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Semiologie vh respiratoir systeem 

 

Endoscopisch onderzoek 

 

Inleiding: thoracale endoscopie bestaat uit 2 subdisciplines 

 endobronchiale semeiologie: onderzoek doen via bronchiale boom 

o diagnostische bronchoscopie = inspectie van tracheobronchiale structuren 

o 3 dingen die samen leiden tot diagnose 

 veranderingen van normale morfologie/structuur 

 je moet weten hoe het er normaal uitziet om veranderingen te kunnen detecteren 

 veranderingen relateren aan wat je ziet op beeldvorming want bronchoscopie is geen routine-

onderzoek maar enkel op indicatie na andere onderzoeken 

 biopsiename: histologisch onderzoek 

 microbiologische staalname: biologisch onderzoek 

 pleurale semiologie 

o diagnostische pleurapunctie en –biopsie 

o medische pleuroscopie 

 

Bronchoscopisch onderzoek vd luchtwegen 

 

Onderzoek vd luchtwegen gebeurt door bronchoscopie 

 tot voor 1980: routine onderzoeken exclusief uitgevoerd via rigiede bronchoscopie 

o rigiede buis (diameter 10 – 14 mm) waarin optieken geplaatst w 

o uitwendige lichtbron w op optieken aangesloten → koud licht geleid via optieken 

o optieken laten toe van in verschillende hoeken te kijken vb. 0°, 30°, 90° 

o door bredere diameter: kan gebruikt w om oa vreemd voorwerp te verwijderen 

 tegenwoordig: alle routineonderzoeken gebeuren met flexibele videobronchoscoop (diameter 

standaard 5 – 6 mm)  

o kan zowel via mond als neus ingebracht w 

o voorbereiding 

 pt ligt of zit en bronchoscopist staat voor hem 

 keel w lokaal verdoofd met lidocaïne  

 vaak w vooraf IV rustgevend medicijn (vb. midazolam 2 – 5 mg) toegediend 

o via werkkanaal vd videobronchoscoop 

 aspiratie kan gebeuren 

 instrumentaria kunnen w ingebracht voor verdere diagnostiek naargelang type ingreep 

dat men wenst te verrichten of beeldvorming 

 diagnostiek: bronchusborsteling, biopsietang, transbronchiale naaldaspiratie (TBNA) 

 beeldvorming vb. EBUS-miniprobe (EndoBronchial UltraSound) 

 radiare EBUS-miniprobe is mechanisch aangedreven geminiaturiseerde 

echotechniek in tip van sonde (2 mm) 

 kan via werkkanaal vd videobronchoscoop tot in kleine luchtwegen gebracht w 

om deze te visualiseren 

 sinds 2005: lineaire EBUS-TBNA scoop beschikbaar 

 via tip van endoscoop: endoluminele echografie 

 gelijktijdig en onder echografisch zicht: TBNA vd structuren (vnl adenopathieën) 

tegenaan of rond luchtweg 

 bij bronchoscopie: alle delen vd long krijgen internationale naam om te beschrijven 

o om te communiceren met elkaar: iedereen wat iedereen bedoelt 

o vb. begin trachea is 1 

o uitbreiding van pathologische processen zie je niet op beeldvorming → beschrijvingen zijn 

heel belangrijk voor behandeling accuraat te laten verlopen! 

o ook klieren rond luchtwegen w benoemd volgens internationale richtlijnen 

 obstructie: wat je kan doen is afhankelijk van uitbreiding 

o gelimiteerd lokaal: start behandeling mogelijk vb. stent 
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o uitbreiding naar distaal: enkel diagnose stellen 

 

Via flexibele bronchoscoop: vss diagnostische onderzoeken mogelijk met ieder specifiek doel 

 aspiratie: bronchusaspiraat nemen voor 

o cytologisch onderzoek vb. bij verdenking op tumor 

o microbiologisch onderzoek vb. pyogenen, TB-bacillen, virussen (CMV), schimmels 

(Pneumocystis jirovecii, Aspergillus fumigatus) 

 biopsie → om histologische diagnose te stellen 

o endobronchiale biopsie (‘centrale’ bronchusbiopsie) 

o transbronchiale longbiopsie (‘perifere’ bronchusbiopsie) 

 bevat idealiter alveolair en bronchiolair weefsel 

 w vnl genomen voor histologische diagnose interstitiële longaandoeningen 

 bronchusborsteling of brushing = bekomen van cytologisch materiaal door klein borsteltje 

heen en weer te wrijven langsheen mucosae in luchtwegen → gedaan in diagnose 

o maligne tumor  

o respiratoire infecties 

 blinde of conventionele TBNA: punctie doorheen bronchuswand van hilaire en/of mediastinale 

klieren tegen centrale luchtweg 

o eenvoudige manier om via werkkanaal van klassieke videobronchoscoop cytologisch 

materiaal te bekomen van hilaire en/of mediastinale klieren 

 hierdoor kan je ook op andere plaatsen lymfeklieren prikken (ipv bij rigiede 

bronchoscopie enkel net onder carina) terwijl je bloedvaten vermijdt 

 met naald suctie zetten en heen en weer bewegen → materiaal opgezogen 

o vb. aantonen dat klieren maligne aangetast zijn (! impact op behandeling) 

 EBUS-TBNA: dmv speciaal ontworpen endoscoop (diameter 7 mm) w onder endobronchiale 

echografische controle TBNA verricht 

o van hilaire en/of mediastinale klieren tegen centrale luchtweg 

o techniek heeft duidelijk hogere diagnostische opbrengst of sensitiviteit dan ‘blinde’ TBNA 

(waarbij geen endobronchiale echografische controle) 

 broncho-alveolaire lavage (BAL): spoelen van longsegment met 100 – 200 mL fysiologisch 

serum  

o op bekomen vocht w celdifferentiatie uitgevoerd  

 celdifferentiatie: bepalen aantal lymfocyten, alveolaire macrofagen, granulocyten en 

eosinofielen 

 kan bijdragen tot diagnostiek bepaalde aandoeningen 

 vb. lymfocyten bij sarcoïdose 

 vb. neutrofielen bij bacteriële infectie 

o bronchiale spoeling met kleinere hoeveelheid fysiologisch serum (40 – 60 mL) volstaat 

meestal in diagnose opportunistische infecties 

o op BAL kunnen vb. ook asbestlichaampjes w aangetoond als er asbestcontact geweest is 

 autofluorescentie vidobronchoscopie: fluorescentie w uitgezonden en terug geabsorbeerd 

o normaal beeld (zonder fluo) geeft ogenschijnlijk normaal beeld 

o autofluorescentie beeld toont waar geen normale mucosa zit → hier biopsie nemen 

 

Verloop van videobronchoscopisch onderzoek 

 aantal onderzoeken moeten voor bronchoscopie uitgevoerd w voor inschatting indicaties en 

contra-indicaties 

o RX thorax 

o CT thorax 

o longfunctie 

o bloedstolling: geen biopsiename igv INR > 1,5 of bloedplaatsjes < 70.000 mm3  

 videobronchoscopisch onderzoek gebeurt in principe onder lokale verdoving 

o evt. met IV toedienen lichte sedativa 

o pt is nuchter: gedurende 6 uur niet meer gegeten of gedronken 

o na onderzoek 
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 nadien 1u toezicht: owv mogelijkheid van 

 hemoptoe 

 ademhalingsproblemen  

 pneumothorax  

 2u niet eten of drinken omdat door verdoving vd fraynx-larynx anders verslikken met 

aspiratie in luchtwegen zou kunnen optreden 

 als IV sedatie werd toegediend: pt mag dag vh onderzoek geen wagen meer besturen 

(oa reflexen kunnen door sedativa vertraagd zijn) 

 soms gebeurt onderzoek onder algemene verdoving 

o steeds als endobronchiale interventie nodig is vb. stenting en/of lasering 

o pt moet dan 12 uur nuchter zijn en 12 uur postoperatief gevolgd w 

 

Indicaties voor bronchoscopie 

 diagnostische indicaties 

o vermoeden van bronchustumor  

 vermoeden is er obv  

 kliniek 

 hemoptoe 

 heesheid 

 gelokaliseerde wheezing (/stridor) 

 onverklaarde persisterende hoest 

 recidiverende luchtweginfectie 

 radiologie: nodulaire opaciteit of coin lesion, retro-obstructieve pneumonie, … 

 als tumor endoscopisch zichtbaar is: correcte histologische diagnose w bekomen in 

90% vd gevallen 

 als tumor endoscopisch niet zichtbaar is 

 correcte diagnose slechts in 30% vd gevallen 

 diagnostische opbrengst kan verhoogd w als tumoraal letsel gelokaliseerd w dmv 

EBUS-miniprobe 

 diagnostiek – stagering - behandelingsplan 

o intrathoracale extrapulmonale tumoren (slokdarmtumoren, mediastinale tumoren) met 

mogelijke luchtwegaantasting door rechtstreekse doorgroei naar luchtweg 

o vermoeden van letsel vd luchtwegen vb. posttraumatische scheur of post-intubatie 

tracheastenose 

o bilan van interstitiële longaandoeningen 

o therapieresistente respiratoire infecties 

o follow-up van longtransplant pt’en 

 voor prelevatie (muco) 

 vermoeden respiratoire infectie: washing, BAL 

 vermoeden rejectie (screening): transbronchiale biopsies 

 sutuurcontrole 

 dilatatie 

 lasering 

 evt stenting 

 therapeutische aspiratie 

 therapeutische indicaties 

o verwijderen van vreemd voorwerp dat geaspireerd werd 

o therapeutische aspiratie van secreties 

o tamponeren van bloeding 

o thermocoagulatie (vb. lasertherapie) van benigne of maligne tumoren 

o dilatatie en plaatsen stent bij symptomatische luchtwegvernauwing door extrinsieke 

compressie (oa tumor) of stricturen 
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Verwikkelingen (incidentie majeure complicaties 0,1%; mortaliteit < 0,01% zonder biospies en < 

0,1% met biopsies) 

 allergische reactie op lokale verdoving of premedicatie 

 larynxspasme bij onvoldoende lokale verdoving 

 pneumothorax na transbronchiale perifere longbiopsies 

o is meest frequente complicatie: bij ong < 2% 

 ernstige bloeding na biopsie 

 hypoxemie  

o tijdens onderzoek: gemiddeld PaO2
 daling van 20 mmHg  

o evt in eerste uren na onderzoek (lavage) 

 verergeren van infectie (bij BAL): oa pneumonie 

 overbrengen van infecties: hepatitis B, TB, HIV 

 

Structuren (hoorcollege) 

 larynx → inspecteren 

o obstructief longlijden (COPD, astma) → karakteristieke afwijkingen thv stembanden: 

overdreven glottis adductie bij expiratie  

o vocal cord dysfunctie (Münchhausens’s stridor) 

 komt vaak bij jonge mensen voor, vaak psychisch getriggerd 

 glottis adductie bij inspiratie: sluiten vd stembanden bij inademen 

o gastro-oesofagale reflux: erytheem/oedeem mucosae tss arythenoïden 

o neurologische aandoeningen: parese/paralyse stemband(en) 

 arythenoïd paramediane ligging (bewegen niet meer mee) 

 soms duidelijk verschil tss beide stembanden qua dikte  

o granulomateuze ziekte 

 TB: oedeem, erytheem, ulceratie, … 

 vasculitis vb. Wegener: subglottis stenose 

o amyloidose: translucente geel-grijze mucosale zwelling 

o tumoren (benigne en maligne) 

 benigne 

 papilloma (75%) 

 hemangioma 

 chondroma 

 lipoma 

 … 

 maligne: spinocellulair carcinoom 

 trachea: 12-tal cm trachearingen 

 onderzoek van tracheobronchiale boom 

o anatomie 

o inhoud vd luchtweg → kwantiteit, kwaliteit, consistentie en kleur secreties 

 normaal: weinig en translucent vocht 

 mucineus adenoCa: overvloedig met muceus vocht 

 longoedeem: overvloedig rozig schuim 

 alveolaire proteinose: overvloedig opaak vocht 

 astma bronchiale (ernstige vormen): heldere kleverige secreties 

 chronische bronchitis: grijsbruine (of groene) viskeuze secreties 

 bacteriële pneumonie: purulente secreties (kleur afhankelijk van bacterie) 

 inflammatie, maligne tumor: bloederig 

o kleur en voorkomen van mucosa 

 normale mucosa: rozig glanzend glad, met witte kraakbeenringen, kleine bloedvaatjes 

 inflammatoire reactie (< infectie, toxische agentia) 

 diffuse lichtrode / donkerrode mucosa door vasculaire congestie (bloedvaatjes niet 

meer afzonderlijk te herkennen) 

 vaak oedeem: zeer gezwollen, oedemateuze mucosa 

 astma: gezwollen witte mucosa (oedeem >> vaatjes) 
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 chronische bronchitis: dunne witte mucosa, klierbuizen 

 bacteriële/virale infectie: oedeem en prominente vaattekening 

o integriteit vd mucosa: focaal of uitgebreid en normaal of vernauwd lumen 

 bacteriële/virale infectie: macroscopische structuur intact (oedeem/vascularisatie) 

 sarcoïdose / tuberculose: uitgebreide mucosale ulceratie 

 vreemd lichaam: focale reactieve granuloma aanwas 

 vreemd lichaam zelf w meestal niet meer gezien omdat er granulomateuze reactie 

is die over lichaam gaat zitten 

 kan oa ook thv geplaatste stent (want is ook vreemd lichaam) 

 tuberculose, anthracosilicosis: pseudotumor / doorbraak lymfeklier (doorheen mucosa) 

 neoplasie 

 focale mucosale ulceratie  

 endobronchiale poliep 

 tracheopathia osteochondroplastica = probleem van kraakbeen: knobbeltjes die enkel 

op kraakbeen zitten 

o omringende structuren 

 indirecte tekenen 

 extrinisieke compressie: schildklier, aorta, … 

 atelectase: pleurale effusie, … 

 directe tekenen 

 tumordoorbraak vb. slokdarmtumor met fistelvorming 

 lymfeklierdoorbraak (infectieus / neoplasie) 

 echo-endoscopie 

 vergrote lymfeklieren 

 vast weefsel vs cyste met vocht 

 

Onderzoek vd pleura 

 

Pleurapunctie of thoracocentese 

 lokalisatie punctieplaats 

o igv belangrijke pleuravochtuitstorting: klinisch lokaliseren met percussie en auscultatie 

o bij beperktere vochtophopingen (< 200 cc vocht): lokaliseren met echografie 

 huid w ontsmet en punctie gebeurt aan bovenrand vd rib: neurovasculaire structuren niet 

traumatiseren 

 hoeveelheid punctie 

o 50 mL igv diagnostische punctie 

o max 2L igv evacuerende punctie 

 na punctie: best controle RX  

o op aanwezigheid pneumothorax controleren  

o afwijkingen in vrijgemaakte long visualiseren 

 in principe gebeurt pleurapunctie blind 

o blinde pleurapunctie van vocht: dmv Boutinnaald 

o blinde pleurabiopsie: dmv Abramsnaald 

 indicaties 

o diagnostische indicaties: iedere pleura-uitstorting van ongekende etiologie 

 !! onderscheid tss exsudaat en transsudaat 

 criteria transsudaat 

 pleuraal eiwitgehalte < 50% van serum eiwitgehalte 

 pleuraal LDH  

 < 60% van serum LDH  

 of absoluut pleuraal LDH < 200 U/L 

 als één vd waarden hoger ligt: exsudaat 

 bij transsudaat: pathologie is niet lokaal proces in pleura maar wel vb. 

hartdecompensatie, nefrotisch syndroom (hypoproteïnemie), levercirrose, volledige 

longatelectase of hypothyroïdie 
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o therapeutische indicaties 

 evacuatie aanwezige vocht om onmiddellijk dyspnoeklachten te reduceren 

 pleurazwoerd-vorming of pachypleura (bij hemothorax of tuberculeuze pleuritis) 

voorkomen 

 op pleuravocht gebeuren klassiek volgende analyses 

o inspectie vd kleur 

 transsudaat : helder, doorzichtig en lichtgeel  

 exsudaat is variabel van uitzicht 

 pleuritis exsudativa: citrijnkleurig, niet doorzichtig 

 empyeem: geelgroen, troebel, opaak 

 hemothorax: bloed 

 chylothorax: melkachtig (bij lek uit lymfevat) 

 pseudo-chylothorax bij lang bestaand exsudaat (TB of reumatoïde artritis) 

o geur: onfris igv infectie 

o onderzoek naar micro-organismen 

 aeroben: steeds positief bij empyeem igv nog geen antibiotica 

 anaeroben: positief in 35% vd empyemen 

 vnl bij slikpneumonie 

 mycobacteriën 

 rechtstreeks onderzoek bijna steeds negatief 

 Löwensteincultuur positief in 25 – 60% 

o chemische analyses 

 eiwit: bij transsudaat < 3 g% of 50% vd serumconcentratie 

 LDH: bij transsudaat < 200 U/L of 60% vd serumconcentratie 

 glucose: verlaagd bij uitgesproken metabole activiteit (glucoseverbruik) vb. reuma, 

TB, empyeem, neoformatie 

 amylase: verhoogd bij 

 pancreaspathologie (oa pancreatitis) 

 slokdarmperforatie (speekselamylasen) 

 pH: verlaagd bij intens metabolisme 

 igv pH < 7,2 bij empyeem: chirurgisch draineren meestal noodzakelijk 

 lipiden, cholesterol, triglyceriden 

 reumafactor 

o hematologisch onderzoek 

 WBC 

 bij transsudaat < 1000/mm3  

 verhoogde polynucleairen bij empyeem 

 verhoogde lymfocyten bij TB, neoformatie, bindweefselziekten 

 RBC: bij  

 trauma  

 neoformatie 

o cytologisch onderzoek 

 LE-cellen: bij lupus erythematyodes disseminatus 

 mesotheelcellen: bij longinfarct en bindweefselziekten 

 maligne cellen 

 maar bij ong 50% vd kwaadaardige uitstortingen w klasse V aangetroffen 

 neemt toe bij herhaalde punctie 

 pleurapunctie gaat zelden gepaard met verwikkelingen 

o frequent: vasovagale reactie met syncope, hypotensie, bleekheid, bradycardie 

 onderzoek moet onderbroken w en pt moet neergelegd w 

 punctie kan meestal minuten later zonder probleem herhaald w 

o pneumothorax door aanprikken vd viscerale pleura of inbrengen lucht via naald 

 meestal slechts partiële pneumothorax 

 regresseert meestal spontaan 

o bloeding door aanprikken intercostale vaten 
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o punctie van lever of milt → meestal slechts beperkte bloeding 

o subcutane metastasen door uitzaaien kankercellen langs punctietraject: klassiek bij 

maligne pleuraal mesothelioom 

o reëxpansie-oedeem als te groot volume (> 2L) pleuravocht geëvacueerd w 

 

Medische pleuroscopie 

 om gericht biopten te kunnen nemen (itt blind) 

 diagnostiek door pneumoloog en niet door chirurg = medisch 

o medische pleuroscopie 

 onder lokale verdoving 

 op endoscopie-afdeling 

 één (of twee) insteekpunten 

o chirurgische thoracoscopie 

 algemene narcose 

 operatiezaal 

 drie insteekpunten 

 w meestal onder lokale verdoving uitgevoerd 

 meestal w eerst pneumothorax aangelegd  

o want igv geen creatie vrije pleurale ruimte: onderzoek onmogelijk door pleurale 

vergroeiingen 

o hoe aanleggen? 

 druk-gecontroleerd: vroeger werd dit gedaan bij behandeling TB 

 volume-gecontroleerd: bij pt’en die pleuravocht hebben → kan je aanprikken 

 stompe dissectie (vnl gedaan): thoracale holte open waardoor er lucht in kan  

 na aanleggen pneumothorax: trocar w ingebracht → via trocar: starre pleuroscoop ingebracht 

 wat kan je doen? 

o via pleuroscoop 

 pleuravocht aflaten 

 pleurabladen inspecteren om onder zicht gericht pariëtale pleurabiopten te nemen voor 

verdere diagnostiek 

o evt w in pleurale holte steriele gecalibreerde talk ingebracht 

 om verkleving vd viscerale en pariëtale pleurabladen (= pleurodese) te bekomen 

 na onderzoek w thoraxdrain achtergelaten om via suctiesysteem lucht in pleurale 

caviteit af te zuigen 

 indicaties 

o diagnostische pleuroscopie 

 exsudaat van ongekende etiologie 

 pleurale nodi 

 (longbiopsie) 

 opmerking: diagnostische opbrengst thoracoscopie bij tuberculeuze pleuritis of maligne 

pleuritis is ong 95% (dus onderzoek met grote sensitiviteit!) 

o thoracoscopische talcage kan aangewezen zijn bij  

 maligne pleuritis (maligne pleurale effusie)  

 (recidiverende) spontane pneumothorax 

 

Transthoracaal onderzoek 

 onder CT-geleide w transthoracale naaldbiopsie uitgevoerd in parenchymateus longletsel (vnl 

igv vermoeden maligne letsel) 

 na punctie: pt 4u onder medisch toezicht → daarna RX thorax ter exclusie van pneumothorax 

 meest voorkomende verwikkeling: pneumothorax 

o afhankelijk van lokalisatie vh letsel 

o al dan niet met noodzaak tot interventie 

 goed onderzoek? 

o in sommige studies tot 90% positieve resultaten gevonden maar negatief predictieve 

waarde vh onderzoek suboptimaal 
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o alternatief: heelkundige thoracoscopie waarbij focaal letsel volledig w weggenomen 

 

Pathologisch onderzoek 

 pathologisch onderzoek beoogt diagnostische bijdrage op morfologische basis 

 2 redenen voor staalafname voor pathologisch onderzoek 

o voor diagnose: bij twijfel over precieze aard of omvang van aandoening → staalname van 

weefsel om obv morfologische kenmerken diagnose te stellen 

o voor aanvullend moleculair pathologisch onderzoek: sterk verbeterd inzicht in moleculaire 

pathways waarmee weefsels en cellen groeien, zich in stand houden en afsterven 

 laat toe sommige vd processen te beïnvloeden door gerichte therapie 

 opent perspectieven om in toekomst beter groei van kwaadaardige tumoren te 

verhinderen 

 diagnostische waarde van biopsie of weefselstaal of van cytologiestaal: hangt af van veel 

factoren 

o conceptueel: voorspelbaar verband tss aard van afwijking, bemonsteringswijze en kans 

op specifieke diagnose 

o goedaardige en vnl kwaadaardige tumoren: proliferaties van vaak eenzelfde celtype → 

rijkelijk vertegenwoordigd in staal (cytologie, biopsie) 

o reactieve veranderingen (ontstekingen): op zich morfologisch minder specifiek en zeer 

verscheiden van uitzicht, zelfs binnen eenzelfde aandoening 

 morfologie van niet alle aandoeningen is etiologisch specifiek en kan bovendien 

variëren naargelang omstandigheden 

 vb. schimmelinfectie 

 neutrofilaire ontsteking bij immuuncompetente 

 granulomateuze ontsteking bij immuundeficiënte pt’en 

 specifieke vs aspecifieke ontstekingen 

 granulomateuze ontstekingen vormen groep van ‘specifieke ontstekingen’: 

epitheloïde granulomen w gevormd 

 vb. tuberculose en sarcoïdose 

 morfologisch ‘aspecifieke ontstekingen’ 

 (neutrofiele) polynucleairen bij acute ontsteking 

 mononucleaire ontstekingscellen (lymfocyten, plasmocyten, histiocyten) bij 

chronische ontsteking 

o morfologische uitzicht vd letsels w beïnvloed door secundaire veranderingen in omgeving 

vh letsel  

 zeker bij aandoeningen in uitgesproken mechanisch orgaan als long 

 vb. bronchusobstructie → stasefenomeen en ontstekingen in longgebied distaal van 

obstructie 

o tijdsverband speelt belangrijke rol in morfologie van letsels 

 meest kenmerkende afwijkingen: meestal in volle ontwikkelingsfase vb. cystische fase 

bij Langerhanscelgranulomatose (LCH) 

 sommige aandoeningen verlopen 

 synchroon vb. hypersensitiviteitspneumonie 

 asynchroon vb. idiopathische longfibrose 

 repetitief 

o letsels hebben bepaald distributiepatroon 

 in long: apicaal, mid, basaal 

 anatomisch compartiment vb. bronchocentrisch, vasculocentrisch 

o letsels kunnen voorkomen in  

 alveolaire ruimten vb. bij streptokokkenpneumonie waarbij alveoli in actieve fase 

gevuld w met neutrofiele polynucleairen 

 septawanden vd luchtholten (interstitium) = ‘interstitiële aandoeningen’ 

o tijdsverloop 

 zeer acuut vb. diffuse alveolar damage (DAD) bij ARDS of bij virale pneumonie 

 chronisch vb. idiopathische longfibrose (IPF) 
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 alle hierboven genoemde elementen (zowel morfologisch als temporeel): belangrijk voor 

interpretatie en uiteindelijke morfologische diagnose van bepaalde aandoening 

o zijn ook bepalend voor nomenclatuur zelf van sommige ziekte-entiteiten: vnl van 

idiopatische interstitiële pneumonieën 
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Respiratoire infecties 

 

Inleiding 

 respiratoire infecties blijven frequente pathologie met hoge morbiditeit en mortaliteit 

o ondanks beschikbaarheid krachtige antibiotica en effectieve vaccins 

o wereldwijd: infecties van lagere luchtwegen en tuberculose vormen frequentste oorzaak 

van overlijden (22,9% van globale sterfte) 

 even belangrijk als ischemisch hartlijden 

 vnl in ontwikkelingslanden: geen diagnostische en therapeutische mogelijkheden  

 ook in onze streken blijven infecties belangrijke plaats opeisen 

o zowel basisarts als specialist w hiermee frequent geconfronteerd 

o infecties vormen belangrijke oorzaak van morbiditeit en werkverlet 

o in onze landen is mortaliteit ook niet verwaarloosbaar: vnl oudere populatie vormt 

kwetsbare groep 

 uitdagingen en mogelijkheden 

o uitdagingen 

 toenemende resistentie vd belangrijkste pathogenen  

 kwetsbaarder wordende bevolking: hogere leeftijd, frequentere immuunsuppressie, … 

o nieuwe mogelijkheden: ontwikkeling nieuwe antibiotica (respiratoire fluoroquinolonen, 

ketoliden, …) 

 in meeste landen: nationale richtlijnen → beste garantie voor 

 succesvolle behandeling 

 rationeel gebruik beschikbare AB 

 

Acute tracheobronchitis 

 = mucosale ontstekingsreactie van trachea en bronchi (‘mucositis tracheobronchialis’) 

o meestal samen optredend met infectie vd bovenste luchtwegen: moeite met slikken, neus 

loopt, … → dan zakt het en begin je te hoesten 

o bij personen zonder onderliggend longlijden 

 maar belangrijke DD met acute COPD exacerbatie! 

o infectie doet zich meestal (maar niet exclusief) voor tijdens wintermaanden 

 evolutie gaat mee met evolutie vd virussen: vnl herfst en winter 

 vaak vraag van pt: “kan het dat ik eerst ergens kou heb gekregen en dan valling 

(virusinfectie)?” 

 vroeger zei men dat er geen associatie was 

 recent associatie aangetoond: afkoeling neusmucosa → ↓ defensiemechanisme 

tegen virale infecties (die meestal door neus w ingeademd) 

 proefondervindelijk: neusmucosa afkoelen door koude lucht → dan blootstellen 

aan virus = veel meer virale infecties 

 mogelijk goed tegen valling: sjaal voor neus doen in koude (opdat neusmucosa 

niet afkoelt) 

 ziektebeeld is meestal niet echt ernstig 

o vnl al dan niet productieve hoest (meestal niet productief) 

o soms wat ademhalings- en hoestgebonden retrosternaal pijngevoel (meestal niet) 

o matige koorts (rond 38°C, meestal niet hoger) 

o initieel: rhinitisklachten en keellast 

o zelflimiterend 

 meestal verdwijnen symptomen na 1 – 3 weken 

 na-symptomen kunnen voorkomen: vnl bij pt’en met onderliggende astma (tot 8-tal 

weken): extra moeite met ademen 

 microbiologie 

o w in regel veroorzaakt door ‘respiratoire’ virussen 

 influenza A en B 

 para-influenza 

 rhinovirus (klassieke rhinitis) 
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 coronavirus 

 vb. MERS en SARS 

 momenteel vrees voor MERS epidemie want hadj in Saoudi-Arabië → opvolgen als 

mensen terugkomen! 

 respiratoir syncitieel virus 

 humaan metapneumovirus 

o zeldzaam andere virussen vb. klassieke cytomegalovirus, EBV 

o zeldzame bacteriële oorzaken  

 Mycoplasma pneumoniae 

 Chlamydia pneumoniae 

 Bordetella pertussis = kinkhoest 

 diagnostiek 

o geen aanvullende diagnostiek bij normaal verloop 

o wel RX thorax ter exclusie van pneumonie bij  

 hoge koorts  

 te ernstig ziektebeeld 

o andere oorzaken uitsluiten igv persisterende klachten: hoesten > 14 dagen  

 onderliggend longlijden (COPD, astma) 

 pertussis 

 … 

 behandeling 

o louter symptomatisch! 

 keeltabletjes (meestal met wat lokaal verdovende middelen) 

 hoestremmers 

 aspirine of paracetamol 

 nasale decongestiva (α-mimetica vb. Nesivine) → nooit te lang want dan nadelige 

effecten 

o AB NOOIT een plaats!: w vaak voorgeschreven maar beïnvloeden ziekteverloop bijna niet 

 

Acute COPD-exacerbatie (AECOPD) 

 acute deterioratie bij pt met stabiel COPD 

o toename dyspnoe, hoest en sputum 

o minstens 48u durend 

o leidt tot extra medicatie of andere medisch ingrijpen (consultatie, hospitalisatie) 

 etiologie 

o primair = 50 – 70% infectieus 

 viraal 30 – 50%: zelfde virussen als bij tracheobronchitis (influenza, para-influenza, 

RSV, adenovirus, rhinovirus, coronavirus) 

 bacterieel 50 – 70% 

 90% infernale trio!!! → deze drie moet je dekken bij AB-toediening als je bacteriële 

oorzaak verdenkt! 

