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Beste ouders

Met deze folder willen we u meer informatie geven over de 
zweettest om te meten of uw kind al dan niet een verhoogde 
zoutconcentratie heeft in het zweet. 
Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden of 
vragen, dan kunt u die steeds aan de behandelende kinderarts 
of verantwoordelijke verpleegkundige stellen.
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen rond 
mucoviscidose of de zweettest, neem dan contact op met uw 
behandelende kinderarts.

De artsen en medewerkers van de dienst kinderziekten.

Waarom een zweettest?
We voeren een zweettest uit op vraag van de arts bij patiënten 
die symptomen vertonen die zouden kunnen wijzen 
op cystische fibrose, beter bekend als mucoviscidose of 
taaislijmziekte.
Deze symptomen zijn onder meer herhaalde luchtweginfecties, 
spijsverteringsproblemen, onvoldoende groei of onvoldoende 
gewichtstoename.

Voorbereiding
• Uw kind hoeft niet nuchter te zijn. Uw kind mag normaal 

eten en drinken. Liefst meer drinken dan gewoonlijk.
• Wanneer uw kind geneesmiddelen neemt, dan mogen deze 

volgens normaal schema worden toegediend.
• Als uw kind koorts heeft, wordt de zweettest uitgesteld.

Verloop van de test
• De test wordt meestal uitgevoerd op de binnenkant van de 

voorarm.
• De plaats op de huid wordt gereinigd met alcohol en 

vervolgens met water zonder zouten.
• Uw kindje krijgt twee armbandjes om de arm.
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• In de openingen van beide armbandjes wordt een 
vochtig plaatje geplaatst. Die bevatten een stof die de 
zweetproductie stimuleert. Vervolgens wordt aan elk 
armbandje een elektrode bevestigd en wordt kortstondig een 
zeer zwakke elektrische stroom aangelegd. Daardoor komt 
de zweetproductie op gang.

• De 2 vochtige plaatjes worden weggenomen en vervangen 
door 1 opvangrecipiënt om zweetgehalte op te vangen .

• In zeldzame gevallen kan het zijn dat er onvoldoende zweet 
tijdens de test werd geproduceerd waardoor de test herhaald 
moet worden.

Is dit een pijnlijk onderzoek?
Het onderzoek is niet pijnlijk, sommige patiënten ervaren wel 
een tintelend gevoel.

Het resultaat van de test
Om het zoutgehalte van het zweet te bepalen, moeten we een 
minimum hoeveelheid zweet opvangen. Is dit niet het geval, 
dan moet een nieuwe zweettest worden uitgevoerd.

Aandachtspunten
Om uw zuigeling of peuter tot rust te brengen tijdens 
het onderzoek, mag u een fopspeen, speeltje of knuffel 
meebrengen.
Het is belangrijk dat uw kind voor de test voldoende gedronken 
heeft.

Kostprijs
Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen 
op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen omtrent 
de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de 
medewerkers van de financiële dienst op het nummer 051 23 76 
66 of via factuur@azdelta.be.
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Contact
Dienst kinderziekten

CAMPUS RUMBEKE

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis  051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

t 050 232341

 www.azdelta.be

Bron: dienst kinderziekten

Kinderartsen
CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat

t 051 23 63 94

CAMPUS MENEN

Secretariaat

t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo  John & 

dr. Shady Al Hanini)

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat

t 050 2 324 34


