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ZweettestZweettestZweettestZweettest    

Informatieblad voor patiënt en oudersInformatieblad voor patiënt en oudersInformatieblad voor patiënt en oudersInformatieblad voor patiënt en ouders    
 
 

1111 WAT IS EEN ZWEETTESTWAT IS EEN ZWEETTESTWAT IS EEN ZWEETTESTWAT IS EEN ZWEETTEST    

 
Een zweettest bepaalt de hoeveelheid zout, meer bepaald natriumchloride, in het zweet. 

 
2222 WAAROM WORDT EEN WAAROM WORDT EEN WAAROM WORDT EEN WAAROM WORDT EEN ZWEETTEST UITGEVOERDZWEETTEST UITGEVOERDZWEETTEST UITGEVOERDZWEETTEST UITGEVOERD????    

 
De test wordt uitgevoerd bij kinderen of volwassenen die kampen met herhaalde 

luchtwegeninfecties, met frequente en onverklaarbare bleke stoelgang, met problemen van 

gewichtsverlies, onvoldoende groei of ten gevolge van een screeningsprogramma. 

Er zijn ook andere, meer zeldzame indicaties voor een zweettest. Een positief resultaat kan 

betekenen dat u of uw kind mucoviscidose heeft, maar in de uiteindelijke diagnose wordt ook 

rekening gehouden met het klinisch onderzoek en andere symptomen en testresultaten . Personen 

die lijden aan mucoviscidose hebben een hoger gehalte aan zout in hun zweet. Het is belangrijk 

mucoviscidose zo snel mogelijk te diagnosticeren om de gepaste behandeling te starten. Een 

normaal resultaat kan nuttig zijn voor het uitsluiten van mucoviscidose. 

 

3333 WIE DOET DEZE TEST?WIE DOET DEZE TEST?WIE DOET DEZE TEST?WIE DOET DEZE TEST?    

 
Ervaren laboranten voeren zelf bij de patiënt de zweettest uit en bepalen na de test het 

zoutgehalte in het zweet. 

 
4444 DOET DE TEST PIJN?DOET DE TEST PIJN?DOET DE TEST PIJN?DOET DE TEST PIJN?    

 
Sommige personen ervaren een tintelend gevoel op de arm tijdens de stimulatie. Er worden geen 

naalden gebuikt bij deze test. 

 

5555 HOE WORDT DE TEST UIHOE WORDT DE TEST UIHOE WORDT DE TEST UIHOE WORDT DE TEST UITGEVOERD?TGEVOERD?TGEVOERD?TGEVOERD?    

 
De laborant legt 2 gels op de voorarm. Deze gels worden aan speciale electroden vastgehecht 

waarna een lichte elektrische stroom de zweetproductie stimuleert. De test is niet pijnlijk maar u 

kan wel een licht tintelend gevoel waarnemen. De electroden blijven ter plaatse tot er voldoende 

zweet geproduceerd is. Afhankelijk van de patiënt en zijn huidtype, kan het soms lang duren  

vooraleer de zweetproductie op gang komt. Na de zweetproductie dient het toestel uitgelezen te 

worden om de resultaten te berekenen. 
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6666 DE RESULTATENDE RESULTATENDE RESULTATENDE RESULTATEN    

 
Meestal is het resultaat duidelijk aan de hand van ofwel een hoge ofwel en lage concentratie aan 

zout in zweet. Soms is het resultaat echter randnormaal en moet de test herhaald worden. In 

uitzonderlijke gevallen moet de test om technische redenen herhaald worden, bijvoorbeeld indien 

er onvoldoende zweet werd verzameld. De meeste dokters zullen ook een abnormale zweettest 

bevestigen met een tweede zweettest. 

 

7777 HOELANG DUURT HET VOHOELANG DUURT HET VOHOELANG DUURT HET VOHOELANG DUURT HET VOORDAT DE RESULTATEN ORDAT DE RESULTATEN ORDAT DE RESULTATEN ORDAT DE RESULTATEN BESCHIKBAAR ZIJN?BESCHIKBAAR ZIJN?BESCHIKBAAR ZIJN?BESCHIKBAAR ZIJN?    

 
De meest relevante resultaten zijn 24u na afname van de zweettest bekend. 

 
 
8888 VAN WIE HOOR IK DE RVAN WIE HOOR IK DE RVAN WIE HOOR IK DE RVAN WIE HOOR IK DE RESULTATENESULTATENESULTATENESULTATEN    

 

De resultaten zullen u bekend gemaakt worden door de behandelende arts. Hij/zij krijgt de 

resultaten van het laboratorium zodra ze gekend zijn. 

 

9999 VERDERE VRAGEN?VERDERE VRAGEN?VERDERE VRAGEN?VERDERE VRAGEN?    

 

Voor verdere vragen over mucoviscidose kan u steeds terecht bij de behandelende arts. Met 

vragen over de zweettest zelf, zal de laborant die de test afneemt u graag verder helpen. 