 S. pneumoniae (ook belangrijkste verwekker van longontsteking) 

 H. influenzae 

 M. catarrhalis 

 Gram-negatieve kiemen (vb. S. aureus): minder frequent 

 M. pneumoniae, C. pneumoniae: eerder zeldzaam! 

 risicofactoren voor infectie met P. aeruginosa: reëel risico igv 2 vd eerste 4 van 

volgende factoren aanwezig 

 recente hospitalisatie 

 frequente inname AB (> 4x/jaar) of recente inname AB (laatste 3 maanden) 

 zeer ernstig onderliggend COPD: stadium D 

 isolatie P. aeruginosa gedurende vroegere exacerbatie of kolonisatie door P. 

aeruginosa gedurende stabiele fase 

 aanwezigheid van bronchiëctasieën 

 BCOS: bronchiëctasie COPD overlap syndroom 
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 onderscheid tss virale en bacteriële oorzaken is heel moeilijk (maar belangrijk ikv 

behandeling) 

 beiden kunnen koorts geven, toename sputum, … geven 

 criteria van Anthonisen (zie verder)  

o secundair = 30 – 50% niet-infectieus  

 vb. toename luchtverontreiniging (vb. toename vd ozon in zomer = pt’en moeten 

binnen blijven) 

 diagnose 

o is KLINISCHE diagnose! 

 routinematig zijn technische onderzoeken niet altijd noodzakelijk 

 cave bronchuscarcinoom kan zelfde symptomen hebben! (dan evt RX thorax doen) 

o RX thorax enkel 

 ter exclusie van pneumonie bij 

 hoge koorts 

 ernstig ziektebeeld 

 bij onvoldoende klinische respons: andere, niet-infectieuze oorzaken AECOPD 

uitsluiten 

o opzoeken oorzakelijk agens is NIET aangewezen 

 redenen: lage sensitiviteit en lage specificiteit 

 sputum is niet altijd goede kweekbodem → lage sensitiviteit 

 als je iets vindt: meestal infernale trio  

 pas binnen 3 dagen diagnose en antibiogram 

 igv verdenking bacteriële oorzaak: meteen antibiotisch behandelen (‘blind’) → als het 

klinisch beeld niet verbetert, ga je mss wel iets doen 

 behandeling 

o eerste plaats: bronchodilaterende en supportieve behandeling! (zie later bij COPD) 

 vb. meestal steroïden 

o AB bij ernstigere opstoten (juiste AB geven in juiste dosis!) 

 ‘ernst’ kan w geëvalueerd dmv 

 criteria van Anthonisen: 2/3 van volgende 

 toename dyspnoe 

 toename sputa 

 toename purulentie sputa (geel-groen ipv wit sputum) 

 ernst voorafbestaand longlijden: GOLD C en D 

 meestal met FEV1 < 50% 

 acute of ‘acute-op-chronische’ respiratoire insufficiëntie 

 PaO2
< 60 mmHg  

 PaCO2
> 50 mmHg 

 risicofactoren 

 > 65 jaar 

 cortico-dependentie 

 algemene zelfredzaamheid 

 ≥ 4 exacerbaties per jaar 

 comorbiditeit 

 veel gebruikte AB  

 amoxiclavulaanzuur (Augmentin®) 2000 mg 2x/d PO 

 OF cefuroxime-axetil (Zinnat®) 500 mg 3x/d PO 

 OF moxifloxacine (Avelox®) 400 mg/d PO 

 aangenamer voor pt want moet maar 1 pil per dag nemen 

 sowieso doen igv penicilline-allergie (want kruisgevoeligheid met cefalosporines) 

 AB behandeling van COPD exacerbaties 

 buiten hospitaal 

 amoxiclavulaanzuur 2000 mg 2x/d PO 

 igv allergie/intolerantie voor β-lactam AB: moxifloxacine 400 mg 1x/d PO 
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 bij frequente exacerbaties (≥ 3x/jaar): afwisselend amoxiclavulaanzuur en 

moxifloxacine 

 in hospitaal 

 mild-matig COPD (FEV1 > 50%) 

 igv PO therapie mogelijk: idem als ambulante setting 

 igv IV therapie noodzakelijk 

 amoxiclavulaanzuur 1000 mg 4x/d IV 

 igv allergie/intolerantie voor β-lactam: moxifloxacine 400 mg 1x/d PO 

 bij frequente exacerbaties (≥ 3x/jaar): awisselend amoxiclavulaanzuur en 

moxifloxacine 

 ernstig – zeer ernstig COPD (FEV1 < 50%), geen risicofactoren voor P. 

aeruginosa 

 amoxiclavulaanzuur 1000 mg 4x/d IV 

 igv allergie/intolerantie voor β-lactam: moxifloxacine 400 mg 1x/d (PO) IV 

 bij frequente exacerbaties (≥ 3x/jaar): awisselend amoxiclavulaanzuur en 

moxifloxacine 

 ernstig – zeer ernstig COPD (FEV1 < 50%), risicofactoren voor P. aeruginosa 

 orale therapie mogelijk: ciprofloxacine 750 mg 2x/d PO 

 IV therapie noodzakelijk 

 anti-Pseudomonas β-lactam 

 ceftazidime 2000 mg 3x/d IV 

 cefepime 2000 mg 3x/d IV 

 piperacilline-tazobactam 4000 mg 4x/d IV 

 ciprofloxacine 400 mg 3x/d IV 

 voeg aminoglycoside toe igv 

 klinische instabiliteit 

 noodzaak voor opname op Intensieve Zorgen 

 opmerkingen 

 regel: AB steeds opstarten via perorale weg 

 ernstige vormen: evt IV starten 

 behandelingsduur: 5 – 10 dagen 

 neomacroliden zijn minder geschikt als eerste keuze owv  

 toenemende resistentie van S. pneumoniae 

 minder goede activiteit tov Gram-negatieve kiemen 

 pt’en met zeer ernstige COPD (Gold IV), bronchiëctasieën of gekende kolonisatie: 

AB-keuze volgens kolonisatiepatroon (evt voorkeur voor breder spectrum) 

 igv penicilline-allergie + al eens slechte achillespezen tgv moxifloxacine: ketoliden 

 

Community-acquired pneumonia (CAP) = ‘klassieke longontsteking’ 

 

Definitie 

 community-acquired = pneumonie die ontstaat  

o buiten elke ziekenhuisopname om 

o < 72 uur na opname in ZH (want kiem anders onvoldoende tijd om te ontwikkelen) 

o > 72 uur na ontslag uit ZH 

 dikwijls vooraf perfect gezonde pt’en die plots doodziek w 

 vnl herfst- en wintermaanden maar komt ook in zomer voor 

 

Diagnose ‘pneumonie’  

 w vermoed obv 

o klinische symptomen 

 koorts  

 respiratoire klachten 

 hoesten met expectoratie van purulente secreties 

 soms zelfs bloed hoesten 
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 pleurale pijn bij inademen (niet uitademen!) 

 dyspnoe 

 obv deze klachten: kan soms foutief gezien w als longembool  

 vaak niet-respiratoire klachten vb. nausea, braken, abdominale pijnen, myalgie, 

artralgie, hoofdpijn, verwardheid, onrust, … 

 bij bejaarden en pt’en met ernstige onderliggende pathologie: soms enkel deze 

klachten en afwezigheid koorts! 

 bejaarden: één vd eerste tekenen kan plotse verwardheid zijn! (zeker igv in 

rustoord met ook andere pt’en met pneumonie) 

o klinische tekens 

 tachypnee 

 auscultatie en percussie 

 crepitaties  

 tekens parenchymverdichting  

 verminderd vesiculair ademgeruis (VAG) 

 bronchiaal ademgeruis ipv vesiculair ademgeruis: je hoort enkel verplaatsing vd lucht 

tot einde (alveoli zitten toe, luchtwegen zitten perfect open) 

 dofheid bij percussie 

 besluitvorming obv anamnese en klinisch onderzoek: onvoldoende specifiek en sensitief voor 

stellen van zekerheidsdiagnose! 

o accuraatheid maar 50% 

o DUS steeds noodzakelijk om diagnose pneumonie te bevestigen door radiologische 

gegevens: nieuwe of evolutieve verdichting 

 RX thorax: je MOET verdichtingen zien 

 cave 

 vals-negatieve resultaten vb. vroegtijdige opname, neutropenie, dehydratatie, … 

 vals-positieve resultaten 

 

Klinische classificaties 

 beslissing tot hospitalisatie en keuze AB-therapie: mee bepaald door aanwezigheid 

prognostische factoren 

o leeftijd > 60 jaar  

o comorbiditeit 

 diabetes mellitus 

 nierinsufficiëntie 

 hartinsufficiëntie 

 chronische longziekten 

 immuunsuppressie 

 neoplastische aandoeningen 

 hospitalisatie afgelopen jaar 

o kliniek 

 AH > 30/minuut 

 systolische BD < 90 mmHg, diastolische BD < 60 mmHg 

 T° > 40°C of T° < 35°C 

 extrapulmonaire tekens van infectie 

 verwardheid, stupor, lethargie 

o labo 

 WBC 

 meestal hoge leukocytose: > 30.000 mm³ (soms met linksverschuiving) 

 leukopenie ook mogelijk (door sequestatie in longen): < 4000/mm³ 

 bloedgassen: vaak desaturatie owv ventilatie-perfusie mismatch want kwab 

pneumonisch dicht → PaO2
< 60 mmHg; PaCO2

> 50 mmHg 

 kwab krijgt heel veel bloed maar geen lucht want alveoli zitten vol (R – L shunt) 

 corrigeren met zuurstof  

 nierfalen 
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 creatinine > 1,2 mg/dL 

 uerum > 40 mg/dL 

 anemie 

 hematocriet < 30% 

 Hb < 9 g/dL 

 evidentie voor sepsis vb. metabole acidose, … 

o RX 

 multilobaire of snel evoluerende radiologische afwijkingen 

 pleurale vochtuitstorting 

 ernst inschatten → vss gemakkelijk hanteerbare en gevalideerde lijsten met prognostische 

criteria vb. CURB 65 score 

o CURB 65 score systeem → scoor 1 pt per item indien aanwezig en tel aantal punten op 

 Confusion (verwardheid) 

 Ureum > 42 mg/dL 

 Respiratory rate (AH-frequentie) ≥ 30/min 

 BD diastolisch < 60 mmHg of systolisch < 90 mmHg 

 leeftijd ≥ 65 jaar 

o interpretatie vd CURB score = risico vd pt op mortaliteit 

score mortaliteit risiconiveau waar behandelen? 

0 0,6% laag ambulant 

1 2,7% laag ambulant 

2 6,8% matig korte opname / gesuperviseerd ambulant 

3 14% matig tot hoog opname 

4 en 5 27,8% hoog opname / ICE 

 bij 4 of 5: mortaliteit van ¼ !!! (dus CAP heeft potentieel hoge mortaliteit!) 

 vanaf 3 MOET je verwijzen naar ziekenhuis 

 globaal: onderscheid tss 4 subgroepen binnen CAP met vss etiologie en diagnostisch en 

therapeutisch beleid 

groep patiënten / beleid mort. CURB score 

CAP I ambulante pt’en < 60j zonder comorbiditeit † <1% ~CURB 65 score 0 

CAP II ambulante pt’en > 60j of met comorbiditeit † 3% ~CURB score 1 

CAP III hospitalisatie noodzakelijk † 8% ~CURB score 2 of 3 

CAP IV opname op ITE noodzakelijk † 30% ~CURB score 4 of 5 

 mortaliteit CAP is niet verwaarloosbaar! 

o stijgt duidelijk bij 

 hogere leeftijd 

 onderliggende comorbiditeit 

o kan > 30% bedragen igv noodzaak tot opname op Intensieve Verzorgingseenheid 

 obv anamnestische, klinische, biochemische en radiologische gegevens: vroeger (nu NIET 

MEER!) vaak onderscheid tss 

o typische pneumonie veroorzaakt door pyogene bacteriën (S. pneumoniae) 

o atypische pneumonie veroorzaakt door M. pneumoniae, C. pneumoniae, C. burnetii, virus 

o vergelijking 

 atypische CAP typische CAP 

anamnese - jonge pt 
- geen comorbiditeit 
- droge hoest 
- flu-like symptomen 
- minder hoge koorts 
- extrathoracale symptomen 

- oudere pt 
- purulent sputum 
- hoge koorts, rillingen 
- dyspnoe 
- pleurale pijn 
 

klinisch onderzoek * soms crepitaties 
* discrepant met radiologie 

* grove/fijne crepitaties 
* tekens van verdichting 

biologie geringe leukocytose - hoge leukocytose 
- linksverschuiving 

radiologie * fijne streperige verdichtingen  
* kleine onscherp begrensde noduli 

* consolidatie 
* lobair of multilobair 

o momenteel: aanname dat obv deze gegevens geen betrouwbaar onderscheid meer kan w 

gemaakt tss bacteriële en atypische pneumonie 
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o owv hogere morbiditeit en mortaliteit typische pneumonie: bij elke longontsteking deze 

verwekkers (S. pneumoniae!) in behandeling meenemen! 

 

Microbiologie 

 S. pneumoniae (streptokok): in iedere groep frequentste pathogeen (≥ 50%) 

o belangrijk: toenemende resistentie voor courant voorgeschreven AB 

 penicilline: 10,8% (9,4% intermediair (Peni-I), 1,4% resistent (Peni-R)) 

 Peni-I en Peni-R stammen blijven gevoelig aan hogere doses β-lactam AB 

 vb. penicilline en amoxicilline: blijven voorkeur behouden 

 alternatieven bij hoogresistente stammen (vb. pt die terugkomt in spanje (50% R)) 

 3e generatie cefalosporines (ceftriaxone, cefotaxime) 

 vancomycine 

 carbapenems 

 evt. respiratoire fluoroquinolonen 

 resistentie is laatste jaren afgenomen 

o andere AB nog veel hogere resistentie 

 tetracyclines 24% 

 macroliden 24% 

 90% doelwitmodificatie: resistentie obv methylatie 

 absolute kruisresistentie tss alle macroliden, neomacroliden en azaliden 

 10% resistentie obv effluxmechanismen 

 16 C-atomen (vb. miokamycine) behouden activiteit 

 DUS deze 2 nooit alleen geven! 

 want dan allicht geen resultaat 

 in beste geval igv geen respons kan je ze associëren aan β-lactam AB 

 etiologie verschilt tss CAP subgroepen 

o CAP I 

 S. pneumoniae is belangrijkste kiem 

 H. influenzae en andere kiemen: veel minder frequent 

 incidentie ‘atypische’ en virale kiemen niet echt gekend 

o CAP II 

 S. pneumoniae, H. influenzae, aerobe Gram-negatieve kiemen: frequentst 

 S. aureus en M. catarrhalis: zeldzamer 

 incidentie ‘atypische’ en virale kiemen niet echt gekend 

o CAP III 

 S. pneumoniae, H. influenzae, aerobe Gram-negatieve kiemen: frequentst 

 S. aureus, M. catarrhalis, ‘atypische’ en virale kiemen: zeldzamer 

 DUS hier zit volledige infernale trio weer in (dus zelfde AB als voordien) 

o CAP IV 

 frequentste kiemen: S. pneumoniae, aerobe Gram-negatieven, S. aureus, L. 

pneumophila en H. influenzae 

 zeldzamer: M. catarrhalis, M. pneumoniae en Chlamydia 

 incidentie virussen is niet bekend 

 momenteel epidemie atypische pneumoniën vb. Mycoplasma 

o is op zich ook atypische behandeling → kan je enkel behandelen met (neo)macroliden 

o ben je ziek van maar ga je niet dood van 

o macroliden: efficiënt tegen deze pneumonieën maar je gaat er toch niet dood van terwijl 

ze inefficiënt zijn tegen streptokokken en daar ga je wel dood van → DUS je start 

empirisch  

 vb. starten Amoxiclav + neomacrolide (vb. claritromycine) = geen fout maken 

 als je start met claritroycine en daarna pas amoxiclav: is FOUT!!! 

 ook goed: starten met moxifloxacine (denk ik) = effectief tegen beiden 

  

Diagnose 

 aanbevolen onderzoeken bij CAP 
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o biologie 

 inflammatoire parameters: CRP, sedimentatie, leukocytose 

 routine biochemie: nier- en leverfunctie, elektrolyten, … 

o oxygenatie bepalen 

 bloedgassen 

 saturatie 

o RX thorax: DOEN!! 

 zekerheidsdiagnose van pneumonie: nieuwe of evolutieve verdichting 

 ernst: multilobaire of bilaterale aantasting 

 complicaties 

 abcedatie 

 empyeem 

 onderliggende oorzaken (vb. retro-obstructief) 

 uitsluiten andere pathologie vb. longoedeem 

 CT-onderzoek kan aangewezen zijn  

 bij complicaties 

 als RX thorax onvoldoende informatie geeft 

o sputumonderzoek (kleuring, Gram/auramine en cultuur) 

 mag men doen (w meestal gedaan) MAAR je wacht er niet op! 

 interpretatie  

 moet met omzichtigheid gebeuren want 

 mogelijkheid tot contaminatie door oropharyngeale flora  

 kolonisatie van onderste luchtwegen (bij pt’en met onderliggend longlijden, 

langdurige AB-therapie, verblijf in rustoord of ZH, …) 

 eisen ieder sputummonster: < 10 platte plaveiselcellen/veld en > 25 

neutrofielen/veld 

 aanwezigheid één predominante kiem vergroot betrouwbaarheid vh bekomen resultaat 

 Gram-positieve diplokokken: pneumonie door S. pneumoniae 

 culturen moeten enkel w ingezet als aan alle bovenstaande voorwaarden werd voldaan 

 resultaten moeten altijd w geïnterpreteerd rekening houdend met bevindingen vd 

kleuring 

 groei van Legionella spp., M. pneumoniae, mycobacteriën, Nocardia en schimmels: 

vereisen aangerijkte cultuurbodems 

 opbrengst van zowel kleuring als cultuur w in hoge mate beïnvloed door voorafgaand 

AB-gebruik 

 in routine klinische praktijk: sputumcultuur niet nodig want we opteren om empirisch 

te behandelen! 

o urinair antigeen voor Legionella: enkel bij ernstige pneumonie (CAP III en CAP IV) 

 L. pneumophila: zeldzame oorzaak van CAP in België maar komt voor in buitenland 

 tenzij er klinisch-anamnestische of epidemiologische aanknopingspunten zijn: in 

diagnostisch (en therapeutisch) bilan geen rekening met deze kiem houden 

 mogelijk w aandeel v Legionella bij ernstige pneumonie (CAP III en IV) onderschat 

DUS in deze subgroep urinair antigen wel routinematig opzoeken! 

o onafhankelijk van aanwezigheid koorts: bij elke CAP hemoculturen afnemen 

 indien positief: tonen met zekerheid causale kiem (hoge specificiteit) 

 aanwezigheid bacteriëmie is prognostisch belangrijk!: hemoculturen zijn in 4 – 18% vd 

CAP met noodzaak tot hospitalisatie positief (CAP III en IV) 

 in ong 60% vd gevallen: S. pneumoniae 

 opbrengst van hemoculturen w zeer sterk beïnvloed door voorafgaand AB-gebruik: < 

5% positief bij pt’en die vooraf AB innamen 

o andere zaken ifv van wat men ziet en niet ziet 

 pleurapunctie = thoracocentesis ter exclusie van empyeem 

 moet gebeuren bij iedere duidelijke pleuravochtuitstorting (vochtschil > 1 cm in 

laterale decubitus) 
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 positieve cultuur van pleuravocht vindt men bij minderheid vd pt’en met 

dergelijke vochtuitstorting (sensitiviteit 5 – 56%) 

 geeft wel zekerheid over causale kiem (specificiteit > 95%) 

 noodzaak tot drainage kan w aangetoond ifv biochemische analyse vh vocht 

 serologische testen 

 meestal geen plaats bij initiële aanpak CAP: redenen 

 resultaten (seroconversie) pas weken later beschikbaar 

 sensitiviteit en specificiteit meestal onvoldoende 

 enkel zinvol bij epidemiologische studies en evt. in retrospectief bevestigen van 

diagnose 

 invasievere onderzoeken meestal niet aangewezen 

 vb. bronchoscopie met BAL (broncho-alveolaire lavage), PSB (protected specimen 

brush), longbiopsie, … 

 enkel mogelijk geïndiceerd igv 

 zeer ernstig initieel ziektebeeld: overwhelming pneumonia 

 vermoeden van infectie met resistente of opportunistische kiemen 

 ongunstig klinisch verloop 

o opmerking: zeer typische biochemie bij Legionella (~casus 2.5) 

 CRP hoog 

 leukocytose niet zo overdreven hoog 

 natrium erg gedaald 

 zeer sterke stijging LDH 

 CPK (spierenzymen) extreem hoog 

 APO 

o bacteriële bronchopneumonie: focale of multifocale consolidatie vh longparenchym 

 soms beperkt tot één lobulus maar meestal multilobulair 

 microscopisch kenmerk: exsudatieve leukocytaire ontsteking in bronchi, bronchioli en 

omgevende alveoli waarvan samenstelling wisselt naargelang stadium van ontsteking 

o virale infecties van longparenchym veroorzaken interstitiële pneumonitis en diffuse 

alveolaire beschadiging 

 itt bacteriën: dan 

 intra-alveolaire ontstekingen  

 niet per se alveolaire beschadiging 

 initieel tast virus alveolair epitheel aan → mononucleair ontstekingsinfiltraat 

(lymfocyten, macrofagen en plasmacellen) in interstitium 

 necrose van type I pneumocyten met evt. vorming hyalijne membranen 

 soms in geïnfecteerde cellen aggregaten van virussen: ‘inclusielichaampjes’ 

 in cytoplasma: RSV 

 in kern: adenovirus 

 in beide: CMV 

 bij mazelenpneumonie: multinucleaire reuscellen 

 

Klinisch verloop 

 normaal klinisch verloop 

o koorts en inflammatoire parameters verdwijnen na 3d AB-therapie! 

o respiratoire klachten verdwijnen pas na 1 week 

o normalisatie auscultatie na 2 – 3 weken 

o opklaring RX vaak pas na 4 weken! 

 dus hoe pt zich voelt is veel belangrijker 

 zeer variabel en mede in functie van comorbiditeit 

 ongunstig klinisch verloop 

o mogelijkheden van abnormaal verloop 

 verkeerde diagnose  

 ‘mimics of pneumonia’ 
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 of vb. toch Mycoplasma-infectie → dan ga je neomacrolide associëren aan therapie 

