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Contra-indicaties

• Luchtweg obstructie

FEV1 <60%pred (of <1.5 L bij volwassenen)

FEV1 <75%pred voor inspannings- of Eucapnische Hyperventilatie provocatie

• Onbekwaamheid voor correcte uitvoering

Spirometrie of inhalatie van het aërosol

• Cardiovasculaire aandoeningen of problemen

Recent myocard infarct, AHT, aorta aneurysma

• Oogchirurgie of risico bij verhoogde intracraniële druk



Contra-indicaties

Methacholineprovocatie:

• Zwangerschap of borstvoeding

• Cholinesterase inhibitor medicatie (Alzheimer, 
Myasthenia gravis)



Directe provocatietest
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Directe provocatie testen

Directe 
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Methacholine vs. histamine

• Methacholine

• Bij voorkeur te gebruiken

• Histamine

• BHR bij vergelijkbare concentratie als methacholine

• Meer systemische bijwerkingen (hoofdpijn, heesheid en blozen)



Voorbereiding patiënt

• Gebruik luchtwegmedicatie onderbreken:

• SABA: 6u

• LABA: 36u

• Ultra LABA: 48u

• Ipatropium: 12u

• LAMA: ≥ 1 week

• Orale theofylline: 12-24u

• Niet onderbreken: ICS en leukotriene modifiers en cromonen

• Alcohol (4u) en roken (1u)

• Verkoudheid of recente virale infectie?



Protocol verneveling

ATS´99 guidelines: 

Aanbeveling: 2-min tidal breathing en 5-breath dosimetrie.

Recente studies:

• Bij milde vorm van astma positieve test bij tidal breathing
maar negatief bij dosimetrie (diepe inhalatie: 
bronchodilaterend effect)

ERS´17 guidelines:

Tidal breathing: 1 min - 2 min



PC20 vs. PD20

Sterkte van de prikkel is direct gerelateerd aan dosis methacholine die in 
de lagere luchtwegen neerslaat. 

PD20

Aangeboden dosering is afhankelijk van:

• Concentratie van de oplossing

• Output van vernevelaar

• Tijd van inhalatie 

• Partikelgrootte



Dosering

Voorbeeld:

Info van de fabrikant over de output van de vernevelaar: 
16 mg/ml = 0.19 mg/min, waarvan 100% in droplets < 5µm.

Protocol: 16 mg/ml gedurende 2 min tidal breathing

Dosis = [dosis (mg/min) × tijd (min) × fractie partikels < 5µm]

= [0.19 mg/min × 2 × 1]

= 0.38 mg (380 µg)



Dosering

Startdosis van 1-3 µg wordt aanbevolen.

Concentratie (mg/mL) geleverde dosis (µg)

? 1 - 3

16 380



Dosering

Startdosis van 1-3 µg wordt aanbevolen.

Concentratie (mg/mL) geleverde dosis (µg)

0.0625 1.425
0.125 2.969
0.25 5.938
0.5 11.875
1 23.75
2 47.5
4 95
8 190
16 380

Voorbeeld doseringstabel:



Dosering

Concentratie (mg/mL) geleverde dosis (µg)

0.0156 2
0.0625 8

0.25 32
1 128
4 512

16 mg/ml = 2.70 mg/min, waarvan 76% in droplets < 5µm.

Protocol: 16 mg/ml gedurende 1 min tidal breathing

Dosis = [dosis (mg/min) × tijd (min) × fractie partikels < 5µm]

= [2.70 mg/min × 1 × 0.76]

= 2.05 mg (2050 µg) MAX 800 µg



Interpretatie



Interpretatie

PD20 (µg) PC20 (mg/mL) Interpretatie

> 400 > 16 Normaal

100-400 4-16 Borderline

25-100 1-4 Lichte BHR

6-25 0.25-1 Matig BHR

< 6 > 0.25 Ernstig BHR



Protocol

Zoutoplossing voor de 1e stap?

Aanbevolen, vooral voor leereffect verneveling.

Stappen van dubbele of 4-dubbele concentraties?

4-dubbele concentraties aanbevolen voor klinisch gebruik.

Steenbruggen et al. ERS congres 2021: Vergelijkbare resultaten 
tussen dubbele en 4-dubbele concentraties.

Tijdsinterval?   

5 minuten interval tussen start van elke verneveling.



End-point

Spirometrie

• Kwaliteit van de uitvoering is belangrijk! (ATS/ERS guidelines)

• 3 correcte metingen op baseline en na zoutoplossing

• Post methacholine: na 30 sec – 90 sec, 2 metingen met 
krachtige start, ~2 sec volhouden (volledige inademing!)

• Hoogste FEV1 van 2 metingen

• Daling in FEV1: > 20% tov meting na zoutoplossing.

Andere: FOT, Rocc, (s)Raw

• Weinig onderzoek en standaardisatie

• Kan interessant zijn wanneer spirometrie niet lukt



Indirecte provocatietest
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Eucapnische hyperventilatie en 
inspanningsprovovatietest

• Korte hevige inspanning.

• Snelle aanloop naar doel ventilatie

60-85% van MVV (FEV1*40) 

• ≥ 4 min (bij voorkeur 6 min) ventilatie op niveau houden.

• Droge lucht.

• Serie metingen spirometrie om effect te evalueren.



Bedankt voor de antwoorden 
op mijn vragen.

Hebben jullie nog vragen?


