Inspanningstest

Over de test
Een maximale inspanningstest stelt zowel de
recreatieve als competitieve sporter in staat
zijn medisch-conditionele status te kennen.
Het medisch gedeelte omvat het controleren
van de cardiologische vragenlijst en het opvolgen van het ECG ritme voor, tijdens en na
inspanning. Dit stelt ons in staat om eventuele
hartafwijkingen te detecteren en indien nodig
door te verwijzen voor een verder cardiologisch
onderzoek.
Het conditionele gedeelte omvat hartfrequentie- en lactaatmetingen per stijgende
inspanningsstap. Daarnaast wordt er via een
zuurstofmasker een meting uitgevoerd van uw
zuurstofopname.
Op basis van al deze resultaten kunnen we een
analyse maken van uw uithoudingscapaciteiten en uw conditie en advies verschaffen om
uw training te optimaliseren en bijgevolg de
conditie te verbeteren.
Het is mogelijk om een éénmalig advies te
krijgen in het kader van de opbouw naar een
conditiepiek.

Medisch-conditionele screening op de fiets of op
de loopband:
maximale progressieve inspanningstest
screening van de cardiologische vragenlijst
ECG voor, tijdens en na inspanning
meting zuurstofopname
lactaatmeting en hartfrequentie
testanalyse en hartslagzones
trainingsadvies en opbouwend
trainingsschema

De fietsinspanningstest wordt bij voorkeur uitgevoerd op uw eigen fiets (wielrennen of mountainbike). Indien u hierover niet beschikt, kunnen wij
een fiets voorzien. Gelieve dit te vermelden bij het
maken van uw afspraak.

Praktisch
De inspanningstesten worden uitgevoerd op
woensdag van 12.30u tot 16.30u, onder supervisie van dr. Meirhaeghe.
Een afspraak kan gemaakt worden via het
secretariaat fysische geneeskunde - reumatologie - revalidatie op T 050 36 50 30.
Prijs
170 euro
Wat brengt u mee?
sportieve kledij
bij een fietsinspanningstest: uw eigen
fiets en klikschoenen
de vooraf ingevulde cardiologische
vragenlijst (deze wordt per mail
doorgestuurd bij een telefonische
afspraak)
isotonische drank
douchegerief
Hou er rekening mee geen zware fysieke inspanningen meer te leveren 24u voor de test.
Het is aangewezen slechts een lichte maaltijd
te nuttigen voldoende lang voor de test.
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