(Amoxiclav NIET STOPPEN op dat moment!) 

 verkeerde (‘unusual’) kiem: TB, schimmel, P. jiroveci, importpathologie, zoönose 

(tularemie, psittacose, Q-fever, leptospirose) 

 resistente kiemen 

 onderliggende oorzaak vb. postobstructief 

 complicaties: abces, empyeem, metastatische infecties 

 iatrogeen: reactie op ingestelde therapie 

o te overwegen onderzoeken (in overleg met longarts!) 

 bronchoscopie met sampling van onderste luchtwegen: washing, BAL, transbronchiale 

biopsies, brushing 

 CT-thorax 

 V/Q-scan ikv ventilatie-perfusie onevenwichten 

 aanvullende serologische testen, PCR, … 

 uitsluiten metastatische infecties: echocardio, echo abdomen, galliumscan, … 

 

Behandeling 

 ALTIJD empirisch AB starten, best binnen 8 uur!!! 

o op geen enkele cultuur of ander resultaat wachten 

o juiste AB → idee over welke kiemen het veroorzaken overeenkomend met subgroepen 

 eerste keuze = hoge dosis β-lactam 

 igv ambulant  

 zonder risicofactoren: amoxycilline 3x 1g/d 

 met risicofactoren: amoxyclavulaanzuur 2x 2g/d 

 ikv actuele toename S. pneumoniae peni-I en peni-R 

 igv overgevoeligheid of ernstige intolerantie voor penicillines: respiratoire 

fluoroquinolones: moxifloxacine 400 mg/d 

 igv ongunstige evolutie na 3-tal dagen: ook atypische kiemen dekken 

 switch naar moxifloxacine  

 OF combinatie β-lactam met  

 neomacrolide (clarithromycine 2x 500 mg/d) vb. bij Legionella 

 OF azalide (azithromycine 500 mg/d) 

 ‘sequentiële’ therapie: bij klinische verbetering met afebriliteit en afname 

inflammatoire parameters na 2 – 3 dagen: overschakelen naar perorale therapie 

 igv ernstige pneumonie (ernstige CAP III, CAP IV): niet enkel S. pneumoniae maar ook 

Gram-negatieve kiemen, Legionella en atypische kiemen meenemen → 

combinatietherapie β-lactam met 

 neo-macrolide (clarithromycine 2x 500 mg/d) 

 OF fluoroquinolone 

o igv initieel IV → switch naar PO (er bestaan bio-equivalenten) igv voldaan aan criteria 

voor ‘klinische stabiliteit’ 

 temperatuur ≤ 37,8 °C 

 hartritme ≤ 100/minuut 

 SBD ≥ 90 mmHg 

 ademhaling ≤ 24/minuut 

 PaO2 ≥ 60 mmHg of SaO2 ≥ 90% 

 normale mentale status 

 orale route mogelijk 

 risicofactoren voor infectie met P. aeruginosa 

o ernstig structureel longlijden (bronchiëctasieën) 

o chronische corticotherapie > 10 mg/d 

o AB-therapie > 7d in voorbije maand 

 duur van behandeling 

o minimum 5 dagen voor S. pneumoniae 

 minstens 3 koortsvrije dagen 
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 in praktijk: eerder 1 week therapie 

o langere behandeling igv 

 atypische kiemen 

 7 – 14 dagen voor Enterobacteriaceae en Pseudomonas 

 14 dagen bij stafylokokken 

 14 – 21 dagen voor atypische kiemen (Legionella) 

 complicaties (abcedatie, empyeem, …): tot meerdere weken 

 associatie met aminoglycosiden: enkel aangewezen bij hemodynamische instabiliteit 

 

Complicaties  

 parapneumonische vochtuitstorting en longabces 

o beiden even erg 

o kunnen meestal goed behandeld w met AB maar vereisen af en toe chirurgische 

interventie 

o complicatie kan perfect voorkomen OOK als je pt vanaf begin adequaat behandelt!! 

 parapneumonische vochtuitstorting = pleuravocht dat ontstaat tijdens verloop vd pneumonie 

o zeer frequent: aanwezig bij 60% (mogelijk nog meer te vinden igv systematische CT) 

o MAAR meestal beperkt en helderkleurig exsudaat → geen specifieke therapie noodzakelijk 

o igv duidelijke vochtuitstorting (vochtschil > 1 cm): thoracocentesis nodig  

 thoracocentesis (vocht prikken) gebeurt ter exclusie van 

 gecompliceerde vochtuitstorting 

 empyeem 

 bij iedere diagnostische punctie: steeds bepalen van 

 uitzicht: citrijnkleurig, waterig, hemorragisch, purulent, … 

 geur 

 empyeem prikken = gigantische stank! 

 putried (verrot) bij anaeroben 

 niet aanwezig bij 40% vd anaerobe infecties 

 pH = belangrijkste parameter voor classificatie en behandeling! (zie onder) 

 hematologie: WBC + differentiatie 

 neutrofielen: infectie 

 lymfocyten: andere oorzaak pleuravocht 

 biochemie: LDH, glucose, amylasen en totaal eiwit 

 DD slokdarmperforatie, pancreatitis 

 DD transudaat vs exsudaat 

 transudaat = vocht tgv lekkage uit bloedvaten 

 typisch R hartfalen met pleuritis 

 weinig tot geen cellen, laag LDH, glucose laag-normaal, … 

 exsudaat = pleuravocht 

 hoog LDH 

 OF hoog totaal eiwit 

 OF sterk verlaagd glucose (want microben leven van glucose in vocht) 

 lipiden: cholesterol / TG 

 DD chylothorax 

 microbiologie: kleuring en cultuur (dikwijls negatief want pt al onder AB) 

 cytologie (op indicatie) 

 voor prikken: voldoende dikke naald gebruiken! 

 niet gewone IM naald want als er niks uit komt: te dik vocht kan empyeem zijn 

 voor je dikke naald gebruikt: pt wat verdoven 

o classificatie pleuravocht ifv resultaten van onderzoek van punctievocht 

 ongecompliceerde parapneumonische effusie 

 pH > 7,2 (‘wijst op iets dat gemakkelijk zal verdwijnen’) 

 glucose > 30 – 40 mg/dL 

 LDH < 1000 E/L 

 Gram-kleuring en cultuur negatief 
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 gecompliceerde parapneumonische effusie 

 pH < 7,0 – 7,2 (‘wijst op iets dat niet gemakkelijk verdwijnt en dan moet je prikken of drain 

laten') 

 en/of LDH > 1000 E/L 

 en/of glucose < 30 – 40 mg/dL 

 Gram-kleuring en cultuur negatief/positief 

 empyeem: dik, etterig pleuravocht 

o behandeling 

 AB zijn steeds noodzakelijk 

 initieel best IV toediening 

 penetratie in pleura meestal goed → intrapleurale toediening AB NIET aangewezen 

 behandelingsduur 

 niet-tuberculeuze bacteriële empyemen: zeker 2 – 4 weken 

 Nocardia, Actinomyces, M. tuberculosis of fungi: nog langere therapieduur 

 welke AB? 

 aminoglycosiden 

 activiteit aminoglycosiden in pleuraal vocht is verminderd tgv 

 minder goede penetratie 

 inactivatie in zuur en anaeroob milieu (amikacine minst beïnvloed) 

 maar toch zeker waardevolle AB owv synergie met β-lactams: vnl in 

behandeling infecties met P. aeruginosa, Enterobacter cloacae, Acinetobacter 

spp. of Serratia marcescens 

 fluoroquinolonen: evt minder nefrotoxisch alternatief  

 igv gecompliceerde parapneumonische effusie en empyeem: drainage nodig 

 suctie w geappliceerd → asap alle pus evacueren en long laten expanderen 

 igv vss loculaties: plaatsen van 2e drain kan geïndiceerd zijn 

 volledige evacuatie van vocht moet w nagestreefd binnen 24 – 48u 

 igv ongunstige evolutie 

 aanvullend onderzoek: echo en/of CT-thorax voor evaluatie loculaties en 

compartimentalisatie 

 indien nodig bijkomende therapie (~empyeem) 

o opmerking: empyeem = ophoping pus in thoraxholte 

 etiologie 

 meestal veroorzaakt door bacteriële pneumonie verwikkeld met parapneumonische 

effusie die uiteindelijk evolueert naar empyeem 

 andere oorzaken empyemen 

 geruptureerd longabces 

 bronchuscarcinoma 

 slokdarm ruptuur: syndroom van Boerhaave 

 thoraxtrauma 

 mediastinitis met pleurale uitbreiding 

 subfrenisch abces 

 postoperatieve infectie vb. post-thoracale heelkunde 

 empyeem is belangrijk probleem  

 mortaliteit  

 15 – 20% bij algemene populatie 

 25 – 75% bij ouderen 

 ong 40% vd pt’en zullen chirurgie nodig hebben in loop vd ziekte 

 parapneumonisch empyeem: stadia 

 exsudatieve fase: < 1 week 

 aanwezigheid helder exsudaat in thoraxholte 

 behandeling 

 meestal goed antwoord op AB  

 evt. evacuatie vocht via punctie of thoraxdrainage 

 fibrinopurulente fase: 1 – 3 weken 
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 oorzaak: invasie pleuravocht door bacteriën 

 toenemende fibrinedepositie: WBC hopen op samen met cellulaire debris → 

ontwikkeling fibrinemembranen die empyeem in vss holten verdelen (loculaties) 

 troebel vocht 

 fibrinebeslag / tussenschotten 

 behandeling: thoracoscopisch debridement / deloculatie 

 georganiseerde fase: > 3 weken 

 overgroei fibroblasten in fibrinedeposities geeft aanleiding tot ontwikkelen harde 

membranen over viscerale en pariëtale pleurae 

 harde viscerale pleura beperkt beweeglijkheid vd long 

 door retractie vd pleura ontstaat uiteindelijk  

 gefixeerde collaps vd long = entrapment = encavement = poumon en 

cuirasse 

 evt. verkleining en verharding vd thoraxholte (fibrothorax) 

 behandeling: decorticatie (meestal open operatie) 

 symptomen kunnen langzaam of plotseling ontstaan 

 eerste symptomen lijken op die van pneumonie 

 koorts, vermoeidheid, gebrekkige eetlust, zweten 

 ophoesten van sputum (kan spoortjes bloed bevatten) 

 pt kan pijn hebben op borst bij ademen (pleuritis pijn type): vnl als longvlies 

(pleura) ontstoken is 

 dyspnoe ontstaat tgv 

 pneumonie 

 pleuravochtophoping 

 vaak recidief van koorts na initieel gunstige evolutie 

 diagnose 

 meestal obv volgende 2 onderzoeken 

 RX thorax (face en profiel) 

 evacuerende punctie vh pleuravocht (~criteria boven) 

 echografie en CT-thorax  

 geven informatie over  

 aanwezigheid loculaties  

 fibrothorax 

 mogelijke contributieve oorzaken van empyeem 

 w vaak gebruikt om beste plaats voor drainage te bepalen 

 behandeling = afhankelijk van stadium 

 tijdsverlies vermijden! → owv snelle evolutie naar stadium 2 (2 weken) en stadium 

3 (4 – 6 weken) 

 conservatieve behandeling: zeldzaam efficiënt behalve in stadium 1 waar meestal 

AB volstaan 

 gebruik fibrinolytica: niet doen want 

 GEEN voordeel 

 kan tijdspanne naar effectieve behandeling verlengen → grotere kans op 

verwikkelingen 

 pleuraholte spoelen met fysiologisch vocht 

 drainage moet asap gebeuren om infectie te controleren en long te laten ontplooien 

 chirurgische interventie soms noodzakelijk  

 als stadium 2 vermoed w: obv 

 empyeem multiloculair  

 long komt niet volledig open 

 vaak is thoracoscopie met deloculatie en decorticatie mogelijk 

 deloculatie = tussenschotten breken → thorax is terug 1 ruimte, long kan 

weer open komen 

 decorticatie = verwijderen dikke fibrineuze laag op viscerale pleura 
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 thoracotomie kan noodzakelijk zijn om fibrothorax te vermijden en volledige 

longexpansie te bekomen: indicaties 

 als thoracoscopie onvoldoende resultaten geeft 

 igv sterk verdikte pleura 

 ook dan noodzakelijk om AB toe te dienen om oorzaak empyeem onder controle 

te krijgen 

 longabces 

o longabces = geïnfecteerde zone van longnecrose (etter) 

 al dan niet met cavitatie  

 meestal goed omkapseld 

 diameter > 2 cm 

o beeld van lucht-vochtniveau (vloeistofspiegel) ontstaat bij open contact met drainerende 

bronchus: 75% vd longabcessen 

o oorzaken 

 primair longabces: tgv macro-aspiratie (vb. oude mensen met slecht gebit) 

 in laagst gelegen longsegmenten, rechts >> links 

 igv liggend: apex onderkwab, posterior deel bovenkwab 

 igv staand: basaal deel 

 causale kiemen: afkomstig uit normale orofaryngeale flora  

 vaak meerdere species 

 80 – 90%: anaeroben geïsoleerd 

 > 50%: combinatie anaerobe met aerobe of facultatief anaerobe bacteriën 

 aspiratie-predisponerende factoren 

 slechte mondhygiëne 

 falen bronchopulmonale afweermechanismen 

 verminderd bewustzijn  

 vb. epilepsie, ethylisme, intoxicaties, algemene anesthesie, CVA, metabole 

encefalopathie 

 dysfagie  

 vb. braken, maagdilatatie, slokdarmaandoeningen, intestinale obstructie 

 disruptie van glottis/cardia-afsluitmechanisme 

 vb. maagsonde, endotracheale tube, tracheostomie 

 secundair longabces 

 metastatisch: per continuitatem, hematogeen 

 complicatie van bestaand longlijden: carcinoom, longinfarct, bronchiëctasieën 

o behandeling 

 voorkeur aan AB met goede activiteit tegen anaeroben  

 vb. β-lactam met β-lactamase inhibitor, clindamycine, carbapenems, metronidazole 

 langdurige behandeling: 4 – 8 weken (afhankelijk van resultaat) 

 behandeling start IV tot klinische verbetering en daling temperatuur 

 indicaties voor chirurgie 

 onvoldoende respons op AB 

 complicaties vb. massieve hemoptoe 

 uitgebreide necrose: abces > 5 – 6 cm (alle etter eruit halen) vb. longgangreen 

o abcederende of necrotische pneumonie = abcedatie als complicatie van bestaande 

infectieuze pneumonie 

 typisch bij bepaalde kiemen: Klebsiella (typisch alcoholist), Pseudomonas en sommige 

serotypes van S. pneumoniae 

 onderscheid met longabces is radiologisch: 1 of meer minder goed afgelijnde caviteiten 

 < 2 cm 

 thv één of meer aangrenzende longgebieden 

 

Vaccinatie tegen pneumokokken 

 doel: vermijden van invasieve ernstige pneumokokkeninfecties 

 soorten vaccins 
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o 23-valent vaccin 

o 13-valent geconjugeerd vaccin  

 nadeel: minder stammen 

 groot voordeel: geconjugeerd dus veel grotere immuunrespons 

 wat is effect van vaccin? 

o voorkomt NIET pneumokokken-pneumonie 

o MAAR veel minder ernstige pneumonie dan als men niet gevaccineerd is 

 doelgroep: pt’en met risicofactoren 

o volwassenen met verhoogd risico op pneumokokkeninfectie 

 volwassenen met stoornis van immuniteit 

 volwassenen met  

 anatomische en/of functionele asplenie (!!!!) 

 sikkelcelanemie  

 hemoglobinopathie 

 volwassenen met lek van cerebrospinaal vocht of cochleair implantaat 

o volwassenen met comorbiditeit 

 chronisch hartlijden 

 chronisch longlijden of rokers 

 chronisch leverlijden of ethylabusus 

 chronisch nierlijden 

o gezonde personen ≥ 65 jaar 

 hoe vaccineren? → hangt ervan af of pt al ooit gevaccineerd is 

o volwassenen 19 – 85 aar met verhoogd risico op pneumokokkeninfectie 

 igv nog nooit gevaccineerd 

 primovaccinatie PCV13 gevolgd door PPV23 na minimim 8 weken 

 revaccinatie: 23-valent vacin te herhalen om 5 jaar 

 personen die in verleden gevaccineerd werden met PPV23 

 eenmalige vaccinatie met PCV13, minstens 1 jaar na laatste PPV3 

 revaccinatie: PPV23 om de 5 jaar 

 (bijomende aanbevelingen in fiche HGR beschikbaar) 

o volwassenen 50 – 85 jaar met comorbiditeit en gezonde personen 65 – 85 jaar 

 primovaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken 

 personen die in verleden gevaccineerd werden met PPV23: eenmalige vaccinatie met 

PCV13, minstens 1 jaar na laatste PPV3 

 booster: te beoordelen ifv bijkomende gegevens en epidemiologie over 5 jaar 

o personen > 85 jaar: geen data over effect! → evt. individueel schema 2 overwegen 

 

Longinfecties bij pt’en met verminderde immuunafweer 

 

Kliniek en microbiologie 

 vatbaarheid voor en verloop van infectieziekte w beïnvloed door 

o virulentie van micro-organisme 

o afweermechanismen van gastheer 

 intacte huid- en mucosabarrière  

 vb. verminderd bij transplantatie 

 humorale afweer  

 antigeenspecifieke factoren 

 aspecifieke factoren 

 cellulaire verdediging  

 fagocyten: granulocyten en mononucleairen 

 T- lymfocyten 

 vb. cellulair defect bij HIV-pt, chronische corticoïden 

 immuundeficiënties bij volwassenen zijn meestal verworven 

o primair / idiopathisch 

o secundair aan  
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 andere aandoening vb. maligniteit, HIV, … 

 behandeling met immuunsuppressieve medicatie (corticoïden, cytostatica, …) 

 high risk pt’en voor opportunistische infecties 

o leukemie / lymfoom → hematologische pt die behandeld w voor hematologische 

maligniteit 

o gemetastaseerde maligniteit 

o gekende CMV-infectie 

o neutropenie < 1000 cellen/mm3  

o therapie hoge dosis corticosteroïden vb. reuma, systeemziekte, … 

o nood aan AB in recente voorgeschiedenis 

 microbiologie: alles kan → type afweerstoornis bepaalt aard en oorzakelijk micro-organisme 

van opportunistische infectie 

o immuunglobulinedeficiënties: infecties met omkapselde bacteriën 

 vb. S. pneumoniae, H. influenzae  

 IgG2-deficiëntie komt vaak voor en dit staat normaal in voor AS tegen streptokokken 

→ vatbaarder hiervoor 

o granulocytopenie en ernstige stoornissen van humorale afweer 

 bacteriële infecties: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, S. viridans 

 virale infecties (CMV) 

 schimmelinfecties (Aspergillus, Fusarium, Candida) 

o T-celdeficiëntie 

 M. tuberculosis, atypische mycobacteriën, Legionella, CMV, P. jiroveci, Cryptococcus 

neoformans, Toxoplasma gondii, … 

 vb. transplanpt’en onder Cellcept 

 klinische presentatie: dikwijls zeer atypisch 

o radiologische afwijkingen afwezig op begin (komen meestal wel na tijdje) 

o sputumproductie vaak afwezig 

o hospitalisatie altijd noodzakelijk!! 

 

Diagnostiek 

 RX thorax kan soms richtinggevend zijn 

o focale/multifocale zones consolidatie met acuut begin: bacteriële infectie 

o multifocale consolidaties met subacuut of chronisch verloop: tuberculose, nocardiose, 

schimmelinfecties 

o grote nodulaire verdichtingen, vaak subacuut of chronisch: nocardiosis, schimmelinfectie 

o reticulair of micronodulair beeld, diffuus en meestal subacuut: virussen (CMV), P. jiroveci 

o cavitatie: nocardiosis, schimmelinfectie, necrotiserende pneumonie (Gram-negatieve 

bacteriën: meestal K. pneumoniae, P. aeruginosa) 

 CT thorax  

o voordelen 

 toont vaak al afwijkingen bij nog normale RX 

 aard en uitbreiding infectie beter beoordelen 

o cavitaire lesies: nocardiosis, cryptococcose, Aspergillus 

o snel uitbreidende lesies met cavitatie en vaak longbloeding: mucormycosis 

o interstitiële tekening: overvulling, virussen, P. jiroveci, rejectie transplant 

o dense lobaire consolidatie: bacteriële pneumonie 

o lymfeklierzwelling: tuberculosis, CMV, Legionella, cryptococcose 

 microbiologische diagnostiek 

o meer plaats voor invasieve diagnostiek! 

 bronchoscopie met washing 

 BAL 

 brushing en transbronchiale biopsiename 

 transcutane naaldaspiratie 

 zelden thoracoscopische of open longbiopsie 

o serologische testen: weinig zinvol in diagnostiek van actieve infectie 
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o cave: kolonisatie vs actieve infectie (CMV, Aspergillus, …) 

o identificatie van oorzakelijk agens  

 vereist soms specifieke kweekbodems 

 meer en meer: moleculaire technieken (PCR) voor opsporen oa  

 Legionella 

 atypische kiemen vb. Mycoplasma, Chlamydia, M. tuberculosis, atypische 

mycobacteriën, Pneumocystis jiroveci 

 virussen vb. CMV 

 bepaalde gevallen: ook onderliggende immuunstoornis identificeren 

o telling en differentiatie van leukocyten 

o eiwitelektroforese 

o beenmergonderzoek bij vermoeden hematologische aandoening 

o bepaling immuunglobines (evt. met subklassen en specifieke antistoffen tegen 

polysaccharide-antigenen) 

o telling aantal B- en T-cellen 

o lymfocytenstimulatietesten 

o … 

 

Behandeling 

 meestal in ziekenhuis 

 toevertrouwd aan specialisten met nodige ervaring 

 

Longtuberculose 

 

Etiologie en pathogenese 

 tuberculose w veroorzaakt door M. tuberculosis complex (dus niet slechts 1 bacterie) 

o oorzaak van longtuberculose: Mycobacterium tuberculosis = ‘bacil van Koch’ 

 strikt aerobe, zuurvaste, traaggroeiende bacil 

 1 – 4 µm 

o M. tuberculosis complex 

 5 subspecies 

 M. tuberculosis 

 M. bovis 

 M. africanum 

 M. dicrotii 

 M. canettii 

 eerste halft 20e E: M. bovis nog mee verantwoordelijk voor TB bij mens 

 door enterogene infectie via besmette melk 

 sinds uitroeiing runder-TB in onze streken en algemeen gebruik gepasteuriseerde 

melk: deze vorm besmetting bijna volledig verdwenen 

 ziekte-incidentie 

o nog zeker niet wereld uit!: incidentie is afgenomen maar nog niet zo veel als men had 

verwacht 

o gedaald door invoer adequate therapie 

 1900: incidentie nog 10% per jaar 

 itt vroeger: toen stuurde men mensen als behandeling naar hoge hoogten 

(Zwitserland) omdat daar lucht ijler was  

o nu in België: 8,8 / 100.000 / jaar 

 > 50% zijn niet-Belgen 

 niet-Belgen brengen TB binnen: ook resistente! 

 aan denken igv vluchteling op consultatie (je kan enkel diagnose stellen als je 

eraan denkt!) 

