppm 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h =18.1 % 

 

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 fructose-digestie en geen H2-exretie. Normale curve. 

 

Fructose: Voorbeeld 2 

 
13CO2

-piekexcretie = 4.0 %                                         H2-excretie = 67 ppm 

Cumulatieve 13CO2 excretie na 4h =12.0 % 

 

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 fructose-digestie en H2-exretie vanaf 30 minuten. Fructose-malabsorptie 

 


