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Helicobacter
pylori-ademtest
In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het 

onderzoek en de voorbereiding. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig 

te lezen.

Doel van het onderzoek
Met een helicobacter pylori-ademtest kan worden aangetoond of de 

helicobacter-bacterie aanwezig is in het maag-darmkanaal. Deze bacterie 

kan verantwoordelijk zijn voor bepaalde aandoeningen van de maag. Er kan 

ook gecontroleerd worden of de behandeling van de helicobacter pylori 

met antibiotica succesvol is geweest.
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Voorbereiding
 − U mag tenminste zes uur voor de test niet eten, drinken of roken.

 − Twee weken voor het onderzoek moet u stoppen met de inname van 

maagzuurremmers, maagbeschermers en antibiotica.

Indien de maagzuurremmers, maagbeschermers en antibiotica niet twee 

weken van tevoren gestopt zijn kan het onderzoek niet plaats vinden. U mag 

bij klachten wel gebruik maken van Rennie© en Gaviscon©.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen. De eerste keer moet u nuchter 

blazen in een zakje. Vervolgens krijgt u een beker jus d’orange te drinken, 

een ureumoplossing en nogmaals een beker jus d’orange. Hierna moet u 

een half uur wachten, zodat de eventuele bacterie hierop kan reageren. 

De tweede keer moet u nogmaals in een zakje blazen en is de blaastest 

afgerond.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Indien u gestopt bent met 

de zuurremmers mogen deze weer worden ingenomen.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts bij de 

eerstvolgende afspraak besproken. De afspraak kan zijn met uw huisarts of 

de behandelend arts in het ziekenhuis.

Tot slot
Heeft u nog vragen over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de 

balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis 

via (010) 291 17 77.