 Vlaanderen doet het best, Brussel doet het minst goed: daar zijn meer niet-Belgen 

o risicogroepen 

 bejaarde mannen 
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 inwijkelingen uit Oost-Europa en 3e wereld: oa asielzoekers en kansarmen 

 gevangenen en IV druggebruikers, ‘vierde wereld’ 

 immuungecompromiteerden (HIV+) 

 contactpersonen van ‘besmettelijke’ longtuberculose! 

o mortaliteit: enorm gedaald! 

 besmetting 

o overgedragen van mens tot mens via aërogene weg 

 geïnfecteerde ‘droplet nuclei’ w voortgebracht door sputumpositieve pt’en → moeten 

strikt geïsoleerd w tot negativatie sputum!!! 

 meestal caverneuze longTB 

 zeldzaam ook endobronchiale en/of ulceratieve larynx-TB 

 aërogene besmetting: meestal in best geventileerde longgebieden = ventrale segment 

van bovenkwab, middenkwab en lingula 

o na besmetting  
 geïnhaleerde bacillen w in alveoli opgevangen door macrofagen → cellulair 

gemedieerde immuunrespons (primo-infectie) 

 exsudatie met epitheloïde granulomen 

 evt. gevolgd door verkazing 

 verspreiding van infectie naar  

 regionale lymfeklieren  

 organen op afstand: longtoppen, hersenen, bot, nieren en bijnieren 

o na 4 – 8 weken is cellulaire immuunrespons maximaal 

 resolutie vd ontsteking  

 evt met residueel litteken en calcificatie: in deze restletsels kunnen tuberkelbacillen 

overleven! 

 in sluimerende (dormante) toestand 

 igv reactivatie: kunnen opnieuw actieve ziekte induceren → ‘postprimaire’ of 

‘reactivatie’-tuberculose 

 omslag van tuberculine-reactie (intradermo-test) 

o igv toevallige inhalatie van besmette dropnuclei: kans op ontwikkeling primo-infectie (met 

omslag tuberculine-reactie) ong 30% 

 tgv natuurlijke weerstand (door selectie): 90 – 95% vd primo-infectie verlopen zowel 

klinisch en radiologisch latent 

 DUS primo-infectie leidt meestal tot niet tot klinische ziekte  

 wordt mooi afgekapseld en ingekaderd igv goed immuunsysteem → niet ziek 

 enige wat je ziet is dat na aantal weken intradermo test positief w 

 

Klinisch-radiologische presentaties 

 onderscheid tss 5 vormen 

o gangliopulmonale of hilustuberculose 

o caverneuze longtuberculose (‘ftisis’) 

o tuberculeuze pleuritis 
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o endobronchiale tuberculose 

o miliaire tuberculose 

 men kan globaal kliniek van tuberculose onderverdelen in 

o globale klachten 

 koorts, nachtzweten 

 anorexie, vermagering, moeheid 

 erythema nodosum 

 klachten zijn vaag en kunnen vaak enige klachten zijn van TB: vnl bij bejaarden! 

o pulmonale klachten 

 hoesten, sputum, bloedfluimen 

 pijn 

 dyspnoe 

 gangliopulmonale tuberculose = gezwollen en verkaasde hilaire lymfeklieren, al dan niet 

verkaasde niet-verwekende infiltraten in longparenchym 

o toenemende incidentie bij volwassenen en bejaarden 

o wijst meestal op recente besmetting (bronopsporing!) 

o onderzoeken 

 RX soms ‘halter’-beeld: longverdichting verbonden door streng met hilusklieren 

 sputumonderzoek meestal negatief 

 intradermo: omslag (virage) 4 – 8 weken na infectie 

o cave progressie naar endobronchiale, pleurale en miliaire (meningitis!) vorm 

o cave ontwikkeling bronchiëctasieën bij bronchusafsluiting door vergrote klieren 

 reactivatie-tuberculose: meestal caverneuze vorm (= meest frequente vorm) 

o soms jaren na primo-infectie 

 soms door (massieve) re-infectie 

 soms als progressieve postprimaire TB bij adolescenten 

o zijn geen doodzieke pt’en maar pt’en die al weken wat koorts hebben, fluimen hebben, … 

 meteen isoleren! want hebben TB tot tegendeel bewezen is 

o onderzoeken 

 RX/CT zeer uiteenlopend: holtebeeld met infiltraatjes 

 nodulaire opaciteiten 

 verdichtingen 

 holtebeelden 

 sputumonderzoek vaak positief 

 intradermo positief of negatief 

o radiologische resolutie is traag + soms restletsels evt. met calcificaties 

 progressieve primaire tuberculose (zeldzaam): betreft meestal 

o miliaire TB: jonge kind 

 zeer ernstig (maar gelukkig zz)! → letaal indien onbehandeld 

 infectie die naar alle organen gaat: ontelbare korrelgrote tuberkelhaarden in longen, 

hersenen, hart, nieren, milt, beenmerg, ogen en meningen 

 leeftijd 

 op jonge leeftijd  

 als complicatie van progressieve postprimaire tuberculose 

 zeer acute kliniek 

 nu frequent ook bij volwassenen en bejaarden 

 vnl bij verminderde immuunafweer 

 kliniek: insidieus  

 onderzoeken 

 beeldvorming 

 RX kan normaal zijn in eerste weken → nadien diffuus fijnkorrelig beeld 

 CT vroegtijdig afwijkend 

 kleuring en cultuur van respiratoire monsters 50% positief 

 intradermo vaak negatief! 

o endobronchiale TB: oudere kind 
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 ulceratieve trachobroncheale bronchitis: tuberculeuze letsels in trachea en bronchi 

 momenteel vrij zeldzaam 

 heel veel bacillen die w opgehoest, uitgeniest, … → extreem besmettelijk: onmiddellijk 

pt isoleren! 

 symptomen 

 prikkelhoest 

 soms (overvloedige) sputumproductie 

 gelokaliseerde wheezing 

 RX 

 verdichtingen 

 atelectasen 

 resten van gangliopulmonale infecties 

 normaal 

o tuberculeuze pleuritis: adolescent 

 leeftijd 

 jonge pt’en binnen 12 maanden na primo-infectie 

 nu ook volwassenen 

 symptomen 

 pleurale pijn 

 koorts 

 dyspnoe 

 onderzoeken 

 RX 

 meestal geen parenchymafwijkingen 

 pleuravocht 

 pleuravocht 

 lymfocytair exsudaat met ↓ glucose, ↓ pH en ↑ eiwit en ↑ LDH 

 kleuring meestal negatief 

 cultuur 65% positief 

 pleurale biopsies 90% positief 

 intradermo meestal sterk positief 

 maar negatieve test sluit diagnose niet uit! 

 

Diagnose  

 eraan denken!: combinatie symptomen + RX thorax bij risicopt 

 aantonen TB bacillen dmv kleuring in tal van klinische monsters 

o kleuring: Ziehl-Nielsen of auramine 

o sputum 

 specificiteit nagenoeg 100% (maar geen differentiatie met atypische mycobacteriën) 

 sensitiviteit ≤ 50% bij niet-caverneuze tuberculose 

 kweek van tuberkelbacillen 

o vaste Löwenstein-bodems: groei pas na 4 – 8 weken 

o vloeibare bodems: groei al na 1 – 3 weken 

o ook voor 

 bepaling resistentiepatroon 

 differentiatie met atypische mycobacteriën 

 intradermo-test (tuberculine-huidtest) 

o beperkte diagnostische waarde 

 positiviteit is teken van immuniteit → NIET teken 

van actieve ziekte 

 negatieve reacties sluiten actieve ziekte niet uit  

o dit is Mantouxtest (zie verder) 

 IGRA test (IFN-γ test) is mogelijk alternatief voor 

tuberculine-huidtest 

o T-cellen van geïnfecteerde pt’en gaan bij nieuw contact 
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met tuberculosebacillen overmatig IFN produceren 

 in vitro test: nakijken door T-cellen van pt’en in contact te brengen met antigenen 

specifek voor M. tuberculosis 

 positief resultaat is specifiek voor M. tuberculosis: differentiatie van infectie door 

atypische mycobacteriën 

o testresultaat 

 positieve IFN-test wijst op infectie maar laat niet toe te differentiëren tss latente en 

actieve ziekte 

 betekenis negatieve test  

 ofwel niet goed uitgevoerd  

 ofwel nooit in contact geweest met TB bacillen 

 moleculaire technieken (PCR): snelle diagnostiek  

o vnl op kleuring-positieve stalen (lagere sensitiviteit bij kleuring-negatieve stalen) 

o nut bij 

 differentiatie tss typische en atypische stammen 

 resistentiebepaling 

 

Pathologie: onderscheid tss rustige letsels van TB en letsels van actieve TB 

 rustige letsels: verkalkt litteken, omkapselde haard, tuberculoma 

o oude of rustige tuberculoseletsels vertonen zich onder 2 vormen 

 gefibroseerd litteken 

 omkapselde kaashaard: tuberculoma 

o beide letsels kunnen overal in lichaam w aangetroffen maar vnl in  

 longen  

 mediastinale weiknopen 

o uitgesproken neiging om te verkalken: bijzonder (maar niet exclusief) kenmerk van 

tuberculoseletsels 

o tuberculoma 

 involutieve kenmerken domineren histologisch beeld 

 discrete inflammatoire activiteitstekens kunnen toch aanwezig zijn 

 duidelijke capsulaire granulomateuze proliferatie valt volgens enkele auteurs nog 

binnen definitie van tuberculoma 

 maar verdient voorkeur om term ‘tuberculoma’ te reserveren voor rustige of 

hoogstens weinig evolutieve afgekapselde noduli met uitgesproke fibrose 

 reden: om morfologisch beeld goed te kunnen onderscheiden van actief 

verwekend verkazingsproces 

o in restletsels van primaire of postprimaire TB (zelfs in gedeeltelijk verkalkte haarden) 

kunnen levende TB bacillen achterblijven 

 is aangetoond dmv culturen 

 maar vrijwel nooit zuurvaste staven aantoonbaar dmv Ziehl-Neelsen kleuring  

 zeker niet als kaasnecrose in specimen ontbreekt  

 reden: aantal bacteriën te gering 

o bij autopsie van niet aan TB overleden pt’en: verkalkte inactieve TB-letsels kunnen w 

aangetroffen in virtueel alle organen tgv gegeneraliseerde hematogene uitzaaiing die 

(hoewel niet beperkt tot longtoppen) abortief verlopen is 

 letsels van actieve tuberculose 

o na initiële aspecifieke ontstekingsreactie: TB bacil lokt specifieke granulomateuze reactie 

uit: morfologische bouwsteen vd TB is epitheloïd granuloom 

 ongeacht  

 of het gaat om primo-infectie, postprimaire uitzaaiingshaard of reïnfectie 

 lokalisatie vd ziekte 

 stadium vd ziekte 

 is samengesteld uit epitheloïde cellen en meerkernige reuscellen omgeven door 

lymfocyten 

 granulomen clusteren samen waardoor tuberkel w gevormd 
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 als tuberkel in centrum necroseert: kaashaard ontstaat 

 kaashaard is evolutief en omzoomd door prolifererende epitheloïde granulomen en 

lymfocytair exsudaat 

 itt tuberculoma die involutief en fibreus omkapseld is 

o miliaire tuberculose 

 acute miliaire tuberculose 

 typisch: alle parenchymateuze noduli ong gelijktijdig tot ontwikkeling 

 zijn dus allen even groot (2 – 3 mm) 

 in zelfde stadium van evolutie: al dan niet verkazend en zelfs evt involuerend 

 in longen: granulomen bevinden zich in alveolo-capillaire pulpa vd lobulus volgens 

louter toevallig en niet gesystematiseerd verspreidingspatroon 

 in zeldzame gevallen (vnl hoogbejaarden en immuungestoorden): epitheloïde 

granulomen kunnen volledig ontbreken 

 dan zijn er ontelbare necrotische foci die vol steken met tuberkelbacillen 

 ‘niet-reactieve’ miliaire TB = ‘cryptische’ miliaire TB = sepsis tuberculosa 

acutissima = vliegende tering 

 chronische miliaire TB 

 treedt op als hematogene uitzaaiing stootsgewijze en in beperkte mate gebeurt 

 in longen verschijnen minder talrijke en ongelijkmatig verspreide noduli  

 van ongelijke grootte 

 in diverse stadia van ontwikkeling 

o effect van chemotherapie op morfologie vd letsels werd uitgebreid bestudeerd door 

vergelijking longresectiestukken van onbehandelde en van behandelde TB pt’en 

 onbehandelde gevallen 

 veel meer sateliettuberkels rond tuberculeuze pneumonitishaard  

 hogere incidentie van tuberculeuze bronchitis 

 caverneuze letsels: geen involutietekens 

 in resectiestukken van behandelde pt’en 

 tuberculeuze bronchitis afwezig 

 perifocale aspecifieke en specifieke ontstekingsreacties veel minder uitgesproken 

 cavernes vaak (maar niet altijd) steriel 

 

Behandeling 

 adequate behandeling vereist gelijktijdig toedienen meerdere actieve middelen met 

voldoende dosering en therapieduur 

 standaardbehandeling (behandeling in afwezigheid enige voorafgaande tuberculosetherapie 

of andere risicofactoren voor infectie met resistente bacillen) 

o initiële fase (IF, 2 maanden): gericht op doden talrijke sneldelende bacillen → 4 

tuberculostatica 

 isoniazide (INH) 

 rifampicine (RMP) 

 pyrazinamide (PZA) 

 ethambutol (EMB) 

o consolidatiefase (CF, 4 maanden): uitroeien persisterende bacillen → 2 tuberculostatica 

 INH 

 RMP 

o langere behandelingsduur (9 – 12 maanden) kan overwogen w bij ernstigere 

ziektevormen 

 meningitis 

 bottuberculose  

 miliaire tuberculose 

 bij problematische therapietrouw kan evt. intermittente behandeling w voorgeschreven 3x 

per week 

o onder rechtstreekse supervisie: ‘directly observed therapy’ (DOT) 

o best enkel gedurende consolidatiefase 
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 pyrodoxine (vit B6) aan 20 mg/d of 250 mg/w voorkomt perifere neuropathie veroorzaakt 

door INH 

o NIET nodig om dit systematisch voor te schrijven 

o gebruik enkel aanbevolen bij pt’en met verhoogd risico 

 zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven 

 alcoholici 

 bejaarden 

 onvervoede personen 

 diabetici 

 pt’en met nierinsufficiëntie 

 HIV-seropositieve personen 

 kinderen die borstvoeding krijgen 

 corticoïden 

o bij volwassenen: belang adjuvante therapie met corticoïden alleen aangetoond voor 

behandeling  

 tuberculeuze meningitis  

 tuberculeuze pericarditis 

o momenteel onvoldoende evidentie voor gunstig effect corticoïden bij behandeling 

tuberculeuze pleuritis 

 respiratoire isolatie is noodzakelijk bij elke sputum-positieve pt 

o tot 2 – 3x negativatie van sputum 

o isolatie: masker, schort, handschoenen, … 

 ieder geval actieve TB moet verplicht w aangegeven aan provinciale gezondheidsinspecteur 

o onderzoek van omgeving gebeurt via ringprincipe: familie → nauwe contacten → 

occasionele contacten (ring telkens uitbreiden bij positief resultaat) 

o bij recente infectie: bronopsporing vereist! 

 

Opmerkingen 

 Mantouxtest = 2 eenheden (0,1 mL) tuberculine PPD (‘purified protein derivative’) 

Kopenhagen toedienen op buitenzijde voorarm 

o aflezing van induratie gebeurt best na 72 uur (max. na 5 dagen) 

 < 5 mm: negatief 

 5 – 9 mm 

 meestal negatief  

 wel positief igv pt’en die weinig reactie kunnen doen  

 HIV-pt’en 

 ernstige immunodeficiëntie 

 twijfelachtig  

 igv nauw contact met besmettelijke tuberculosept (positief sputum op 

rechtstreeks microscopisch onderzoek of op kweek) 

 jonge kinderen (< 5 jaar) 

 oudere personen (> 65 jaar) 

 10 – 17 mm 

 positief igv 

 nauw contact met besmettelijke tuberculosept 

 verhoogd risico op TB-infectie of aanwezigheid één of meer risicofactoren voor 

ontwikkelen actieve TB 

 twijfelachtig bij afwezigheid risicofactoren en/of indien antecedenten recente (< 5 

jaar geleden) BCG-vaccinatie (Bacillus Calmette-Guérin) 

 induratie ≥ 18 mm: sowieso positief! 

o ‘tuberculineomslag’ (virage) 

 is 10 mm toename vd induratie tss 1e negatieve of twijfelachtige en 2e positieve 

tuberculinetest minder dan 2 jaar later met zelfde hoeveelheid tuberculine 

 wijst op recente tuberculose-infectie 

o test w positief 3 – 8 weken na primo-infectie 
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 blijft positief zo lang levende (evt sluimerende) bacillen in lichaam aanwezig zijn 

 vals-negatief bij onderdrukking immuunsysteem: sarcoïdose, maligniteit, fulminante 

TB, hoge leeftijd 

 vals-positief 

 (occulte) infectie met atypische mycobacteriën 

 na BCG-vaccinatie: zwak positief 

 MDRT = multiresistente TB: bacil is minstens resistent voor INH én RMP (twee krachtigste 

tuberculostatica) 

o zeldzaam in België: < 1% 

 primair: indien nooit behandeld in verleden 

 secundair: verworven resistentie na (suboptimale) behandeling 

 belang van therapietrouw! 

o komt vnl vanuit buitenland 

o behandeling moet gebeuren in gespecialiseerde diensten en onder strikte isolatie 

 start met minstens 5-ledige therapie  

 vb. basis 4 + amikacine 15 mg/kg/d (max 1g), 5d/w 

 aangepast als resistentiepatroon bekend is 

 therapie duurt 3 jaar en genezingskans bedraagt slechts 70% 

 tegenover 100% voor niet-resistente tuberculose 

o verschillende graden resistentie 

 MDR = resistent aan combinatie RMP/INH 

 pre-XDR = resistent aan combinatie RMP/INH én aan ≥ 1 inspuitbare 2e lijns-GM 

(amikacine en/of capreomycine) ofwel aan ≥ 1 fluoroquinolonen 

 XDR = experimentele behandeling nodig want resistent aan  

 combinatie RMP/INH  

 én aan ≥ 1 inspuitbare tweedelijnsgeneesmiddelen (amikacine en/of capreomycine)  

 én aan ≥ 1 fluoroquinolonen  

 niet-tuberculeuze of atypische mycobacteriën = alle mycobacteriën die niet behoren tot M. 

tuberculosis-complex 

o zitten overal dus als je deze isoleert wil dit niet per se zeggen dat het positieve test is 

 meestal aangetroffen in vochtige omgeving: oa natuurlijke waters, zwembaden, 

leidingwater, grond 

 potentieel pathogeen voor mens maar éénmalige isolatie duidt niet noodzakelijk op 

actieve infectie 

o pulmonale NTM: vnl  

 M. avium-intracellulare (MAC) 

 M. kansasii 

 M. xenopi 

 M. malmoense  

 M. chelonae 

o positief igv minstens 2x positieve test! 

o klinisch verloop 

 ontstaan meestal in aanwezigheid voorbeschikkende factoren vb. restafwijkingen, 

silicose, bronchiëctasieën 

 verloop is chronisch en veroorzaakt meestal weinig ziektetekens 

 igv ernstige immuundeficiëntie: mycobacteriën kunnen hematogeen uitzaaien 

 vb. M. avium intracellulare bij AIDS 

o diagnose 

 tuberculine-reactie matig positief (niet altijd) 

 vroegtijdige diagnose mogelijk bij positieve kleuring en negatieve PCR voor M. 

tuberculosis complex 

 laattijdige bevestiging door cultuur 

o NTM zijn vaak minder gevoelig voor of zelfs resistent aan eerstelijnstuberculostatica → 

behandeling moet volgens resistentiepatroon aangepast w 

 behandeling van latente tuberculose-infectie (LTBI) 
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o LTBI = subklinische infectie met MTB-bacillen zonder klinische, bacteriologische of 

radiologische aanwijzingen voor actieve tuberculose 

o globaal: risico van LTBI op progressie tot actieve ziekte 5 – 10% tijdens ganse levensduur 

 aanwezigheid bepaalde risicofactoren kan risico duidelijk doen toenemen 

 profylactische behandeling met INH 300 mg/d gedurende 6 – 9 maanden  

 vermindert kans op progressie met 75 – 95% 

 enkel aangewezen igv duidelijk verhoogd risico op ontwikkeling actieve tuberculose 

 aanwijzingen voor recente infectie 

 tuberculine-omslag (virage) 

 recent contact met besmettingsbron 

 kinderen ≤ 5 jaar 

 aanwezigheid risicofactoren 

 HIV-seropositiviteit 

 immuunsuppressieve therapie: vnl kandidaten voor anti-TNF behandeling 

 radiologische evidentie van doorgemaakte longtuberculose met belangrijke 

fibrotische restletsels 

 chronische nierinsufficiëntie 

 ongecontroleerde diabetes mellitus 

 (evt) silicose, maligniteit, orgaantransplantatie, ondervoeding 
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Neoplasieën van long en mediastinum 

 

Longtumoren 

 

Vss soorten longtumoren 

 meeste longtumoren zijn kwaadaardig: longcarcinoom = longkanker = bronchuscarcinoom 

 aparte klinische presentatie: solitaire pulmonale nodulus (SPN) 

o vroeger ‘coin lesion’ genoemd 

o kan om goedaardig letsel gaan maar ook vroeg gevonden longcarcinoom 

 igv meerdere noduli: kunnen longmetastasen zijn 

 

Longcarcinoom 

 

Epidemiologie 

 ong 7.000 nieuwe gevallen per jaar in België 

o 40% van alle kankersterfte bij man 

o 2e meest voorkomende kanker bij man, 3e meest voorkomende bij vrouw (maar stijgende 

incidentie bij vrouwen) 

 piek in groep 50 – 70 jarigen 

 mannen > vrouwen (3:1) 

 slechte prognose!: 5-jaarsoverleving in België ong 15% 

 

Etiologie 

 roken is oorzaak bij 80 – 85% vd pt’en 

o vnl sigarettenrokers (10 – 20x hoger risico) 

o ook door passief roken 

o recente toename van niet-rokers met adenocarcinoom (vnl vrouwen) 

 andere oorzaken: beroeps- en milieufactoren 

o asbest (vuurvaste isolatie) 

 opmerking: effecten van roken (vb. x20) en asbest (vb. x2) zijn multiplicatief (x40) 

o metaalbewerking: cadmium, chroom, arseen 

o chloorwaterstoffen: petroleumindustrie 

o luchtverontreiniging (oa dieselpartikels) 

o … 

 

Pathologie 

 onderscheid tss vss vormen 

o historisch: onderscheid tss 

 niet-kleincellig longcarcinoom 85% (80% volgens HC) 

 kleincellig longcarcinoom 15% (20% volgens HC) 

o owv vorderingen in moleculaire biologie en therapie: subtype van NKCLC relevant 

 spinocellulair carcinoom 35% 

 adenocarcinoom 40% 

 grootcellig niet verder te klasseren 10% 

 80% niet-kleincellig longcarcinoom (NKCLC) 

o 35% spinocellulair carcinoom  

 synoniemen: epidermoïd, squameus, plaveiselcellig of plaatepitheel carcinoom 

 is NKCLC met differentiatie naar epitheel met verhoorning 

 lokalisatie en RX 

 meestal centraal in long gelegen 

 kan soms centrale necrose vertonen: holtevorming op RX 

 histopathologische diagnose 

 aanwezigheid intercellulaire brugjes tss tumorcellen 

 keratinisatie/verhoorning 

 andere histologische kenmerken 
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 soms is cytoplasma opvallend helder door aanwezigheid glycogeen 

 keratinisatie kan zich voordoen onder vorm hoornparels 

 doorgaans belangrijke fibroblastische stromareactie 

o 40% adenocarcinoom 

 is NKCLC met differentiatie naar klierstructuren (mucusproductie) 

 kenmerken en RX 

 meeste adenocarcinomen ontstaan perifeer in long 

 geven soms retractie vd viscerale pleura 

 differentiatiegraad 

 goed gedifferentieerde tumoren vormen acinaire of papillaire structuren 

 weinig gedifferentieerde tumoren tonen  

 solied groeipatroon  

 slijmvacuolen in individuele tumorcellen 

 ontstaan soms in buurt van littekenweefsel: ‘scar cancer’ 

 vb. wonden, oude TB-haard, infarctletsels, diffuse longfibrose (vb. asbestose), … 

 of litteken oorzaak of gevolg vd tumor is: niet duidelijk → theorieën 

 litteken soort ‘val’ voor carcinogenen 

 andere theorie: litteken is stromareactie 

o 10% grootcellig niet verder te klasseren = NKCLC zonder duidelijke differentiatie 

 geen duidelijke squameuze of glandulaire differentiatie te vinden 

 als volledige tumor kan onderzocht w (resectiestuk van geopereerde pt): ‘grootcellig 

ongedifferentieerd carcinoom’ (large cell undifferentiated carcinoma) 

 groeipatroon: solied 

 cellen 

 relatief veel cytoplasma 

 vrij grote vesiculaire, ronde tot ovale kern met prominente nucleolus 

 elektronenmicroscopisch onderzoek → vaak zeer weinig gedifferentieerd plaveiselcel-

carcinoma of adenocarcinoma 

 meest agressieve NKCLC 

 20% kleincellig (ongedifferentieerd) longcarcinoom (KCLC) 

o tumoren ontstaan karakteristiek in grote of segmentaire bronchi 

 maar kunnen overal in long voorkomen: zelfs subpleuraal 

o bestaan uit dichte massa’s van relatief kleine tumorcellen  

 sterk hyperchromatische kernen 

 onopvallende nucleoli 

 kernen rond, ovaal of langwerpig 

 vaak treedt nucleaire molding op: kernen deuken elkaar in als mozaïeksteentjes 

 zeer weinig cytoplasma 

 talrijke mitosen 

 uitgebreide tumornecrose 

 tumorcellen zijn fragiel → gemakkelijk beschadigd tijdens biopsiename 

 bij dit crush-artefact: strepen van kernchromatine zichtbaar 

 weinig stromareactie 

o tumoren ontstaan uit pluripotentiële basale cellen vh bronchiaal epitheel die differentiatie 

tonen in richting van Kulchitsky-cellen 

 Kulchitsky-cellen hebben neuro-endocriene functie 

 EM: bevatten talrijke intracytoplasmatische dense neuro-secretoire granules 

 klein aantal v deze granules w ook in kleincellig ongedifferentieerd carcinoma 

teruggevonden → behoort tot neuro-endocriene carcinomen vd long 

o zeer agressieve tumor: snelle metastasering 

o behandeling vaak niet heelkundig 

 0,4 – 3% bronchiaal carcinoïd (weinig frequent) 

o kan zowel typisch als atypisch zijn 

 >70% typische carcinoïd 
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 tumor centraal gelokaliseerd → klachten van centrale tumor (hemoptoe, retro-

obstructieve pneumonie, …) 

 vaak beperkte endobronchiale uitbreiding dus tumoren vaak in aanmerking voor 

longsparende resectie (type sleeve lobectomie) 

 zeer goede prognose na complete resectie: 10-jaarsoverleving na resectie ong 80% 

 30% atypische carcinoïd: tumor meer perifeer gelokaliseerd 

 10-jaaroverleving na resectie: 40% 

o is oorzaak van ‘pseudo-astma’: pt die komt met klachten van astma maar blijkt slechts 

éénzijdig te zijn bij auscultatie 

o carcinoïd tumor is neuro-endocriene tumor 

 maar lage maligniteitsgraad (itt kleincellig ongedifferentieerd carcinoma dat zeer 

agressief verloopt) 

 in 5% vd gevallen: metastasen (laattijdig) 

o voorkomen: typisch op jonge tot middelbare leeftijd 

 jongere personen: 20 – 40 jaar 

 geen verband met roken 

o klassiek: bronchiale (sub)obstructie → slechts deel vd tumor puilt uit in lumen terwijl 

grootste deel dieper invadeert (‘ijsbergfenomeen’) 

o neuro-endocrien → ectopische secretie van neuropeptiden mogelijk: oa 5-HT, ACTH 

o goed gevasculariseerd!: rood aspect, kersachtig 

o histologisch 

 organoïde architectuur: eilandjes of trabekels van ronde cellen in midden van rijk 

gevasculariseerd stroma 

 tumorcellen hebben vrij veel cytoplasma en regelmatige kernen zonder cytologische 

atypieën 

 mitosen: zeldzaam 

 tumornecrose is afwezig (behalve bij atypisch carcinoïd) 

 EM: neurosecretoire granules in cytoplasma 

o distaal vd centrale bronchiale obstructie door carcinoïd 

 klassiek postobstructieve afwijkingen 

 postobstructieve bronchiëctasieën 

 vnl slijmstase in gedilateerde lumen 

 weinig of geen fibreuze vervorming of ontsteking vd wand 

 endogene lipidpneumonie 

 bevindt zich nog meer stroomafwaarts op alveolair niveau 

 gekenmerkt door  

 opstapeling vetbeladen macrofagen in alveolen  

 mononucleaire ontsteking in alveolaire septa 

 macroscopisch goudgele kleur → ‘golden pneumonia’ 

 kan bij ieder type broncho-obstructie voorkomen (ook bij andere longtumoren) 

 of combinatie van beiden 

 afwijkingen zijn logisch te verklaren 

 exit van gesecreteerde slijm w afgesloten door centrale tumor 

 endogene lipidpneumonie berust ook op ‘meerproductie’ van defecteus surfactant 

 vnl vet (dipalmytoylphosphatidylcholine) 

 w door type II pneumocyten gesynthetiseerd en gesecreteerd 

 producten belanden in alveolaire macrofagen → opstapeling in alveolen → 

wachten tevergeefs op mucociliaire ‘escalator’  

 maar mucociliaire escalator komt nooit owv centrale obstructie 

o prognose: goed na volledige resectie 

 

