
Ziektepreventie en -behandeling >  Longen, tuberculose  

Het ademhalingskapitaal  

Het ademhalingskapitaal is een term die gebruikt wordt om de gezondheid 
van de longen te omschrijven. Dat kapitaal kan onomkeerbaar aangetast 
worden door verschillende irriterende substanties zoals tabaksrook, pollutie, 
allergenen of ook door blootstelling aan chemische producten.  
 
Het meten van de adem is nodig om het ademhalingskapitaal te evalueren. 
Het is een pijnloos en eenvoudig onderzoek dat regelmatig uitgevoerd moet 
worden om een eventuele obstructie van de bronchiën op te sporen.  
Er zijn twee soorten apparaten die gebruikt kunnen worden om de adem te 
meten: een piekstroommeting of een spirometrie.  
 
De piekstroommeter 

Met dit toestel wordt de hoeveelheid lucht gemeten die iemand in één keer snel 
kan uitblazen in een apparaatje met een mondstuk en een metertje. Hoe wijder 
de luchtwegen, hoe hoger de piekstroom. De meting wordt drie keer na elkaar 
gemeten en alleen de maximale waarde wordt weerhouden. De waarde wordt 
uitgedrukt in liter per minuut.  
 
De spirometer  

Dit elektronisch toestel meet de hoeveelheid lucht die iemand kan uitademen in 
één seconde na volledige inademing, de zogenaamde ESW of Eén seconde 
waarde. Ook deze meting moet drie keer uitgevoerd worden.  
Ook de geforceerde vitale capaciteit of FVC (Forced Vital Capacity) wordt 
gemeten, is het volume lucht (in liter) dat na volledige inademing maximaal 
kan worden uitgeademd.  
De verhouding ESW/FVC biedt een meer precieze meting van de obstructie van 
de bronchiën.  
 
Onderzoeken van de ademhalingsfunctie  

Als de onderzoeken op afwijkingen wijzen, dan kan de arts de patiënt 
doorverwijzen naar een longarts die een meer precieze diagnose kan stellen 
aan de hand van bijkomend onderzoek zoals bijvoorbeeld de longfunctietest. 
Daarbij worden de ademcapiciteit en de belangrijkste kenmerken van de 
adem onderzocht zoals het volume en het debiet bij het uitademen in rust en 
bij inspanning.  

Adem meten: waarom en hoe?  

De opsporing van chronische respiratoire aandoeningen is belangrijk 
voor de volksgezondheid. Een ademmeting moet deel uitmaken van die 
opsporing. Maar hoe verloopt zo'n meting? Wat meet men precies en 
hoe? Wat moet u weten over dit onderzoek dat deel zou moeten 
uitmaken van elke check-up? 

pagina 1 van 2e-gezondheid.be

10-12-2009http://www.e-gezondheid.be/nl/pop_imprimer.asp?idarticle=14297&idrubrique=161



Het onderzoek wordt uitgevoerd met een spirometer met een mondstuk en een 
knijper op de neus om te vermijden dat er lucht ontsnapt.  
 
Deze onderzoeken worden niet vaak genoeg uitgevoerd bij de huisarts, maar de 
ESW en de FVC moeten net zo vaak gecontroleerd worden als de bloeddruk. Het 
doel is om chronische respiratoire aandoeningen zo snel mogelijk op te sporen 
en te behandelen om te vermijden dat ze verergeren.  

 
10/04/2007 
Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste  

Source: 
Persdossier Capital, 2007. 
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