Kliniek 

 presentatie volgens 3 grote patronen (overgangsvormen zijn mogelijk) 

o centraal gelegen longcarcinoom: ± 50 – 60% (meestal spinocellulaire epitheliomen) 
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 door combinatie tumoruitbreiding en comorbiditeit (COPD en hartziekten door roken) 

kan behandeling vaak niet meer radicaal zijn 

 dus herkennen vroegtijdige klachten bij rokers cruciaal voor prognose! 

 locoregionale klachten die alarmtekens zijn bij roker 

 recent ontstane, aanslepende hoest 

 verandering in karakter van bestaande (rokers)hoest: holler, scherper, ‘vastzittend’ 

 toename dyspnoe, soms unilaterale wheezing 

 traag of niet genezen van luchtweginfectie/pneumonie na AB: retro-obstructieve 

pneumonie (doordat achterliggend longsegment secreties niet kan draineren) 

 ‘COPD’ opstoot die niet herstelt zoals voorheen 

 hemoptoe 

 tekens van gevorderde lokale uitbreiding 

 heesheid door n. recurrens verlamming: tumor L hilus 

 pancoast syndroom: hevige uitstralende pijn in schouderregio 

 door invasie in weke delen vanuit longtop 

 operabiliteit hangt af van graad invasie 

 vaak wel bij ribaantasting 

 vaak niet bij zenuw- en/of wervelaantasting 

 syndroom van Claude-Bernard-Horner 

 door aantasting cervicale sympathicusketen 

 symptomen: unilaterale  

 miose 

 enoftalmie  

 ooglidptose 

 door hartinvasie  

 pericarditis  

 ritmestoornissen  

 v. cava superior (VCS) syndroom door mediastinale ingroei  

 VCS bijna vollledig platgedrukt → bloed hoofd en bovenste ledematen kan niet 

meer goed afvloeien → oa opgezet hoofd, oedemateuze armen, hoofdpijn, … 

 symptomatisch behandelen: VCS acuut openen met stent  

 dysfagie of pijn door invasie of compressie vd slokdarm 

 dyspnoe en/of pleurale pijn door pleura aantasting 

o perifeer gelegen bronchuscarcinoom: ± 25 – 30% (meestal adenocarcinomen) 

 door perifere ligging: vaak lange tijd asymptomatisch  

 laattijdige diagnose 

 igv invasie thoraxwand: thoracale pijn 

 w gevonden op RX thorax genomen voor andere redenen vb. preoperatief of ikv 

algemene medische check-up bij rokers 

 vaak radicaal te behandelen 

o kleincellig longcarcinoom: ± 15% 

 typisch 

 centrale ligging 

 snelle groei en klinische evolutie naar uitzaaiing 

 klachten 

 van lokale uitbreiding: dyspnoe, pijn 

 algemene klachten 

 anorexie 

 vermagering 

 adynamie 

 vroege diagnose is zeldzaam 

 radicale behandeling kan enkel als er geen extrathoracale spreiding is: ong 1/3  

 tekens van metastasering (kleincellig > centraal > perifeer longCa) 

o bot: pijnen (wervelzuil, ribben, schedel) 

o hersenen: neurologische afwijkingen 
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o lever: vermagering, adynamie, icterus, kapselpijn, … 

 paraneoplastische tekens: aanwezig bij 10 – 15% 

o zijn afwijkingen op afstand veroorzaakt door hormoonproductie vd tumor (dus NIET door 

metastasen) 

o typische voorbeelden 

 syndroom van Pierre-Marie-Bamberger (hypertrofische osteo-artropathie): periostale 

beenvorming en pijnlijke congestie thv lange beenderen 

 DD botmetastasen 

 typische veranderingen op RX: wolkvormige verkalkingen vd beenderen 

 vnl bij adenocarcinoom 

 hypercalcemie door ectopische PTH productie 

 DD botmetastasen 

 vnl bij spinocellulair carcinoom 

 SIADH (syndrome of inappropiate antidiuretic hormone) 

 gevolgen 

 hyponatriëmie 

 lage serum osmolariteit 

 hoge urine osmolariteit 

 vnl bij kleincellig carcinoom 

 symptomen bij presentatie 

o 1/3 symptomen van metastasen vb. epilepsie 

o 1/3 asymptomatisch: toevallige vondst 

o 1/3 symptomatisch 

 algemene symptomen 

 thoracale symptomen: hemoptoe, prikkelhoest, retro-obstructieve pneumonie, 

dyspnoe, thoraxpijn 

 

Diagnose 

 diagnose vd tumor 

o RX thorax: vaak eerste aanwijzing en reden van verder onderzoek 

 longcarcinoom: altijd onscherp begrensd 

o CT-thorax 

 nut 

 ligging en uitbreiding vd tumor  

 invasie in mediastinum of thoraxwand 

 eerste beoordeling van klieraantasting 

 heeft vaste plaats in  

 pre-operatieve staging van longtumoren 

 follow-up tumor onder behandeling 

 2 belangrijke bemerkingen 

 mediastinale lymfeklieren bij pt’en met gekende longtumor kunnen vergroten obv 

inflammatie 

 vb. door begeleidende pneumonie 

 CT kan niet differentiëren tss lymfeklier die in volume is toegenomen obv 

tumorproliferatie of tgv reactionele inflammatie 

 CT kan niet altijd aantonen of tumoraal proces dat tegen bepaalde structuur ligt 

(vb. mediastinum, thoraxwand) ingegroeid is in structuur 

 HRCT bij pt met gekende long of andere tumor: kan met vrij grote zekerheid diagnose 

stellen van lymfangitis carcinomatosa 

o bronchoscopie (biopsie, borstelcytologie, aspiraatcytologie): bij centrale tumoren 

 juiste lokalisatie  

 meestal histologische zekerheidsdiagnose 

o perifere tumoren (zie bij SPN) 

o algemene regel: als clinico-radiologische verdenking op bronchuscarcinoom reëel is: 

steeds diagnostische zekerheid bekomen!!! 
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 negatief onderzoek geeft niet altijd uitsluiting 

 soms zelfs thoracoscopie of –tomie nodig 

 bij nieuwe diagnose longkanker: 2 vragen oplossen 

o oncologische operabiliteit: zinvol om pt te opereren?  

 weten of tumor zeker niet uitgezaaid is want igv meta's ga je niet opereren maar zo 

snel mogelijk chemotherapie 

 TNM-stadiëring doen! 

o medische operabiliteit: kan pt ingreep aan?  

 want voor longtumor moet je altijd minstens kwab wegnemen (dus niet enkel tumor 

zelf maar altijd kwab waarin tumor zich bevindt) 

 door roken hebben pt'en meestal al longfunctiestoornissen + cardiovasculair risico → 

nagaan of pt  

 operatie functioneel aankan  

 per- en postoperatief geen extra problemen gaat hebben 

 stagering 

o oncologische evaluatie 

 uitsluiten orgaanmetastasen (via bloed) 

 uitsluiten mediastinale kliermetastasen (via lymfe) 

o prognose en keuze van therapie w bepaald door uitgebreidheid → TNM-stagering 

 TNM-status 

 gecorreleerd met overleving (obv internationale databases) 

 bepalend voor behandeling 

 2 stappen 

 TNM: primaire tumor, klieren en metastasen beschrijven 

 T-status = tumor (1 tot 4) 

 w vnl bepaald op diameter vd tumor (gemeten op CT-scan) 

 T1: tumor ≤ 3 cm 

 T1a: ≤ 2 cm 

 T1b: > 2 cm maar ≤ 3 cm 

 T2: tumor ≤ 7 cm 

 T2a: > 3 cm maar ≤ 5 cm 

 T2b: > 5 cm maar ≤ 7 cm 

 T3 

 tumor > 7 cm 

 of ingroei wand (doet pijn!) 

 of ingroei centrale longstructuren 

 T4: ingroei in organen vb. hart, slokdarm 

 betekenis 

 T1 – T3 tumoren: potentieel resecabel 

 T4-tumor: invasief in vitale organen → niet resecabel 

 N-status = nodi of locoregionale lymfeknopen (0 tot 3) 

 N0: afwezigheid lymfeklieren 

 N1: aangetaste hilaire of intrapulmonale klieren  

 volledig gelegen binnen long → long/kwab wegnemen = alle tumor mee weg 

 N2: aangetaste mediastinale klieren aan zijde vd tumor (of thv carina) 

 N3: aangetaste mediastinale klieren aan contralaterale zijde of 

supraclaviculair (geen chirurgie meer mogelijk) 

 M-status = metastasen op afstand (0 of 1) 

 M0 = geen metastasen 

 M1 

 M1a: pleura of contralaterale long 

 M1b: orgaanmetastase 

 stadium: tumor volgens T-, N- en M-beschrijving toewijzen aan stadium 

 stadium = groep pt’en met vergelijkbare prognose en therapie-aanpak 
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 stadia, meest courante behandelkeuzes en prognose 

stadium TNM therapie 5-j progn. 

vroege stadia 

Ia – Ib T1-2 N0M0 - chirurgie (soms adj chemo) 
- radicale bestraling 

73 – 58% 

IIa – IIb T3 N0M0 
T1-2 N1M0 

- chirurgie + adj chemo 
- radicale bestraling 

46 – 36% 

lokaal gevorderde stadia 

IIIa T4 N0-1 M0 
T3 N1-2 M0 

multimodaal: chemo + chirurgie of 
radiotherapie 

± 25% 

IIIb T4 N2 
T1-4 N3 M0 

multimodaal: chemoradio-therapie ± 15% 

gevorderd stadium 

IV T1-4 N0-3 M1 systemisch: chemo of doelgerichte 
therapie 

< 5% 

o bij pt w stagering uitgewerkt met vss onderzoeken  

 niet iedere test is nodig bij iedere pt! 

 pt’en met kans op radicale behandeling: aantal testen uitgebreider 

 bij pt in slechte conditie: beperkter aantal testen 

 bij iedere pt 

 anamnese 

 klinisch onderzoek: oa cervicale klieren, abdomen, … 

 bloedonderzoek 

 hoog CRP en anemie (dus Hb aanvragen): ‘toxische toestand’  

 niet noodzakelijk metastase 

 stijging alkalische fosfatasen: lever- of botmetastasen? 

 tumormarkers 

 niet zeer specifiek of sensitief 

 meest nuttig in opvolging van therapie igv initieel verhoogd 

 NSE: keincellig 

 CEA: vnl bij adenocarcinoom 

 CT thorax / bovenbuik (in één tijd met spiraal CT) 

 informatie primair letsel (T): grootte, anatomische verhoudingen, … 

 evaluatie hilaire (N1) en mediastinale (N2 – 3) klieren → vergrote klieren w als 

mogelijk maligne aanzien maar moet histologisch bevestigd w 

 evaluatie lever- of bijniermetastasen 

 solitaire afwijkingen vragen meestal histologische bevestiging (oa 

bijnierpunctie) 

 bij mogelijke radicale aanpak 

 PET-CT scan is standaard geworden 

 aangetoonde meerwaarde in globale stagering 

 informatie primair letsel 

 beoordeling klieraantasting (mediastinale klieren) 

 detectie (oculte) metastasen 

 door gebruik PET-CT: zelden nog botscintigrafie afzonderlijk nodig 

 voor hersenstagering: PET-CT niet geschikt → MRI (of evt CT) hersenen voorkeur 

 aangewezen bij  

 adenoCa of kleincellig carcinoom 

 symptomen 

 pleurapunctie 

 hemorragisch pleuravocht wijst op meestal pleurale metastasen (M1a) 

 in 50% fout negatieve punctiecytologie → evt pleuroscopie 

 stagering vd mediastinale lymfeknopen 

 CT-scan: niet betrouwbaar (bij > 1 cm is 50% vals positief) 

 PET-scan 

 hoge negatief predictieve waarde 

 hoge sensitiviteit 
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 20% vals positief → histologie nodig igv positief resultaat 

 histologie niet nodig als PET-CT ‘dubbel-negatief’ is (dus cN0): géén vergrote 

lymfeklieren noch FDG-capterende klieren → radicale chirurgie mogelijk 

 histologische bevestiging is in andere gevallen wel nodig 

 echo-endoscopisch 

 via EBUS (endobronchiale ultrasound) of EUS (oesofagale ultrasound) 

 verdachte klieren in mediastinum langs trachea/grote bronchi of slokdarm 

aanprikken voor pathologisch onderzoek (FNA = fijne naaldaspiratie) 

 eerste keuze 

 minder complicaties dan mediastinoscopie 

 vrij betrouwbaar 

 cercivale mediastinoscopie  

 kijkoperatie onder algemene narcose 

 kleine incisie gemaakt in hals (bij nek in 

hyperextensie) 

 scoop w opgeschoven op luchtpijp onder 

grote bloedvaten 

 biopsies vd vss klierstations w genomen 

 owv betere accuraatheid: tegenwordig mbv videomediastinoscoop (VAM) 

 richtlijn Europese vereniging van thoracale chirurgie voor mediastinale stadiëring 

 als mediastinale klieren PET-positief zijn of vergroot zijn op CT: starten met 

EBUS of EUS 

 indien positief: multimodale behandeling 

 indien negatief: VAM doen 

 als mediastinale klieren PET en CT negatief zijn: aanvullend VAM 

 igv VAM negatief: radicale chirurgie mogelijk 

 functionele medische evaluatie 

o omdat pt’en vaak rokers zijn: comorbiditeit bepaalt behandelmogelijkheden mee 

 vb. reserve voor heelkunde of bestraling, risico’s van chemotherapie 

 vnl long-, hart- of nierfunctiebeperkingen zijn relevant 

o mogelijke onderzoeken 

 longfunctie 

 mogelijke afwijkingen 

 obstructief door samengaand COPD 

 restrictief door afsluiting grote bronchus 

 gedaalde diffusiecapaciteit door COPD of lymfangitis carcinomatosa 

 2 belangrijke parameters in thoraxchirurgie 

 ESW (1-secondewaarde): hoeveelheid lucht die je kan uitademen in 1 seconde  

 percentage tov voorspelde waarde voor leeftijd, lengte en gewicht 

 kan je optimaliseren 

 DLCO (diffusiecapaciteit): maat voor destructie 

 kan je NIET verbeteren door medicatie (wat kapot is, is kapot)  

 (vb. COPD is obstructieve longziekte waarbij ook destructie van longweefsel is dus beide 

waarden afwijkend) 

 uitrekenen van verwachte postoperatieve longfunctie 

 kijken naar waarden voor operatie → ahv hoeveelheid longweefsel dat 

weggenomen w: postoperatieve functie berekenen 

 na longchirurgie: postoperatieve ESW en DLCO moeten > 30 – 40% vd 

voorspelde waarde blijven  

 aangepaste medicatie en intensieve kinesitherapie kunnen bij aantal pt’en leiden 

tot significante verbetering vd ESW → resectie toch mogelijk 

 opmerkingen 

 als pt onbehandeld is voor COPD: longfunctie kan toch veel verbeteren 

(proeftherapie met inhalatietherapie en/of steroïden) 
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 als kwab of long niet meer functioneert (tumorale afsluiting): geen verlies van 

longfunctie bij wegnemen long(segment) 

 perfusiescan doen om dit te bepalen 

 cardiale evaluatie: ECG, echocardiografie, R hartkatheterisatie, … 

 ergospirometrie (inspanningstest) 

 test hart- en longfunctie tijdens inspanning 

 zeer belangrijk onderzoek in randgevallen 

 regionale verdeling vd longfunctie door longperfusiescan met R-L vergelijking 

 globaal en psychosociaal functioneren: oa Karnofsky performantieschaal 

o richtlijnen om fitheid voor heelkunde bij pt’en met longtumoren te bepalen 

 

Behandeling 

 NKCLC 

o algemeen: behandeling bepaald door stadium en algemene en cardiopulmonale fitheid pt 

 maar 20 – 25% vd pt’en met NKCLC: in aanmerking voor heelkundige behandeling 

 overige pt’en hebben 

 te uitgebreide tumor 

 te hoge comorbiditeit (vnl cardiopulmonaal) 

 is verantwoordelijk voor slechte prognose 

 vroege stadia: stadia IA, IB, IIA en IIB (T1-2N0-1M0 en T3N0M0) 

 volledige resectie → vaak gevolgd door adjuvante chemotherapie: vnl als 

 tumor > 5 cm 

 klieren aangetast 

 radiotherapie als heelkunde onmogelijk is om functionele redenen 

 vnl mogelijk curatief als tumor < 3 – 4 cm 

 stereotactische radiotherapie is belangrijke aanwinst 

 lokaal gevorderde stadia: stadia IIIA, IIIB (T3N1, T4N0-1, T1-4N2-3) 

 fitte pt’en: combinatiebehandeling  

 vss zaken kunnen rol spelen 

 platinumhoudende chemotherapie 

 heelkunde 

 radicale bestraling 
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 pt’en waar tumor volledig kan weggenomen w (T4N0 of T1-3N2): ‘heelkundige 

combinatie-behandeling’ 

 vaak inductie chemotherapie of chemoradiotherapie 

 dan resectie (igv respons) 

 pt’en waarbij tumor niet volledig kan weggenomen w (N3): ‘niet-heelkundige 

combinatiebehandeling’ 

 beste keuze: hoge dosis concurrente (in tijd samengaande) chemo-

radiotherapie 

 beide behandelingen kunnen zwaar zijn voor pt maar leiden tot genezingskans 

25 – 35% 

 minder fitte pt’en 

 chemotherapie en radiotherapie sequentieel (in tijd opeenvolgend) 

 soms enkel bestraling voor lokale tumorcontrole 

 metastatische stadia: stadium IV 

 w behandeld met palliatieve systemische therapie 

 chemotherapie 

 verlengt overleving + betere palliatie 

 geselecteerde pt’en met heel beperkte metastasen: soms behandeling met radicaal 

opzet vb. resectie vd longtumor + stereotactische bestraling van unieke hersenmetastase 

 (targeted therapy → veel langere overleving mogelijk maar duur en slechts voor 

beperkt aantal pt’en (die specifieke mutatie bezitten)) 

o heelkunde 

 algemene kenmerken 

 dubbellumen intubatie → selectieve ventilatie 

 pt w gecurariseerd en geïntubeerd: 1 ballon in trachea en 1 in hoofdbronchus 

 op deze manier: kiezen om specifiek slechts 1 long te ventileren en andere long 

die plat ligt 

 goede pijnstilling noodzakelijk want thoracale ingreep is pijnlijk! 

 verwikkelingen: vaak longontsteking omdat pt’en pijn hebben → slecht ademen, 

niet hoesten, … 

 epidurale verdoving op thoracaal niveau 

 test met ether → pt voelt normaal in die zone niets 

 minder morfine en minder deprimering vd ademhaling nodig 

 heelkundige ingrepen voor longcarcinoom 

 pneumonectomie  

 als tumor uitbreidt over vss kwabben of als tumor zich centraal bevindt: 

wegname vd volledige long kan nodig zijn 

 luchtweg moet goed gesloten w om fistel te voorkomen 

 stapling of Klinckenberg-sutuur 

 onderwatertest 

 bedekken met flap: pleura, spierflap, … 

 resterende thoraxholte vult zich op met lichaamsvocht 

 iedere dag wat meer vocht in thoraxholte 

 op begin ‘klutst’ water in thorax 

 wanneer volledig vol vocht: klutst niet meer 

 geen of 1 dunne drain 

 nooit suctie op thoraxdrain! 

 thoraxdrain w gewoon op waterslot gezet 

 bij suctie: thoraxinhoud verplaatst → VCI en VCS afgeknikt → bloed 

geraakt niet in hart → bloeddruk zakt, pt sterft redelijk snel 

 drain w verwijderd na 48u 
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 lobectomie: kwab waarin tumor zich bevindt w volledig verwijderd 

 vss bloedvaten en luchtweg van deze kwab w 

afgebonden  

 longweefsel w gesplitst 

 fissuren kunnen duidelijk of onduidelijk zijn: soms 

moet je zelf fissuur maken 

 verklaart waarom pt’en na lobectomie vaak enkele 

dagen luchtlek op thoraxdrainage vertonen 

 resterende kwabben zetten uit en nemen holte in  

 drain op suctie toegelaten (helpt om kwabben te laten uitzetten) 

 sleeve lobectomie 

 longsparende procedure: alternatief voor pneumonectomie bij centraal gelegen 

tumoren 

 techniek: kwab w samen met circulair deel vd hoofdbronchus gereseceerd → 

bronchiale re-anastomose tss hoofdbronchus en overblijvende kwab  

 voordeel tov pneumonectomie 

 postoperatieve mortaliteit lager 

 pt houdt meer longweefsel en daardoor betere cardiopulmonale reserve over 

 heeft gezorgd voor daling vh aantal pneumonectomies tot 15% 

 wigexcisie: letsel w met kleine marge gereseceerd  

 kans op lokaal recidief 3 – 4x hoger dan bij anatomische 

resectie (lobectomie – pneumonectomie)! 

 enkel overwogen als pt’en owv cardiopumonale 

beperking geen lobectomie aankunnen 

 beter alternatief: stereotactische radiotherapie 

 thoraxwandresectie: lobectomie met resectie van ribben en intercostaalspieren 

 kan verricht w als tumor in thoraxwand ingroeit 

 afhankelijk van grootte en lokalisatie: reconstructie met prothetisch materiaal 

kan gebeuren 

 lymfeklierdissectie: bij iedere longoperatie voor longtumoren w systematisch hilaire 

en mediastinale lymfeknopen weggenomen 

 verbetert bepalen vh stadium vd tumor 

 resulteert mogelijk in betere overleving 

 bij heelkundige resectie voor bronchuscarcinoom (zeker igv > 2 cm) w steeds 

geopteerd om lobectomie met klierevidement te doen → kan via 

 open thoracotomie 

 video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) 

 paar kleine openingen → lange instrumenten, camera en lichtbron inbrengen 

 voordelen 

 kleinere incisies 

 ribben moeten niet gespreid w 

 minder pijn 

 ziekenhuisverblijf meestal korter 

 revalidatie sneller 

 minder verwikkelingen 

 betere visualisatie 

 nadelen 

 kostprijs 
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 verlies van bimanuele palpatie 

 geniet voorkeur bij vroegtijdige stadia (1 en 2)  

 postoperatief verloop en complicaties 

 bij niet verwikkeld verloop: gemiddeld postoperatief verblijf in ZH 

 na lobectomie: 10 dagen 

 na pneumonectomie: 7 – 8 dagen (6d volgens hoorcollege) 

 VATS lobectomie: 5 dagen 

 longchirurgie gaat gepaard met postoperatieve morbiditeit en mortaliteit omdat er 

steeds belangrijke hoeveelheid functioneel longweefsel w weggenomen 

 pt’en hebben door roken vaak verhoogde cardiopulmonale comorbiditeit: 

hartinfarct, atherosclerose, emfyseem, … 

 postoperatieve mortaliteit 

 na lobectomie: 1 – 1,5% 

 na pneumonectomie: 6% 

 ter vergelijking: CABG 0,2%; totale knieprothese 0,3% 

 postoperatieve complicaties 

 atelectase 

 oorzaak is plug: geen ventilatie erachter meer in long → valt plat  

 RX: lucht vanboven (beeld van pneumothorax) maar geen nut om nog buisje 

te steken 

 behandeling  

 als pt het niet kan ophoesten: enige optie is bronchoscopie: plug 

vanbovenuit wegzuigen 

 voornaamste is preventie! (intensieve kiné, pijnstilling) 

 mucusimpactie 

 pneumonie 

 ritmestoornissen  

 zeer frequent!: 25% (vnl VKF) 

 klassiek 2e – 3e dag postoperatief 

 tijdelijke behandeling: kan meestal na aantal weken gestopt w 

 bronchopleurale fistel: loslating vd bronchussutuur 

 levensbedreigende situatie met nog steeds hoge mortaliteit (40%) 

 typisch dag 5 - 6 na ingreep (pt bijna naar huis): plots veel fluimen, precies 

rosé schuimig 

 oorzaak: necrose waardoor klein gaatje is ontstaan  

 vocht komt in luchtweg en pt begint te hoesten 

 gaatje w steeds groter en vocht gaat overlopen naar andere long → pt 

verdrinkt in vocht 

 diagnose na pneumonectomie 

 bloederige fluimen 

 RX  

 bronchoscopie 

 behandeling 

 reïnterventie 

 thoraxdrain opdat vocht asap eruit gaat (door thoraxdrain weet je ook wat 

er gebeurt in holte: er mag wel wat bloed uitkomen maar niet super veel) 

 verlengd luchtlek 

 definitie: als er na 10 dagen nog lucht uit komt 

 in ergste geval w pt’en met thoraxdrain naar huis gestuurd 

 post-pneumonectomie empyeem: etter in pneumonectomie-holte 

 cave steriliteit peroperatief!  

 vb. 3 weken na operatie komt pt terug met progressieve verslechtering 

(lichte koorts, geen eetlust, rillingen, …) met sterk gestegen CRP, WBC, … 

 diagnose: thoraxpunctie → analyseren voor gramkleuring en antibiogram  

 behandeling 
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 thoracoscopisch spoelen 

 relook thoracotomies met wiekverbanden 

 evt thoraxvenster 

 ARDS 

o radiotherapie (RT) 

 ioniserende stralen vallen tumorcellen aan door breuken in dsDNA te veroorzaken 

 andere organen in omgeving (gezonde long, slokdarm, …) w ook getroffen → 

nevenwerkingen: dysfagie, prikkelhoest, kortademigheid 

 RT heeft meerdere vormen en indicaties volgens stadium 

 radicale RT als primaire therapie voor vroege stadia: alternatief voor heelkunde bij 

pt’en bij wie comorbiditeit geen chirurgie toelaat 

 klassiek: behandeling met kleine dosis in veel fracties 

 vb. 30 sessies van 2 Gy 

 geeft betere balans tss efficiënte tumoraanval en schade aan gezond weefsel 

 speciale vorm: stereotactische RT 

 in beperkt aantal sessies (2 – 5) w hele dosis gegeven 

 is grote aanwinst dankzij vorderingen in apparatuur waardoor hoge dosis heel 

precies enkel op tumor kan w gegeven 

 RT als onderdeel van multimodale therapie bij inoperabel stadium III 

 bij fitte pt’en: concurrente toediening cisplatine-houdende chemotherapie en 

radicale dosis RT voorkeur 

 maar gaat met meer nevenwerkingen gepaard: vnl radio-oesofagitis 

 minder fitte pt’en of erg grote tumoren: eerst chemotherapie → dan bestraald 

 palliatieve RT bij gevorderd stadium (zeer lokaal uitgebreid of met metastasen) 

 RT grote waarde voor tumor- en symptoomcontrole 

 lokale klachten: VCS syndroom, hevige hemoptoe, post-obstructieve 

pneumonie, … 

 metastase klachten: door bot- of hersenmetastasering, … 

o systemische therapie: chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie 

 itt heelkunde en radiotherapie: deze behandelingen werken in hele lichaam  

 vaak minder in CZS owv bloed-hersenbarrière 

 bedoeling is erg verschillend volgens stadium 

 adjuvante behandeling en stadium III: verhoging van genezingskansen 

 stadium IV: tumorcontrole met  

 symptoomverlichting en betere levenskwaliteit 

 meestal beperkte overlevingswinst (maar beperkt aantal pt’en kunnen het 

meerdere jaren goed doen) 

 chemotherapie: valt tumorcellen aan door verstoren DNA replicatie in celkern 

 andere cellen die veel delen (beenmerg, mucosa) w ook getroffen → 

nevenwerkingen: anemie, leukopenie, trombocytopenie, mucositis, nausea/braken 

 courante 1e lijnschemotherapie: doublet van platinumderivaat (cis- of carboplatine) 

met 2e middel 

 voor 2e middel is keuze histologie-afhankelijk 

 adenocarcinoom: cisplatine – pemetrexed (Alimta®) 

 spinocellulair carcinoom 

 cisplatine – gemcitabine  

 cisplatine – docetaxel 

 aantal cycli 

 na heelkunde: meestal 4 cycli  

 stadium III: 2 – 4 cycli 

 2e lijn: meestal monotherapie met middel dat nog niet gebruikt werd in 1e lijn 

 verdere lijnen chemotherapie: bij meeste pt’en niet zinvol 

 doelgerichte therapie (‘targeted therapy’) 

 valt tumorcellen aan door verstoren vd transmissie van groeisignalen uit omgeving 

die cel stimuleren tot maligne gedrag (ongeremde groei, verspreiding, …) 
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 groeisignalen stimuleren cel tot maligne gedrag via receptoren op celmembraan 

cascade van eiwitten in cytoplasma  

 hier w dus op meer specifieke manier eiwitten aangevallen  

 niet nevenwerkingen van chemo  

 wel andere nevenwerkingen vb. (soms belangrijke) huiduitslag of diarree 

 actueel mogelijk bij ong 15% vd pt’en die genetische afwijking in tumor hebben 

 mogelijke afwijkingen 

 activerende mutatie vh EGFR (epidermal growth factor receptor) gen 

 aanwezigheid van ALK (anaplastic lymphoma kinase) fusie oncogen 

 dan w tumor heel afhankelijk v dit mechanisme om overleving → specifieke 

blokkers heel efficiënt 

 doelgerichte behandeling biedt dus groot voordeel aan kleine groep met 

activerende mutatie: verdubbeling vd overleving, vaak meerdere jaren 

 mutaties komen quasi uitsluitend voor in adenocarcinoom 

 vnl bij niet/lichte rokers 

 opzoeken vd mutaties door patholoog = standaardpraktijk 

 middelen 

 activerende EGFR mutatie: gefitinib (Iressa®), erlotinib (Tarceva®) en afatinib 

(Giotrif®) 

 ALK fusie oncogen: crizotinib (Xalkori®) 

 maar voor meerderheid vd pt’en blijft chemotherapie dus hoeksteen vd systemische 

therapie → maar door vordering moleculaire biologie: aantal doelgerichte 

therapieën zal in toekomst verder toenemen 

 immunotherapie: valt tumorcellen aan door eigen immuunsysteem te stimuleren tot 

vernietigen van tumorcellen 

 tumor ontsnapt aan controle van immuunsysteem  

 door inductie van cellen en interactie van receptoren die immuunsysteem 

verlammen: ‘immuunsuppressieve omgeving vd tumor’ 

 Programmed Death 1 (PD-1) op T-lymfocyt speelt cruciale rol 

 recent in diverse studies met monoclonale AS die PD-1 blokkeren: erg beloftevolle 

resultaten bij vss tumoren (oa NKCLC) 

 1 middel werd recent in VS goedgekeurd: nivolumab (Opdivo®) 

 verwacht: behandeling gaat snel aan belang winnen maar huidige kostprijs is 

beperkende factor 

o andere behandelingen: niet direct tegen tumor gericht maar kunnen belangrijke rol spelen 

in verlichten vd gevolgen van longcarcinoom 

 bronchoscopische interventies → verbeteren klachten bij obstruerende tumor in grote 

luchtwegen 

 endobronchiale lasertherapie of radiotherapie (‘brachytherapie’) 

 stentplaatsing 

 supportieve medicatie: analgetica, corticosteroïden, morfine, … 

 begeleiding vd pt en naaste familie 

 waarheidsmededeling 

 behandeling depressie  

 inschakelen palliatief team 

 … 

 preventie: vnl bij radicale behandeling is rookstop belangrijk 

 KCLC  

o snel spreidingsgedrag dus heelkunde speelt zelden rol 

o pt’en zonder afstandsmetastasen (M0): ziekte beperkt tot één thoraxhelft en radicaal 

bestraalbaar → gecombineerde chemoradiotherapie 

 kans op genezing 15 – 20% 

 kans op duurzame remissie 25% 

o pt’en met afstandsmetastasen (M1) 
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 owv snel groeiende karakter (spontane overleving maar 3 maanden): erg 

chemotherapiegevoelige tumor 

 initieel belangrijke symptoomverbetering 

 aanbevolen chemotherapie: platinumderivaat + etoposide 

 agressieve gedrag leidt meestal tot snel herval → dan vrij therapie-resistent 

 ook onder therapie: mediane overleving maar 9 maanden 

 

Prognose 

 w bepaald door stadium en gegeven therapie 

 iemand die longtumor gehad heeft en chirurgie: jaarlijks 2% kans om second primary 

longtumor te ontwikkelen (dus de novo longtumor tgv roken) 

 

Samenvatting 

 1/3 heeft als eerste klacht symptomen van metastasen 

 slechts 20 – 25% van longtumoren zijn operabel of radicaal behandelbaar 

 5-jaarsoverleving globale groep: 15% 

 preventie: stoppen met roken 

 screening? 

o multidetector CT scan: sneden van 1 mm in one single breath (5 sec) 

 lage radioactieve straling 

 hoge gevoeligheid om nodules te ontdekken 

o studie toont aan dat screening nuttig is: 20% relatieve reductie in mortaliteit! 

o in België geen screening 

 consequenties van vinden nodules?: bij 40% vd pt’en > 50 jaar met veel pakjaren vind 

je nodules → niet zeker of dit goed- of kwaadaardig is 

 kostprijs + logistiek probleem 

 complicaties bij onnodige operaties 

 

Solitaire pulmonale nodulus (SPN) = ‘coin lesion’ 

 wat? 

o gelokaliseerde ronde of ovale verdichting 

o volledig omgeven door normaal longweefsel! 

o zonder atelectase of hilusvergroting 

o max 3 cm groot  

 belang 

o frequent: aanwezig op 1/500 – 1/2000 thoraxfoto’s 

o kan benigne toevallige vondst zijn maar kans op kwaadaardig letsel is 30 – 70% 

 50% maligne: longcarcinoom of metastase 

 50% niet-tumoraal 

 20% goedaardig: hamartoma, mesenchymale tumor 

 30% infectieus – inflammatoir (oud tuberculoom, longabces, Wegener) 

o pt vaak klachtenvrij maar maligniteit moet uitgesloten w!: vroege detectie van goed 

behandelbare kanker 

 hamartoom: goedaardig gezwel door abnormale menggroei van diverse normale weefsel-

componenten  

o bestaat uit kraakbeen, vet  

o heeft vaak verkalkingen 

o zeer trage groei (groeit zelfs niet) 

o op thoraxfoto: SPN met in 20% ‘kruimelige verkalkingen’ 

o geen behandeling nodig 

 DD goedaardige – kwaadaardige SPN 

o enige zekere teken van goedaardigheid: vergelijking met vroegere thoraxfoto → geen 

groei over voorbije 2 jaar 

o richtinggevende tekens 

 kruimelige verkalking (op CT) suggereert goedaardigheid 
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 cave litteken carcinoom 

 leeftijd 

 < 30j: 80% goedaardig 

 > 60 j: 80% kwaadaardig 

 rookgedrag: kans op bronchuscarcinoom veel lager bij niet-roker 

 PET-scan 

 geen traceropname suggereert goedaardig letsel (hamartoma) 

 positief: longtumor, metastase, infectieus, inflammatoire pathologie 

 cave: letsel < 1 cm = PET resultaat veel minder betrouwbaar 

 voorgeschiedenis van maligniteit? 

 begrenzing op RX en CT! (volgens HC thoraxheelkunde) 

 onscherp (spiculair): maligne longtumor 

 scherp 

 metastase 

 goedaardig longletsel 

o bij blijvende twijfel: weefseldiagnose aangewezen 

 bronchoscopie 

 meestal onzichtbaar 

 met additionele technieken (fluoroscopie, endobronchiale echografie) kan letsel w 

opgezocht en gebiopteerd 

 transthoracale punctie tijdens CT 

 bovende technieken kunnen vals negatief zijn → bij blijvende twijfel: resectie via 

thoracoscopie (VATS wigresectie, evt thoracotomie) 

 

Longmetastasen 

 

Ong 30% v alle tumoren mestastaseren in long 

 vnl borst 

 urogenitaal stelsel 

 lage GI tractus (oa rectosigmoïd) 

 

Longmetastasectomie = verwijderen van kwaadaardig letsel in long dat afkomstig is van primaire 

tumor elders in lichaam 

 concept om systemisch (uitgezaaide) ziekte met lokale heelkundige ingreep aan te pakken: 

lijkt op eerste zicht contradictorisch 

o meeste pt’en met meta’s: niet in aanmerking voor heelkundige behandeling maar wsl 

beter systemische behandeling (chemotherapie, immunotherapie of hormonentherapie) 

o heelkundige verwijdering meta’s kan in goed geselecteerde gevallen soms bijdragen tot 

volledige genezing vd pt 

o andere opties zijn systemische therapie: chemo, immuno of hormonaal 

 metastasectomie is vaak maar één stap in multimodale behandeling voorafgegaan of gevolgd 

door chemo 

 

Terminologie 

 synchroon vs metachroon 

o synchrone meta: al duidelijk op moment ontdekking vd primaire tumor 

o metachrone meta: pas vastgesteld > 3 maanden na behandeling vd primaire tumor 

 solitaire vs multipele meta’s 

o solitaire meta: maar 1 letsel gevonden in beide longen 

o meerdere meta’s kunnen optreden in  

 1 kwab 

 meerdere kwabben van 1 long  

 beide longen 

 unilateraal of bilateraal 

 simultaan vs sequentieel 
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o simultaan: meta’s treden tegelijkertijd op of w tegelijkertijd weggenomen 

o sequentieel: meta’s in 2 operaties weggenomen met zeker tijdsinterval 

 perifeer vs centraal 

o metastasering gebeurt per definitie hematogeen → meta’s bevinden zich in buitenste 

gebieden (perifeer) vd long 

o centraal 

 soms groeien meta’s centraal in long tss hilair vertrakkende structuren 

 soms zelfs endobronchiale manifestatie 

 

Klinische presentatie 

 meeste pt’en met longmeta’s zijn asymptomatisch → toevallige diagnose nodule id long 

o soms bij diagnose vd tumor (synchroon) 

o maar vaak tijdens oncologisch bilan (metachroon) volgend op behandeling vh 

oorspronkelijk gezwel 

 meestal geen pulmonale klachten 

o soms prikkelhoest of dyspnoe (vnl igv ook lymfangitis carcinomatosa) 

o symptomen gerelateerd aan centrale lokalisatie vd meta id luchtweg 

 treden op bij 15 – 20% vd pt’en 

 hoest, dyspnoe en hemoptoe 

 occasioneel gezien: algemene symptomen 

o koorts 

o malaise 

o thoracaal ongemak  

o pijn 

o paraneoplastische syndromen 

 regionale symptomen 

o soms presenteert pt met pneumothorax of hemothorax: als perifeer gelegen tumor  

 doorheen viscerale pleura breekt 

 of spontaan begint te bloeden 

o hydrothorax 

 

Beeldvorming 

 als nodule groot genoeg is: kan w vastgesteld op RX thorax 

o typisch voorkomen: glad afgeronde, goed afgelijnde perifere nodule 

o igv centrale tumor 

 hilaire massa 

 atelectase of verdichting → kan wijzen op obstructie vd luchtweg 

 CT-thorax  

o blijft standaardonderzoek bij opvolging gekende primaire tumor elders om evt longmeta’s 

vroegtijdig op te sporen 

o hoge resolutie spiraal CT scan (HRCT) met fijne coupes  

 superieur in opsporen kleine letsels (grotere sensitiviteit) tov conventionele CT thorax 

 zal ook andere kleine noduli in licht stellen (lagere specificiteit) die na resectie geen 

meta’s blijken te zijn vb. granulomata, subpleuraal gelokaliseerde banale lymfomen 

 PET-scan 

o kan helpen bij tumoren van epitheliale origine (colon, melanoma) om  

 controle vd primaire tumor te bevestigen 

 lymfeknoopaantasting id thorax of meta’s elders in lichaam op te sporen 

o minder waardevol preoperatief bij  

 kleine meta’s (< 1 cm)  

 tumoren met weinig FDG-opname 

 

Biologische merkers  

 bij tumoren die gekend zijn om bepaalde tumormerkers te produceren: kan nuttig zijn om 

deze preoperatief te bepalen → volgen nadien 
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o CEA bij colontumoren 

o β-HCG en α-foetoproteïnen bij kiemceltumoren 

o CA19 bij pancreastumoren 

 bij meta van borstcarcinoom: nuttig om te weten of tumor oestrogeen of progesteron 

receptoren bevat → hormonale therapie instellen 

 

Differentiële diagnose 

 bij iedere vondst van nieuw (afgerond) tumoraal letsel in long bij pt met maligniteit in 

voorgeschiedenis 

o DD nodig tss 

 primaire (secundaire) longtumor = bronchuscarcinoom 

 metastase van oorspronkelijke tumor 

o onderscheid is preoperatief niet altijd mogelijk 

 soms zelfs niet peroperatief mbv spoedonderzoek vh resectiespecimen (vriescoupe) 

 tegenwoordig kan immunohistochemisch onderzoek uitsluitsel geven 

 afwezigheid calcificaties en aanwezigheid meerdere letsels op CT → doen eerder denken aan 

meta’s dan aan goedaardige longnoduli (hamartoma, fibroma, granulomen) 

 preoperatieve biopsie 

o bij solitair letsel dat heelkundig volledig verwijderd kan w: voorafgaand histologisch 

bewijs vd tumor niet altijd noodzakelijk 

o soms is preoperatieve biopsie vd tumor wel zinvol → systemische therapie opstarten bij 

 multipele metastasen 

 groot, centraal gelegen letsel: laten verkleinen vooraf 

o biopsiemogelijkheden 

 perifeer gelegen nodulus: transthoracale punctie of thoracoscopische wigexcisie 

 centraal gelegen letsels: bronchoscopie 

 mediastinaal gelegen metastatische lymfeknopen: mediastinoscopie of echo-

endoscopie (EBUS, EUS) 

 

Metastasectomie 

 selectiecriteria 

o primaire tumoren die in aanmerking komen voor metastasectomie w gegroepeerd als 

‘soliede tumoren’: meta’s afkomstig van tumoren ontstaan in 

 gastro-intestinale tractus 

 vnl colon 

 soms maag, slokdarm, lever, pancreas 

 respiratoire tractus: long, larynx, farynx 

 urogenitale tractus: nier, blaas, prostaat 

 gynaecologische organen: borst, ovaria, uterus 

 bot en kraakbeen: osteogeen of chondraal sarcoma 

 spier en pees, subcutis, synovia en zenuwen: weke delen sarcoma 

 huid: melanoma 

 embryonaal (kiemcel)weefsel: testis 

o criteria die gehanteerd w om pt’en te selecteren voor heelkunde 

 volledige controle (verdwijnen) vd primaire tumor 

 volledige resectie alle meta’s moet technisch mogelijk en longfunctioneel haalbaar zijn 

 geen extrathoracale meta’s  

 uitz lever bij meta van colontumor 

 geen betere, alternatieve systemische therapie beschikbaar 

 chemotherapie bij kiemceltumoren 

 hormonale therapie bij borsttumoren 

 pt voldoende fit voor heelkunde: gebaseerd op WHO score of Karnofski index 

 prognostische factoren 

o factoren die invloed hebben op overlevingskansen na metastasectomie 
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 wil niet zeggen dat prognostische factoren absolute uitsluitingscriteria vormen voor 

heelkundige resectie! 

 factoren die vaak naar boven komen in studies 

 volledigheid van resectie 

 aantal metastasen: 1 meta = betere prognose dan meerdere 

 ziektevrij interval: tijd tss verwijderen primaire tumor en optreden meta 

 tumorverdubbelingstijd: snelheid vd groei reflecteert agressiviteit 

 histologie vd primaire tumor 

 kiemceltumor: beste prognose 

 melanoma: slechtste prognose 

 lymfeknoopaantasting: meta’s in long kunnen verder uitzaaien via lymfebanen en –

knopen 

o classificatie bestaat om overleving in te schatten door combinatie prognostische factoren 

→ prognostische groepen I tot IV 

 techniek metastasectomie 

o type resectie 

 objectief vd resectie: alle voelbare letsels verwijderen met sparen zo veel mogelijk 

functioneel longparenchym 

 algemeen: lokale verwijdering van metastatisch letsel volstaat (tumorectomie) 

 brede wigexcisie rondom tumor: igv perifeer gelegen en beperkt aantal meta’s 

 ‘precisie excisie’: meer parenchymsparend igv multipele metastasen 

 voor grotere (solitaire) meta’s: anatomische resectie (segmentectomie of lobectomie) 

verdient voorkeur 

 zo w ook lymfeknopen verwijderd in directe omgeving vd tumor 

 pneumonectomie: occasioneel noodzakelijk 

 als centrale tumor grote bloedvaten of luchtwegen omvat (sarcoma) 

 voorwaarden 

 gezwel volledig verwijderbaar 

 andere long vrij van meta’s 

 gecombineerde ingrepen 

 zinvol voor meta’s in lever en longen (synchroon of metachroon) afkomstig van 

colontumoren 

 solitaire hersenmeta komt ook soms in aanmerking 

 resectie kan simultaan in 1 ingreep of sequentieel in 2 tijden  

o toegangsweg 

 bij unieke metastase: thoracoscopische (VATS) wigexcisie van perifeer letsel kan te 

verantwoorden zijn 

 palpatie vd ganse long blijft standaard chirurgische techniek om micrometastasen uit 

te sluiten die niet weerhouden werden op beeldvorming → deze gelijktijdig wegnemen 

 voor unilaterale metastasen 

 vaak (spiersparende) thoracotomie 

 ganse long kan w gepalpeerd en evt vlot anatomische resectie uitgevoerd 

 geen mogelijkheid om contralaterale long te palperen → micrometastasen 

kunnen gemist w 

 sommige chirurgen verkiezen steeds sternotomie (~contralaterale long) 

 bilaterale meta’s 

 sternotomie 

 simultane wegname mogelijk 

 maar moeilijkere toegangsweg om  

 multipele en dorsaal gelegen meta’s uit te snijden 

 anatomische resectie te verrichten 

 meeste chirurgen verkiezen voor bilaterale meta’s thoracotomie als toegang 

 simultaan  

 of sequentieel met tussenperiode 4 – 6 weken 

o apparatuur 
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 precisie excisie ve meta kan gebeuren mbv elektrische bistouri of laser 

 wigexcisie gebeurt tegenwoordig mbv automatische staplingapparatuur 

 anatomische resecties w uitgevoerd op standaard manier 

 ontwikkeling nieuwe technieken 

 radiofrequentie ablatie (RFA) 

 tumorweefsel w vernietigd mbv percutane naald en hoogfrequente energie 

 w toegepast voor 

 grote tumoren die irresecabel zijn 

 pt’en die niet fit zijn voor ressectie 

 stereotactic body radiation therapy (SBRT): kleinere meta’s heel gericht bestralen 

zonder veel schade vh omliggende parenchym 

 nog onvoldoende data beschibaar in literatuur om therapeutische waarde RFA en 

SBRT te vergelijken met chirurgische excisie 

 voor fitte pt’en: heelkunde blijft momenteel standaardbehandeling 

 men zoekt naar manier om chemotherapeutica lokaal in aangetaste long toe te dienen 

 via geïsoleerde longperfusie 

 doel: cytotoxische activiteit in tumor vehogen zonder bijkomende systemische 

neveneffecten 

 verwikkelingen 

o optreden van (langdurig) postoperatief luchtlek 

 zeker als multipele meta’s werden verwijderd 

 voldoende aandacht voor adequate aerostase thv longparenchym op einde vd ingreep 

is heel belangrijk 

 applicatie ‘sealants’ (weefsellijm of patchen) kan behulpzaam zijn 

o zeldzaam 

 nabloeding 

 pleurale infectie (empyeem) 

o pneumonie en ARDS treden zeldzamer op want jongere populatie ivm pt’en die 

heelkundig behandeld werden voor primaire longtumor (roken) 

o vervelende verwikkeling die kan na thoracoscopische resectie: lokale tumorimplantatie in 

gebruikte opening door spilling vd tumorcellen 

 resultaten 

o geen gerandomniseerde studies die overlevingsvoordeel heelkunde vs geen heelkunde 

voor één of meerdere longmeta’s hebben aangetoond 

 evidentie om behandelingsvorm aan te bieden aan sommige pt’en: enkel gebaseerd op 

resultaten van  

 groot internationaal Register 

 grote, retrospectieve reeksen → hebben allen te lijden van zekere bias in selectie 

van pt’en die heelkundige resectie ondergingen 

 gemiddelde overlevingscijfers na metastasectomie schommelen in deze rapporten rond 

 35% na 5 jaar 

 25% na 10 jaar 

 20% na 15 jaar 

o er blijft grote kans op herval bij ong 30% vd geopereerde pt’en 

 soms is nieuwe metastasectomie mogelijk 

 igv beperkte letsels en voldoende interval (zelfs meermaals) 

 kans op volledige genezing 

o vraag blijft: is volledige verwijdering vd tumor of gunstige biologische gedrag vd tumor 

meest doorslaggevende factor in uiteindelijke overleving? 

 

Mediastinum 

 

Anatomie 

 mediastinum w ingedeeld door imaginair dwars vlak doorheen angulus sterni (hoek van 

Louis, loopt dorsaal tss wervel 4 en 5) in 
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o bovenste gedeelte 

o onderste gedeelte: zelf onderverdeeld in 

 voorste compartiment (w vaak samen met voorste deel vh bovenste compartiment 

besproken: antero-superior mediastinum) 

 middenste compartiment 

 hart en pericard 

 tracheabifurcatie 

 longhili 

 heel wat lymfeklieren 

 achterste compartiment 

 w vaak samen met achterste deel vh bovenste compartiment besproken: posterior 

mediastinum 

 omvat pathologie langsheen costovertebrale goot 

 recent nieuwe indeling gemaakt door International Thymic Malignancy Group (ITMIG)  

o prevasculair compartiment (rood) 

o viscerale compartiment (groen) 

o paravertebrale compartiment (geel) 

 mediastinum w soms ook ‘doos van Pandora’ genoemd: vol verrassingen voor alle medici die 

betrokken zijn bij thoracale pathologie 

 maligniteit mediastinale tumoren 

o volwassenen: 25% maligne 

o kinderen: 40 – 45% maligne 

 

Kliniek 

 ruimte-innemende processen (RIP) thv mediastinum verlopen dikwijls silentieus  

o owv grote adaptatievermogen vh mediastinum 

o gevolg: meeste RIP’s w radiologisch ontdekt in preklinische fase 

 klinische manifestaties zijn gewoonlijk geassocieerd met snel groeiend proces → wijzen dan 

dikwijls op 

o degeneratie 

o verwikkelingen 

 symptomen zijn te wijten aan compressie of invasie 

o thoracale pijn 

o prikkelhoest 

o dyspnoe (compressie/invasie n. phrenicus) 

o respiratoire infecties 

o dysfagie 

o VCS syndroom 

o Claude-Bernard-Horner syndroom 

o n. recurrens verlamming → heesheid 

o ruggenmergcompressie door neurogene tumoren in paravertebrale goot 

 algemene symptomen kunnen geassocieerd zijn met bepaalde neoplasmata 

o myasthenia gravis: thymoma 

o hyperparathyroïdie: ectopisch parathyroïd adenoma 

o gynaecomastie: mediastinaal choriocarcinoma 

 igv infectie of ruptuur van cysten (dermoïdcyste of bronchogene cyste)  
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o algemene symptomen: koorts 

o lokale symptomen: ophoesten van cyste-inhoud 

 

Diagnose 

 diagnostisch onderzoek begint met standaard radiografie 

 CT thorax, MRI, PET scan 

o is tumor goed begrensd? → igv ja: wsl goedaardig en resecabel 

o CT thorax heeft beeldvorming vh mediastinum in enkele jaren tijd gerevolutioneerd 

 is onderzoek dat met grote nauwkeurigheid 

 RIP lokaliseert 

 volume, contouren, uitbreiding, densiteit en homogeniteit bepaalt 

 meestal aan- of afwezigheid van (heelkundige) klievingsvlakken kan aantonen 

 owv nauwkeurigheid: met grote waarschijnlijkheid bepaling aard vh letsel 

o MRI kan ook heel wat bijdragen: bloedvaten kunnen zonder contraststof duidelijk 

afgelijnd w 

 tumormerkers: β-HCG en α1-fetoproteïne voor kiemceltumoren 

 definitieve diagnose berust op patholoog → op heelkundige (grote) biopsie of resectiestuk: 

mbv aangepaste technieken tot definitieve diagnose komen 

o zelden mogelijk om op cytologische punctie of evt FNA definitieve diagnose te stellen 

o adequate heelkundige biopsie bekomen 

 soms dmv cervicale mediastinoscopie  

 parasternale mediastinoscopie (-tomie) of kleine anterieure thoracotomie zal meestal 

verkozen w voor tumoren gelegen in voorste mediastinum 

 thoracoscopie kan soms nuttig zijn om tumoren te biopsiëren die anders thoracotomie 

zouden vereisen 

 igv vermoeden heel groot dat in ieder geval therapeutische resectie nodig zal zijn: 

onderzoekingen overbodig en zelfs tegenaangewezen (vb. thymoma graad I) 

 afhankelijk van lokalisatie vd massa: onderscheid tss tumoren van voorste, middenste en 

achterste mediastinum 

voorste mediastinum middenste mediastinum achterste mediastinum 

thymoom lymfoom neurogene tumoren 

lymfoom pericardiale cyste enterogene cyste (SL) 

kiemceltumor bronchogene cyste bronchogene cyste 

schildklier   

o thymoom, neurogene tumor en cysten = 75% vd primaire mediastinale tumoren 

 

Tumoren van bovenste mediastinum 

 

Tumoren van thymus 

 thymoma 

o gaat uit van thymusepitheel (epitheliaal thymoma) 

 al dan niet gemengd met lymfocytaire elementen: kunnen zelfs domineren 

 patholoog moet zeker zijn dat epitheliale cellen kwaadaardig zijn terwijl (erbij 

gemengde) lymfocyten normaal zijn! 

 door surface markers kan uitgemaakt w of maligne cellen al dan niet uit thymisch 

epitheel afstammen 

o voorkomen 

 zeer zelden bij kinderen 

 volwassenen (meestal > 40 jaar): 2e meest voorkomende tumor in voorste bovenste 

mediastinum  

 meest voorkomende is kwaadaardig lymfoom 

 vnl 40 – 65 jaar 

o vondst 

 1/3: asymptomatisch → toevallige vondst 

 1/3: symptomen te wijten aan compressie of invasie omliggende structuren 

 pijn 
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 hoesten 

 stridor 

 ≥ 1/3: geassocieerde stoornissen 

 neuromusculaire stoornissen 

 myasthenia gravis 

 ong 15% vd pt’en met MG hebben thymoma 

 incidentie MG bij pt’en met thymoma: 30% (zelfs veel meer in gespecialiseerde 

MG klinieken) 

 beleid 

 indien thymoma aanweig is: resectie aangewezen 

 sommige pt’en met MG zonder thymoma: thymectomie nuttig 

 hematologische syndromen  

 immunologische deficiënties 

o thymoma’s w klinisch ingedeeld in 4 stadia: Masaoka-Koga classificatie 

stadium definitie proportie 

I - macroscopisch compleet omkapseld 
- microscopisch: geen kapselinvasie 

40% 

IIa microscopische invasie in kapsel 

14% IIb macroscopische invasie in omgevend vetweefsel of mediastinale 
pleura 

III macroscopische invasie in aangrenzend orgaan: pericard, grote 
vaten of long 

34% 

IVa pleurale of pericardiale disseminatie 9% 

IVb lymfogene of hematogene metastasen 3% 

 veruit belangrijkste criterium voor alle staging-systemen: onderscheid tss invasief en 

niet-invasief thymoma 

 steunt meer op klinisch dan histologisch aspect 

 macroscopische indruk van ingroei (pleura, long, pericard) moet histologisch w 

bevestigd om met absolute zekerheid letsel als invasief te mogen beschouwen 

 thymoma’s zijn gewoonlijk (40%) goed ingekapselde ‘benigne’ neoplasmata: graad I 

 recidiveren zelden of nooit na resectie 

 groeien zeer traag en kunnen zelfs over jaren stationair blijven 

 behandeling: heelkundig 

 zeer goede prognose na complete resectie 

 stadium II tumoren moeten volledig verwijderd w 

 radicale thymectomie: zowel thymushoornen als omliggende pericardiale vet 

 sommigen raden hierna nog radiotherapie aan maar bij complete resectie is nut 

niet bewezen 

 stadium III thymoma 

 recidiveert gemakkelijk lokaal of pleuraal maar metastaseert zelden 

 behandeling nog steeds controversieel 

 meerderheid vd tumoren kan volledig w gereseceerd 

 altijd: trachten zo veel mogelijk tumorweefsel te verwijderen (debulking)  

 zelfs als dit gepaard gaat met opofferen zenuwen, bloedvaten, longweefsel → 

steeds grotere morbiditeit (en evt mortaliteit) 

 andere menen dat als volledige resectie niet mogelijk is: beter enkel 

radiotherapie 

 preoperatieve radiotherapie is zeer controversieel 

 behalve bij pt’en wiens conditie zo slecht is dat onmiddellijke heelkundige 

behandeling niet mogelijk is 

 stadium IVa 

 pt’en presenteren met pleurale letsels (dropletmetastasen) op moment diagnose 

 w vaak voorbehandeld met chemotherapie → daarna radicale resectie vd primaire 

tumor en pleurale noduli 

 stadium IVb 

 aanwezigheid extrathoracale metastasen 
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 chemotherapie w toegepast 

 rol van chemotherapie in behandeling van pt’en met invasief thymoma moet nog 

verduidelijkt w 

 beoordeling vh resultaat van behandeling blijft moeilijk omdat natuurlijk verloop van 

thymoma heel wisselend is 

o morfologische indeling volgens WHO classificatie (type A, AB, B1, B2, B3) afhankelijk van 

overwegende celtype en weefselstructuur 

o in feite: alle thymomata als ‘kwaadaardig’ te beschouwen want recidiveren bij 

 incomplete resectie 

 peroperatieve soiling (openen van kapsel bij biopsie of resectie) 

 doorgroei doorheen mediastinale pleura (stadium III) met vrijkomen tumorcellen in 

pleurale caviteit → recidiveren later als ‘droplets’ 

 andere tumoren vd thymus 

o echte thymuscarcinomen (WHO type C) 

 verschillend van invasief thymoma 

 histologisch onderverdeeld volgens morfologische kenmerken 

 spinocellulair carcinoma 

 oatcell carcinoma 

 gemengde vormen 

o carcinoid vd thymus 

 uiterst zelden 

 agressief 

 soms gepaard met carcinoidsyndroom: flushing 

o thymolipoma 

 afgekapselde, goedaardige tumor 

 samengesteld uit vet bezaaid met eilandjes thymusweefsel 

 simuleert radiologisch cardiomegalie 

 is verschillend van lipoom van mediastinum dat  

 niet tot thymus behoort 

 niet goed afgekapseld is 

 geen thymusweefsel bevat 

 

Kiemceltumoren 

 volledig vergelijkbaar met identieke tumoren in gonaden 

 teratomen (85%) 

o bestaan uit 3 kiemcellagen → owv dominerend ectoderm: vaak ‘dermoïdcyste’ genoemd 

o komt meestal voor als cyste met verkalkingen in wand 

o goed begrensde massa 

o weefsel: matuur of immatuur 

o degenereert in 20% vd gevallen: teratocarcinoom 

 degeneratie v één vd elementen 

 degeneratie owv combinatie met één vd kwaadaardige kiemceltumoren 

o behandeling: excisie 

o goede prognose na complete resectie 

 germinomen = tumoren vd kiemcellen zelf 

o benaming  

 seminoma bij man 

 dysgerminoma bij vrouw 

o verhoogd α-foetoproteïne 

o zeer radio- en chemosensibel 

 choriocarcinomen – Yolk sac tumor (dooierzaktumor) – embryonaal celcarcinoma 

o zeer kwaadaardig 

o verhoogd β-HCG (humaan chorionisch gonadotrofine) 

o beantwoorden haast aan geen enkele therapievorm 
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Schildklier 

 intrathoracale goiter: 2 mogelijkheden 

o duikende krop = 1 – 3% vd thyroïdectomies 

o ectopische goiter met eigen intrathoracale vasculaire pedikels 

 uiterst zelden! 

 opmerking: iodiumscan kan negatief zijn 

 parathyroïd adenoma: soms in mediastinum gevonden bij pt’en met hyperparathyroidie 

waarbij na resectie van (meestal maar 3) cervicale bijschildklieren verhoogde calcemie blijft 

bestaan  

 

Cystische lymphangioma → is (bij kinderen) gevolg vd afwezigheid van verbinding tss  

 thoracale (ductus thoracicus) en cervicale lymfewegen 

 met veneus systeem 

 

Tumoren van middenste mediastinum 

 

Lymfoma 

 zowel Hodgkin- als non-Hodgkin lymfoma kan in 3 mediastinale compartimenten voorkomen 

o in mediastinale en hilaire lymfeklieren 

o of in thymus zelf 

 vaak algemene symptomen 

o koorts 

o nachtzweten 

 tumor is vaak invasief 

 mediastinale locatie kan teken zijn van  

o disseminatie 

o zeer uitzonderlijk: primaire mediastinale lokalisatie 

 behandeling 

o geen heelkundige behandeling 

o systemische therapie: agressieve radio- en chemotherapeutische behandeling 

 omdat behandeling niet chirurgisch is: adequate biopsie moet genomen w! 

o bij voorkeur van klier in haar geheel 

o DD met thymoma is peroperatief (vriescoupe) niet altijd volledig duidelijk  

 dus steeds definitieve uitslag vh morfologisch en immunohistochemisch onderzoek 

afwachten voordat men radicale chirurgische resectie (van bewezen thymoma) plant 

 

Cyste = holte die aan binnenzijde bekleed is met mesotheel of epitheel 

 mesotheelcelcysten  

o uniloculaire mesodermische malformaties met  

 zeer dunne wand 

 mesotheliale bekleding 

 klare, doorschijnende, waterachtige inhoud (springwater) 

o benaming 

 ‘pericardiale cysten’ als ze verbonden zijn met pericard 

 gewoon ‘mesotheelcyste’ als ze in andere mediastinale lokalisaties w aangetroffen 

o kunnen zeer grote afmetingen aannemen 

o vaak asymptomatisch → toevallige vondst 

o behandeling: niet nodig in asymptomatische gevallen waarbij diagnose vaststaat 

 bronchogene cysten 

o zijn meest frequente congenitale cysten in mediastinum 

o resultaat van abnormale aftakking vd tracheo-bronchiale boom tijdens intra-uteriene 

ontwikkeling 

o kunnen intra- of extrapulmonaal gelegen zijn 

 intrapulmonaal: blijven verbonden met bronchiale wand tijdens embryogenese → w 

ingebed in zicht ontwikkelende longparenchym 
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 extrapulmonaal (mediastinaal): ontstaan uit abnormale knoppen die contact verliezen 

met luchtweg tijdens embryogenese 

 blijven dus in mediastinum achter 

 geleidelijke toename in grootte tgv secretie door cystisch epitheel in afgesloten 

holte 

o wand en inhoud 

 inhoud: wit-grijs (soms bruin of groen) mucineus materiaal 

 hebben bronchiale structuur: pseudogestratificieerd ciliair epitheel → secreteert 

o kunnen zeer uitzonderlijk ruptureren in luchtwegen → lucht-vochtniveau 

o radiologisch 

 scherpe rand 

 kunnen van vorm variëren met ademhaling 

 is ook zo voor mesotheelcelcysten 

 niet zo voor dermoïdcysten: hebben meer rigiede wand 

o gevaar voor compressie en surinfectie 

o resectie aangewezen 

o 5 groepen (Maier) 

 paratracheaal 

 subcarinaal 

 hilair 

 para-oesophagaal  

 andere lokalisaties pericard – diafragma 

 enterogene cysten (oesofagale cysten): achterste mediastinum (zie onder) 

 

Tumoren van achterste mediastinum 

 

Oesofagale cysten 

 vertegenwoordigen ontwikkelingsanomalie vh spijsverteringskanaal 

o kunnen overal voorkomen: vanaf tongbasis tot aan aars 

o ontstaan uit persisterende vacuolen in wand oerdarm in stadium waarin deze nog vol is  

 normaal zouden vacuolen moeten samenvloeien → vormen lumen vd (slok)darm 

 als ze geïsoleerd blijven: vormen holte in slokdarmwand → migreren daarna buiten 

slokdarm 

 kenmerken vd cysten 

o uniloculair 

o rond 

o bevatten mucineus materiaal 

o staan in intiem contact met slokdarm: in wand of buiten wand vd slokdarm 

 dikwijls moeilijk te onderscheiden vd bronchogene cysten 

 resectie is aangewezen 

 

Neurogene tumoren: > 70% is goedaardig 

 tumoren van perifere zenuwen 

o schwannoma = neurilemmoma = neurinoma 

 meest frequente neurogene tumor vh mediastinum: maakt samen met thymomen en 

cysten 3/4e uit vd mediastinale tumoren 

 kenmerken 

 goed afgekapselde tumoren 

 op zenuw gefixeerd: meestal intercostaalzenuw 

 symptomen 

 meestal asymptomatisch 

 igv groei doorheen foramen intervertebrale: veroorzaken ruggenmerglaesies 

 zeer uitzonderlijk: maligne degeneratie 

 behandeling: resectie 

o neurofibroma 
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 ontstaat uit proliferatie schwanncellen, perineurale fibroblasten en neurieten 

 kenmerken 

 goed afgelijnd maar niet ingekapseld  

 vormen meer fusiforme massa 

 solitaire neurofibroma’s: goedaardig → degenereren slechts zeer uitzonderlijk 

 igv multipele neurofibromen (ikv neurofibromatose van Von Reckinghausen): kans op 

degeneratie groot (10%) 

o zenuwtumoren kunnen ook elders in mediastinum voorkomen: oa op n. vagus 

 tumoren van sympathische ganglia: spectrum van 

o goedaardige tumoren: ganglioneuroma’s 

o kwaadaardige tumoren 

 neuroblastoma 

 ganglioneuroblastoma 

 tumoren van paraganglia = paraganglioma’s 

o paraganglia = belangrijke structuren vh autonoom neuro-endocrien zenuwstelsel 

o mediastinum: parasympathische paraganglia in intiem contact met grote bloedvaten 

(aortic body)  

 zijn chemoreceptoren: registratie van flucutaties in 

 zuurstofdruk 

 temperatuur 

 pH 

 bij tumorale ontwikkeling: ‘chemodectoma’ 

o sympathische ganglia: para-aortisch gelegen 

 zijn homologen van bijniermerg 

 igv tumorale ontwikkeling: ‘pheochromocytoma’ (feochromocytoom) 

o kenmerken 

 goed afgekapseld 

 vnl sterk gevasculariseerd 

o kunnen ontaarden: uiterst zeldzaam 

o hebben in feite geen predilectieplaats voor één vd compartimenten vh mediastinum 

 

Beleid van mediastinale tumoren: vss vragen stellen 

 is mediastinale tumor vasculaire structuur? 

o CT met IV contrast kan meestal antwoord geven 

o MRI geeft zelfde inlichtingen maar voordeel: geen contrastvloeistof nodig hiervoor 

 daarom aangewend bij pt’en met contraststofallergie 

 moet massa gebiopsieerd of gereseceerd w? 

o lymfoma’s, metastasen en kiemceltumoren (behalve teratomen) vereisen enkel adequate 

diagnostische biopsie 

 want chemo- of radiotherapie (of beide) is behandelingsmodaliteit 

 voor kiemceltumoren evt nog gevolgd door chirurgische verwijdering persisterende 

tumorresten 

o als men vermoedt dat massa GEEN meta, lymfoom of kiemceltumor is: rechtstreeks tot 

resectie overgaan → nut 

 exacte histologische diagnose 

 evt symptomen die door RIP veroorzaakt w verdwijnen 

 welke toegangsweg? 

o als biopsie noodzakelijk blijkt en evt uitgevoerde naaldbiopsie geen resultaat opleverde: 

biopsie nemen mbv 

 cervicale mediastinoscopie 

 anterieure mediastinotomie 

 beperkte anterolaterale (submammaire) thoracotomie 

 thoracoscopie 

 kan helpen voor biopsie van tumoren die doorgroeien doorheen mediastinale pleura 

(droplets) 
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 wel voorzichtig zijn: goed afgekapselde tumoren voor bekomen van biopsie niet 

openen: owv risico op dropletmetastasen in jaren nadien 

o als resectie is aangewezen: naargelang lokalisatie vh letsel 

 sternotomie: tumor in voor-bovenste mediastinum 

 posterolaterale thoracotomie: tumoren in middelste of achterste mediastinum 

 anterieure thoracotomie: tumor in anterior compartiment (die zich vnl in één 

hemithorax heeft ontwikkeld) 

 goedaardige tumoren (cysten, neurogene tumoren, hyperplastische thymus bij pt met 

MG): kunnen thoracoscopisch verwijderd w → veel sneller herstel 
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Aandoeningen van pleura, thoraxwand en diafragma 

 

Pneumothorax 

 

Definitie 

 in thoraxholte: longen w omgeven door 2 vliezen 

o viscerale pleura 

o pariëtale pleura 

 tss pleurabladen zit denkbeeldige ruimte: pleuraholte 

o luchtdicht afgesloten 

o bevat dun laagje vocht 

o druk in pleuraholte is negatief (lager dan atmosferische druk) 

 pneumothorax = aanwezigheid van lucht tss pleurabladen 

o veroorzaakt partiële of volledige longcollaps 

o op RX zie je viscerale pleura 

 

Types pneumothorax (!) 

 spontane pneumothorax 

o primair 

 voorkomen primaire spontane pneumothorax  

 is meest frequent!: 5/100.000 mensen 

 mannen > vrouwen (5:1) 

 geen onderliggende longpathologie 

 meestal bleb ruptuur: gelokaliseerd in longtop 

 bleb = subpleuraal wat opgestapelde lucht 

 meestal < 1 cm 

 oorzaak is onbekend 

 roken verhoogt risico 

 geen voorkeur voor L- of R-long 

 vaak jonge mensen met lange, magere lichaamsbouw 

o secundair: in aanwezigheid onderliggende longpathologie  

 COPD (tgv bullae) 

 infecties 

 catemeniale pneumothorax: rond periode vd maandstonden 

 enkel bij vrouwen 

 evt wat pijn 

 is gerelateerd aan endometriose 

 wie zijn pt’en? 

 soms recidiverende pneumothorax waarvoor reeds pleurodese gehad 

 soms komt pt voor 1e keer tijdens maandstonden maar als je navraagt hadden 

ze 1 maand (bij vorige regels) geleden wat schouderpijn, kort van adem, … 

 oorzaken 

 soms thoracale endometriose 

 defecten in diafragma (soms grote gaten) 

 tumor 

 … 

 verworven pneumothorax 

o traumatisch: stomp, penetrerend, barotrauma 

 vb. messteek in borstkas → gat in long → iedere keer bij ademen ontsnapt lucht 

 vb. verkeersongeval → rib gebroken → penetreert longweefsel 

 verhoogd risico op spanningspneumothorax = URGENTIE! 

 intrathoracale druk neemt zodanig toe dat veneuze retour naar hart onmogelijk w  

 klinisch herkennen! 

 snel cardiovasculaire collaps: BD zakt en pt kan niet meer ademen 

 borstcompressies lukt niet want hart w niet gevuld 
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 beademing lukt niet want je krijgt lucht er niet meer in 

 snelle interventie en decompressie zijn noodzakelijk: naalden en thoraxdrain 

 naald tss 2 ribben steken  

 aan kant waar je trauma vermoedt  

 zijde van trauma 

 soms subcutaan emfyseem → kan je voelen 

 midclaviculair 

 lucht ontsnapt → pt krijgt weer cardiac output (geen CPR nodig) 

 spanningspneumothorax komt vnl voor bij traumatische pneumothorax 

o iatrogeen: biopsie, punctie, centrale lijnen, … 

 

Kliniek 

 symptomen 

o meest voorkomende klacht: ademhalingsgebonden stekende pijn op borst 

 ademhalingsgebonden = pleuritis type pijn 

o dyspnoe frequent aanwezig 

o benauwdheid 

 afhankelijk van grootte vd pneumothorax 

 vaak van voorbijgaande aard 

 lichamelijk onderzoek 

o aangedane thoraxhelft uitgezet en weinig beweeglijk bij ademhaling 

o percussie: hol, leeg geluid (vergelijken met contralateraal!) 

o auscultatie: verzwakt ademgeruis 

 door aanwezigheid lucht tss long en borstwand 

 soms w lucht in onderhuidse weefsels geperst → subcutaan emfyseem 

o huid zwelt op  

o geeft bij druk knisperend gevoel: sneeuwcrepitaties 

 afhankelijk van grootte vd pneumothorax: sprake van 

o randpneumothorax 

o subtotale pneumothorax 

o totale pneumothorax 

 

Diagnostiek 

 RX thorax is meestal voldoende 

o face en profiel 

o inspiratie en expiratiestand: pneumothorax is beste te zien in expiratie 

 CT thorax 

o indicaties: vnl als ingreep w gepland 

 secundaire pneumothorax 

 recidief van primaire spontane pneumothorax 

o visualisatie van 

 kleine pneumothorax 

 onderliggende pathologie 

o DD pneumothorax – grote emfyseem bulla 

 

Behandeling 

 doelen 

o volledige re-expansie vd long 

o vermijden van recidieven 

 behandeling primaire spontane pneumothorax 

o beperkte/partiële pneumothorax met geen of minimale symptomen: conservatief 

 enkele dagen bedrust → resorptie kan optreden 

 evt zuurstoftherapie 

 pijnstilling 
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 als RX controle na 4u stabiel blijft: pt kan ontslagen w met controle raadpleging en RX 

na 48 uur 

o volledige pneumothorax: exsufflatie (punctie en lucht uitzuigen) 

o grote of volledige pneumothorax 

 indien veel klachten en exsufflatie niet succesvol: thoraxdrain 

 meestal midclaviculair thv 2e of 3e intercostaalruimte 

 als long expandeert en luchtlek binnen 5 dagen stopt: drain verwijderd 

 kans op recidief na conservatieve therapie: 25% 

 heelkunde 

 indicaties voor heelkundige behandeling bij primaire spontane pneumothorax 

 luchtlek dat > 5 dagen persisteert 

 recidief pneumothorax 

 bilaterale pneumothorax 

 sommige beroepen (piloten, duikers, vrachtwagenchauffeurs die vaak in bergen 

rijden): eerste pneumothorax al heelkundig behandeld 

 chirurgische exploratie met pleurodesis  

 noodzakelijk igv 

 long faalt volledig te ontplooien  

 luchtlek niet verdwijnt na 2 – 3 dagen 

 recidieven 

 meestal is thoracoscopie mogelijk 

 mogelijke onderliggende blebs of bullae (zijn geen synoniemen!) verwijderen 

 proberen wegnemen op zone waar het lekt = oorzakelijke behandeling igv 

primaire pneumothorax 

 mbv stapler 

 evt daarenboven uitvoeren van pleurodese 

 talcage 

 talk inspuiten → chemische reactie → pleurabladen verkleven 

 redelijk zekere operatie maar latere operaties erg moeilijk  

 of pleurabrasie: ruw maken vd pariëtale pleura 

 meestal bij jonge pt’en die mss ooit nog moeten geopereerd w 

 met schuursponsje wrijven op pariëtale pleura tot het begint te 

bloeden (soort verwonding) → viscerale en pariëtale pleura verkleven 

 of pleurectomie (resectie vd pariëtale pleura) 

 toegang: thoracoscopie 

 behandeling traumatische pneumothorax 

o weinig kansen op recidief (want er is niks aan long) 

o hogere kans op spanningspneumothorax DUS sneller thoraxdrainage doen 

 behandeling iatrogene pneumothorax 

o hangt af van 

 symptomen 

 grootte vd pneumothorax 

o vss zaken kunnen gedaan worden 

 afwachtende houding: meestal 

 exsufflatie 

 drainage 

o pneumothorax veroorzaakt door punctie stopt vaak spontaan → vergt geen behandeling 

 behandeling secundaire spontane pneumothorax 

o owv hoog recidiefpercentage (60 – 80%): chirurgische exploratie met pleurodesis meteen 

noodzakelijk 

 gebeurt meestal thoracoscopisch 

 behandeling van oorzaak (bullectomie) + pleurodese 

 bullae wegnemen, blazen → kijken waar luchtlek is 

 zelfde pleurodese als in PSP kunnen uitgevoerd w 

o bij verworven pneumothorax: aandacht vnl naar behandeling onderliggende oorzaak 
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o bij catameniale pneumothorax  

 nodules op pleura biopseren: diagnose endometriose 

 soms openingen in diafragma gevonden → sluiten 

 simultaan gebeurt pleurodese: abrasie of talcage 

 

Pleurale tumoren 

 

Tumorale omvormingen in pleura 

 gelokaliseerd of diffuus 

 goedaardig of soms kwaadaardig 

 

Pleurale plaques  

 pariëtale pleurale deposits van hyalijne collagene vezels met calcificaties 

o volgens HC: verkalking vnl van viscerale pleura? 

 kenmerk van vroegere asbestexpositie 

 RX thorax: bootsen soms intrapulmonale afwijkingen na 

 goedaardig → geen behandeling noodzakelijk 

 

Diffuse pleurale verdikking 

 niet-specifieke reactie op aantal ‘agentia’ 

 voorbeelden van agentia 

o inflammatie vb. TB 

o trauma vb. post-pneumonectomie 

o tumor vb. maligne mesothelioom 

o embolie 

o bestraling 

 

Pleurale tumoren 

 

Maligne pleuraal mesothelioom 

 ong 200 nieuwe gevallen per jaar in België  

o toenemende incidentie: stijging te verwachten tot ong 2020 

 is maligne tumor v longvlies of zelden van buikvlies of pericard 

 etiologie 

o ruim in 80% vd gevallen: verband met vroeger asbestcontact 

 inhalatie van asbestvezels vb. crocidoliet, amosiet, chrystoliet 

 ontstaan van mesothelioom: meestal pas 20 – 30 jaar na vroegere asbestexpositie  

 belang van uitvoerige beroepsanamnese! vb. isolatiemateriaal, scheepsbouw, remmen, 

werknemer bij Eternit®, brandweermannen na 9/11, … 

o niet helemaal duidelijk: verband met  

 genetische factoren 

 Simian Virus 40 infectie 

 klachten 

o thoracale pijn (vaak symptoom van wandinvasie) 

o dyspnoe 

o prikkelhoest 

o later ook aantasting van algemene toestand: vermoeidheid, vermagering 

 diagnose 

o belangrijk medicolegaal / fonds voor beroepsziekten! 

o punctie van pleuravocht bij anamnese van asbestexpositie 

o RX thorax en CT thorax 

 pleuravocht 

 progressieve hobbelige pleuraverdikking (diffuus) al dan niet met  

 wandinvasie 

 retractie van hemithorax 
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 vaak ook pleurale plaques 

o MRI soms nodig voor bepalen diafragma invasie 

o PET – PET/CT! 

 belangrijk om te kijken of er uitzaaiingen zijn want dan heeft behandeling geen zin! 

o pathologie 

 histologie is wisselend: varieert van  

 50% zuiver epitheliaal ogende tumor: ‘epitheloid mesothelioom’ 

 30% gemengde vorm: ‘mixed mesothelioom’ 

 15% zuiver ogende tumor van spoelcellen: ‘sarcomateus mesothelioom’ 

 prognose nog infauster 

 desmoplastisch mesothelioom 

 onderscheid heeft klinische implicaties 

 epitheloid mesothelioom exfolieert in pleuraholte → cytologisch onderzoek vh 

pleuravocht kan positief zijn 

 sarcomatoïd mesothelioom exfolieert niet in pleuraholte → cytopathologisch 

onderzoek is negatief 

 ‘desoplastisch mesothelioom’ 

 type waarin zeer veel collageen w aangemaakt → tumor lijkt op 

granulatieweefsel en littekenweefsel 

 cytologisch onderzoek en zelfs punctiebiopsie zijn onvoldoende → vereist altijd 

chirurgische biopsie 

 histologische diagnose 

 mogelijkheden voor verkrijgen van biopt 

 blinde naaldbiopsie 

 (frequenter) CT-geleide transthoracale punctie 

 medische thoracoscopie (VATS) 

 ruimere biopsiename  

 uitgebreide intrathoracale stadiëring 

 zelden via thoracotomie 

 histologisch onderscheid tss mesothelioom en adenoCa niet steeds evident 

 histologische subtypes te onderscheiden (zie boven) 

 TNM stadiëring: volgt classificatie van International Mesothelioma Interest Group (IMIG) 

 behandeling 

o meeste pt’en kunnen niet worden geopereerd → palliatieve therapie 

 systemische chemotherapie 

 talk pleurodese igv belangrijke pleuritis 

 bestraling insteekopeningen van puncties of van thoracoscopie 

 pijnbestrijding 

o multimodale behandeling = combinatie van chemotherapie, heelkunde en radiotherapie 

 gebeurt enkel bij geselecteerde groep pt’en uit kleine groep potentieel resecabele pt’en 

 kansen op operabiliteit w bepaald obv aantal strikte functionele en oncologische 

criteria → minderheid vd pt’en zal behandeling kunnen ondergaan 

 vb. < 65 jaar, geen algemene ziekten, … 

 resectie of radiotherapie als enige modaliteit: verlengen overleving niet 

 sequens die meestal w voorgesteld 

 inductiechemotherapie: cisplatine – pemetrexed 

 resectie: EPP (zie onder) 

 nadien radicale bestraling op geopereerde hemithorax (zeer zware behandeling) 

 chirurgie is essentieel element in multimodale behandeling 

 vroeger maar beperkt uitgevoerd 

 w nu meer intensief bestudeerd voor ‘geselecteerde’ groep mesothelioom pt’en 

 vss chirurgische technieken zijn mogelijk 

 radicale techniek ikv multimodale behandeling: extra-pleurale pneumonectomie 

(EEP) 

 wegname van 
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 beide pleurabladen (pariëtaal en visceraal) 

 ipsilaterale long 

 hemidiafragma 

 pericard (w vervangen door Goretex patch) 

 technisch: moeilijke operatie 

 hoge morbiditeit: ± 60% 

 hoge mortaliteit: 3 – 10% 

 w vnl gebruikt in multimodale behandeling en bijna uitsluitend in 

prospectieve protocollen 

 andere techniek: pleurectomie-decorticatie 

 lagere postoperatieve mortaliteit 

 maar op lange termijn: overleving lager 

 prognose 

o gemiddelde overleving  

 behandelde (chemotherapie) pt: 14 maanden 

 onbehandelde pt: 8 – 11 maanden 

o 5-jaarsverleving 

 epitheliaal type 25% (vroegtijdig stadium tot 48%) 

 sarcomateus type 10% 

 

Benigne pleurale tumoren 

 pleuraal lipoom 

 neurogene tumoren vb. Schwannoom 

o soms met doorgroei tot in neuroforamen van dorsale wervel 

 fibreuze pleuratumoren (vroeger ‘benigne fibreus mesothelioom’) 

o bij 70% vd pt’en verbonden met pleura visceralis 

o langzame groei → vorming tumorale massa’s van 5 – 30 cm grootte 

o kan kwaadaardig ontaarden 

o symptomen 

 soms symptoomloos → pas laattijdig klachten 

 symptomen van compressie (oa kortademigheid) 

 paraneoplastische fenomenen 

 hypoglycemie 

 hypertrofe osteo-artropathie 

o behandeling: resectie 

o langdurige opvolging nodig want soms recidief 

 

Pleurale metastasen 

 presentatie 

o soms gelokaliseerde tumorale massa’s in pleura 

o soms maligne pleuritis 

o soms combinatie van beiden 

 primaire tumoren die naar pleura kunnen metastaseren 

o adenocarcinoom van long, borst, pancreas, genitale of GI tractus 

o lymfoproliferatieve tumoren 

 diagnose 

o pleurapunctie 

 soms sereus pleuravocht 

 vaak ook hemorrhagisch 

o CT-geleide punctie in metastase 

 behandeling 

o palliatief met talkpleurodese voor pleuritis 

o oorzakelijk met chemotherapie volgens origine primaire tumor 
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Overige pathologie pleura 

 empyeem = etter tss pleurabladen (zie boven: pneumonie, p. 21 ev) 

 hemothorax = bloed tss pleurabladen 

 pleuritis 

 

Aangeboren afwijkingen thoraxwand 

 

Definitie 

 aangeboren afwijkingen van thoraxwand: meestal al op kinderleeftijd gemakkelijk te 

herkennen 

 welke? 

o meest voorkomende: pectus excavatum = trechterbost = funnel chest 

o minder frequent maar niet zeldzaam: pectus carinatum = kippenborst = pigeon breast 

 afwijkingen zijn niet levensbedreigend maar kunnen toch belangrijke fysiologische en 

psychologische impact hebben 

o chirurgische correctie moet overwogen w voor matige en ernstige gevallen (zowel voor 

fysiologische als voor cosmetische redenen) 

 

Pectus excavatum 

 

Voorkomen en etiologie 

 ong 1 – 8/1.000 geboorten 

o jongens > meisjes (5:1) 

o familiale geschiedenis in ong 40% 

o zeldzaam in zwarte ras 

 algemeen aanvaarde oorzaak: te sterke aangroei vh ribkraakbeen → secundaire verplaatsing 

vh sternum 

 afwijking vaak al zichtbaar bij geboorte maar w meestal in jeugdjaren duidelijker: vnl tijdens 

groeispurt 

 dikwijls associatie met 

o syndroom van Marfan 

o syndroom van Hurler 

o scoliosis 

 

Symptomatologie 

 zeer wisselend 

o snellere vermoeidheid komt regelmatig voor 

o minder voorkomend 

 inspanningsdyspnee 

 precordiale pijn 

 palpitaties 

 aantal pt’en volledig krachtenvrij maar verstoorde zelfbeeld vd pt is uiterst belangrijk 

o zogenaamde ‘psychologische component’ 

o leidt tot slechter functioneren vb. weigering tot zwemmen of groepssport, schaamte, 

bespotting door andere kinderen 

 

Diagnose 

 w klinisch gesteld 

o meeste pt’en zijn leptosoom (langwerpige lichaamsbouw) 

o veel variaties mogelijk  

 meestal diepste depressie net proximaal van xiphoid en sternum naar rechts gekanteld 

 asymmetrie w genoteerd in ong 40% 

o longauscultatie: gewoonlijk normaal 

o systolisch hartgeruis: in soms tot 90% vd gevallen (afhankelijk van reeksen) 

 standaard radiografische opnames: bevestigen 
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o sternale depressie 

o evt hartverplaatsing 

 CT-scan laat toe Haller-index te berekenen  

o Haller-index = verhouding tss grootste dwarse diameter vd 

thorax en afstand tss sternum en wervelzuil 

 normaal 2,0 – 2,5 

 index > 3,25 is voor veel auteurs indicatie tot chirurgie 

o w eigenlijk weinig gebruikt in ziekenhuis 

 longfunctie 

o kan zowel restrictief als obstructief gestoord zijn 

o maximale AH- en inspanningstesten bevestigen hypothese van 

 beperkt slagvolume 

 verhoogde AH-arbeid 

 

Behandeling 

 geen studies die benefit aantonen van conservatieve behandeling met gewichtstraining of 

selectieve spierontwikkeling 

 chirurgisch 

o tot enkele jaren geleden: steeds open herstel met als basistechniek Ravitch-procedure 

 Ravitch procedure 

 subperichondriale resectie vd misvormde kraakbenige gedeelten vd rib (dus 

perichondrium zelf w intact gelaten) 

 wigvormige osteotomie van sternum 

 in opgehoogde positie houden van sternum met retrosternaal plaatsen van metalen 

baar of mesh in marlex of goretex om gecorrigeerde stand te ondersteunen 

 nog steeds discussie over huidincisie 

 cosmetisch beter met dwarse inframammaire incisie 

 betere expositie met verticale incisie 

o meer recent: Nuss-techniek 

 is minimaal invasief herstel vd pectus: thoracoscopisch 

 combinatie van principes van minimale toegang en thoracoscopie retrosternaal 

 C-vormige baar in nikkel w geplaatst om indeuking in sternum ahw ‘op te krikken’  

 voordelen 

 duur vd chirurgische ingreep w ingekort 

 bloedverlies minimaal 

 revalidatie sneller 

 cosmetisch resultaat beter 

 pijnlijke ingreep! → pijnpomp 

 baar w na aantal jaar terug verwijderd 

o er zijn ook grotendeels verlaten technieken vb. subcutaan plaatsen van siliconeprothese 

om indeuking op te vullen (silicone onlay) 

o postoperatief 

 meestal tijdelijke onschuldige temperatuurstijging 

 ademhalingsoefeningen: nuttig voor voorkomen van 

 atelectase vd longonderkwab 

 secundaire pneumonie 

 zeldzaam 

 wondinfectie  

 vorming van seroma’s 

o optimale leeftijd voor chirurgische correctie: geen consensus over  

 varieert van < 5 jaar over ‘juist voorafgaand aan puberteit’ tot > 12 jaar 
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 niet bij hele kleine kinderen want moeten het kunnen begrijpen → in feite meestal tss 

12 – 18 jaar (> 12 jaar: zeker voor Nuss procedure) 

o resultaten 

 er bestaan geen absolute criteria om resultaten van pt tot pt en vss reeksen te 

vergelijken 

 uitstekend resultaat met bijna normale thoraxconfiguratie of goed resultaat met 

slechts nog beperkte deformiteit: 85 – 95% vd geopereerde pt’en 

 laattijdige subjectieve indruk kan wat verminderd w door 

 beperkte lokale hypertrofie vh geregenereerde kraakbeen 

 keloïdvorming in litteken 

 inspanningscapaciteit verbetert meestal postoperatief 

 

Pectus carinatum 

 voorkomen 

o ivm trechterbost: pectus carinatum 

 w meestal wat later opgemerkt: vanaf 7 – 8 jaar 

 heeft grotere neiging om toe te nemen tijdens puberteit 

o oorzaak: wsl zelfde als voor trechterborst 

o verhouding in frequentie tss pectus excavatum en pectus carinatum: 10:1 tot 10:4 

 symptomen 

o meestal louter esthetisch 

o wandpijn kan voorkomen 

 behandeling 

o zelfde als voor open chirurgie vd pectus excavatum → dus ook gebaseerd op  Ravitch 

procedure 

o resultaten scoren zelfs beter dan die voor pectus excavatum 

 

Aandoeningen vh diafragma 

 

Hernia diaphragmatica 

 

Congenitale hernia diaphragmatica is ontwikkelingsstoornis vh middenrif  

 meest voorkomende vorm: posterolaterale hernia = hernia van Bochdalek 

o ontstaat thv foramen van Bochdalek tss part lumbalis en pars costalis vh diafragma 

o komt meestal aan L-zijde voor → groot deel vd ingewanden (maag, duodenum, milt en 

colon) liggen in thorax en comprimeren long 

o gaat gepaard met hoge mortaliteit owv geassocieerde pulmonale hypoplasie → hieruit 

voortvloeiende 

 cardiovasculaire instabiliteit 

 respiratoire instabiliteit 

o behandeling 

 eerst stabilisatie van cardiovasculaire en respiratoire toestand 

 laparotomie of thoracotomie  

 hernia gereduceerd  
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 defect in diafragma w gesloten 

 primaire sluiting 

 igv aplasie vh diafragma: defect w gesloten dmv synthetische patch 

o prognose hangt af van hypoplasie vd long 

 minder frequent: hernia thv foramen van Morgagni  

o foramen van Morgagni: tss pars sternalis en pars costalis vh diafragma (anterior) 

o is meestal minder groot 

 in regel heeft congenitale hernia maar beperkte weerslag op longfunctie 

 

Traumatische hernia diaphragmatica 

 diafragmaruptuur is meestal gevolg van trauma door  

o perforerende wonden van ribfracturen 

o stomp trauma waarbij koepel vh diafragma meestal linkszijdig scheurt (want R zit lever en 

daar dus weinig symptomen) 

 symptomen 

o bij grote breuken ontstaan  

 AH-moeilijkheden  

 evt cardiale problemen 

o vaak ook intestinale symptomen vb. darmobstructie of incarceratie 

 klinisch: darmgeruis in thorax 

 diagnose w soms laattijdig gesteld 

 zekere diagnose: radiografisch 

o oa aantonen van maagsonde die opgerold in thorax ligt 

o niet-acute omstandigheden: contraststudie 

 behandeling: altijd chirurgisch 

o reden: neiging tot progressieve toename vd buikorganen in thorax → gevaar van 

incarceratie 

o bij verse hernia: bij voorkeur abdominale ingreep 

 hierdoor kan men evt bijkomende abdominale letsels ook behandelen 

 scheur in diafragma w gehecht 

o bij langdurig bestaande letsels: voorkeursweg thoracaal owv mogelijke intrathoracale 

vergroeiingen 

 in regel: traumatische hernia heeft grote weerslag op longfunctie 

 

Diafragmaparalyse 

 

Unilaterale diafragmaparalyse 

 vaak w op RX thorax unilaterale hoogstand vh diafragma opgemerkt → berust op unilaterale 

verlamming vh diafragma 

 oorzaak 

o meestal idiopathisch 

o kan gevolg zijn van koude trauma vd n. phrenicus na cardiale chirurgie 

o trauma vd n. phrenicus bij plaatsen diepe katheter 

o neuralgische amyotrofie (plexus brachialis neuralgie = syndroom van Parsonage-Turner) 

o invasie n. phrenicus door maligne longtumor 

 moet altijd w uitgesloten!! 

o onderdeel van veralgemeende neuromusculaire aandoening vb. amyotrofische laterale 

sclerose (motor neuron disease) 

 symptomen: kortademigheid vnl bij  

o liggen  

o nemen van bad 

 onderzoeken 

o longfunctieonderzoek: restrictieve stoornis  

 VC en FEV1 van 70 – 75% vd voorspelde waarde (omdat ene long maar klein beetje 

meer meewerkt) 
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 weerslag varieert 

 meestal iets groter bij R hemidiafragma paralyse dan bij L 

 kan groter zijn bij obesitas of cardiopulmonale pathologie 

o diagnose w verder bevestigd door stimulodetectie onderzoek vd n. phrenicus 

 verlengde terminale latentietijd: > 9 ms 

 afwezig of sterk verminderde compound action potential (0 – 50 µV) 

 er bestaat geen goede behandeling 

o afwachten van spontane recuperatie die optreedt op periode 6 – 12 maanden igv trauma 

o igv zeer ernstige weerslag: evt diafragmaplicatuur overwegen 

 men zet steek door uitgerokken diafragma en knoopt dit → om diafragma terug naar 

beneden te drukken → meer plaats voor long 

 anekdotische evidentie voor goed resultaat 

o onderliggende maligne tumor moet uiteraard behandeld w 

 

Partiële diafragmaparalyse 

 diafragma krijgt via n. phrenicus segmantaire motorische bezenuwing: meestal vanuit 

cervicale segmenten C3 – C5 

o C3: voorste costale deel 

o C4: achterste costale deel 

o C5: crurale deel 

 uitvallen van één vd wortels → paralyse vh overeenkomstige deel vh hemidiafragma 

o typisch door cervicale artrose en vernauwing vd foramina 

o geen behandeling vereist 

 

Bilaterale diafragmaparalyse 

 beiderzijdse verlamming vd n. phrenicus komt ook voor 

 oorzaken (dus over algemeen niet chirurgisch)  

o idiopathisch 

o loodintoxicatie 

o paraneoplastisch syndroom vb. hypernefroom 

o uiting van ALS 

 symptomen van kortademigheid vnl bij neerliggen: hier erg uitgesproken 

 onderzoeken 

o longfunctie 

 restrictief: reductie van VC en FEV1 tot 50 – 60% vd voorspelde waarde 

 typisch > 30% afname vd VC bij neerliggen 

o stimulodetectie-onderzoek vd n. phrenicus bevestigt bilaterale aantasting 

o RX thorax: bilaterale hoogstand vh diafragma 

 experimentele behandeling 

o zeer zelden gedaan 

o soort pacemaker implanten om n. phrenicus te stimuleren  
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Obstructieve longziekten 

 

Astma 

 

Astma = chronische inflammatoire aandoening vd luchtwegen  

 met recidiverende aanvallen van reversibele bronchoconstrictie 

 gaat gepaard met 

o luchtweghyperreactiviteit (op aspecifieke prikkels) 

o dikwijls maar niet altijd: atopie 

 

Prevalentie 

 afhankelijk van leeftijd 

o ± 10% bij jonge kind 

o ± 5% bij volwassenen 

o ± 7% bij bejaarden 

 afhankelijk van geslacht 

o jongens > meisjes 

o vrouwen (vnl na menopauze) > mannen 

 stad > rurale gebieden 

o meer luchtverontreiniging: allergenen w versterkt 

o vb. pollen die ingeademd w met dieselpartikels erop vast → meer stimulatie inflammatoir-

allergisch systeem 

 

Pathogenese  

 pathologische veranderingen zijn 

o spasme vd gladde spieren → hypertrofie 

o hypersecretie van slijmklieren → hyperplasie (heel taaie sputa 

w opgehoest) 

o oedeem van mucosa 

o submucosale cellulaire inflammatie → subepitheliale fibrose 

 uit zich als verdikte basale membraan (bandvormige lijn zonder cellen) 

 submucosa bevat te veel cellen 

o ‘epitheliale shredding’ 

 normaal is er trilhaarepitheel  

 bij astma weinig of soms geen trilhaarepitheel 

 inflammatoire elementen zijn 

o ontstekingscellen 

 vnl mastcellen 

 geactiveerde macrofagen 

 eosinofielen 

 Th2-lymfocyten 

 … 

o mediatoren 

 vooraf gevormde: histamine, neutrofiel- en eosinofiel chemotactische factoren, 

proteasen, … 

 nieuw gevormde 



Ine Bollen    Ademhaling | 2015 - 2016  

75 | P a g i n a  
 

 arachidonzuur → prostaglandines en tromboxanen 

 lyso-PAF → leukotriënen en 5-HETE 

o neurogene mechanismen 

 cholinerge systeem 

 β-adrenerge systeem 

 niet-cholinerge, niet-adrenerge systeem (NANC) dat neuropeptiden vrijgeeft 

 

Etiologie: 2 grote klassen (eerder uiteinden van spectrum met allerhande mengvormen) 

 

Intrinsiek, niet-allergisch astma 

 aanvallen treden op tgv ‘overdreven prikkelbaarheid vd luchtwegen’ op allerlei uitlokkende, 

niet-allergische factoren (triggers) 

 voornaamste triggers 

o infecties 

 vnl viraal 

 soms Mycoplasma 

 zeer zeldzaam bacterieel 

o inspanning en hyperventilatie (oa lachen en hoesten) 

 zijn geen ‘inducers’: doen geen astma ontstaan 

 wel ‘inciters’: lokken aanval uit 

o irriterende gassen en dampen: sigarettenrook, SO2, sprays, mist 

o pseudo-allergenen 

 vnl geneesmiddelen en additieven 

 wat? 

 acetylsalicylzuur 

 APA syndroom: aspirine – polyposis – astma 

 altijd! navragen bij pt met astma: “weet je of je op aspirine reageert?” 

 β-blokkers 

 tartrazine: gele kleurstof, E102 

 conserveermiddelen: bisulfieten oa in medicaties, eetwaren, alcohol, E210-227 

 histamine-vrijzetters: glutamaten, tyramines oa in oude kaas 

 histamine-precursoren (schaaldieren) 

 reacties zijn niet IgE-gemedieerd 

o psychische factoren: oa emoties 

 zuiver ‘psychogeen’ astma is uitzonderlijk → DD hyperventilatiesyndroom 

o endocriene factoren (w ook gezien bij allergisch astma) 

 matinaal (bijniercyclus) 

 premenstrueel 

 postmenopausaal astma 

 verbetering tijdens puberteit en zws 

 geen uitwendige allergische factoren bewijsbaar 

o geen uitwendige factor aan te tonen 

o allergische tests negatief: IgE normaal, huid- en RAST-testen negatief 

 

Extrinsiek, allergisch astma 

 komt vnl voor bij personen < 40 jaar 

 is type I allergie van Gell en Coombs = IgE-gemedieerd (zeer snelle reactie doordat allergeen 

bindt met mastcellen → degranulatie oa histamine → bronchospasmen) 

o atopische constitutie en allergie komen voor bij > 30% vd bevolking maar leiden absoluut 

niet steeds tot astma of andere allergische klachten 

o laatste tijd toename: wsl te maken met  

 te hygiënisch leven 

 te veel isolatie huizen: meer indoor pollutie 

o voornaamste allergenen 

 huisstofmijt (Dermatophagoïdes pteronissinus) 
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 vnl in aanwezig in beddengoed 

 niet aanwezig boven 1500 m = verklaring voor vroegere succes Astmacentra in 

Zwitserland 

 secreties, uitwerpselen en epitheel van dieren: kat, hond, cavia, hamster, konijn, rat, 

paard 

 stuifmeel 

 bomen (rond februari) 

 grassen (rond juni) 

 onkruid (nog iets later) 

 schimmels 

 vochtige huizen  

 plantaardig afval 

 sommige chemicaliën: antibiotica, latex, chroom, isocyanaat 

 voedingsallergenen slechts zeldzaam oorzaak: vis, meelproducten, eieren 

 astma-aanvallen w meestal uitgelokt door allergenen maar andere ‘aspecifieke’ factoren 

(zoals bij intrinsiek astma) kunnen ook klachten uitlokken 

o na jaren: in toenemende mate w aspecifieke hyperreactiviteit tegen allerlei uitlokkende 

factoren belangrijker 

 belangrijk percentage v deze pt’en hebben naast astma ook 

o allergische rhinitis of rhino-conjunctivitis (hooikoorts) 

o evt eczeem of voorgeschiedenis van eczeem 

 

Kliniek 

 crisisgewijze aanvallen 

o dus itt COPD pt: bij astma geen continue klachten 

 indien aanval > 24u onder therapie: status asthmaticus 

o schatting: 100 – 120 pt’en overlijden ieder jaar aan astma 

 klachten 

o lage respiratoire klachten 

 piepen 

 toenemende dyspnoe 

 bemoeilijkte in- of uitademing 

 glazige fluimen (tapioca-korreltjes) 

 hoesten 

 kan zelfs enige klacht zijn: hoest-variant astma 

o ORL-klachten 

 neusverstopping 

 sinusitis 

o evt eczeem 

 klinisch onderzoek 

o buiten crisis 

 meestal normaal of lichte wheezing 

 mogelijk ORL-ontstekingsverschijnselen (rhinitis, sinusitis) 

 conjunctivitis 

 eczeem 

o bij crisis 

 hyperinflatie 

 voorovergebogen zithouding 

 verlengd expirium 

 wheezing 

 ernstige crisis 

 angst 

 pulsus paradoxus (daling systolische BD > 10 mmHg tijdens inspiratie) 

 verzwakt ademgeruis 

 cave zeer ernstige crisis: bij auscultatie “silent chest” 
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 inspiratie en expiratie heel zwak waardoor je niks hoort (DD oa pneumothorax) 

 vaak pt die gaat moeten geïntubeerd w 

 

Diagnose 

 vnl gebaseerd op anamnese 

o typische anamnese 

o atypische anamnese: hoest-variant astma 

 spirometrie 

o vaak volledig normaal → sluit diagnose niet uit!!! 

o bij aanval 

 meestal obstructieve beperking (↓ FEV1/FVC) met reversibilteit > 15%  

 kan nuttig zijn  

 maar kan onderscheid met COPD vaak niet maken 

 COPD in regel minder reversibel maar tot 50% vd pt’en: reversibilteit > 15% 

 ACOS = astma COPD overlap syndroom mogelijk 

 significante reversibiliteit suggestief voor astma: duidelijke definities voor 

 FEV1 (ESW) moet minstens 12% toenemen en toename moet minstens 200 mL 

zijn 

 na reversibiliteit geen obstructie meer aanwezig (anders nog niet zeker van 

diagnose astma) 

 ↑ TLC 

 normale DLCO 

 louter restrictief beeld op longfunctie is ook mogelijk tijdens crisis 

 w in verband gebracht met constrictie vd respiratoire bronchiolen en daardoor 

afsluiting v bepaalde longgebieden 

 PEF-variatie > 20% is meestal diagnostisch maar weinig sensitief 

o PEF = peek expiratory flow → geeft maatstaf van longfunctie (maar is er niet aan gelijk) 

o variatie in PEF 

 normaal 

 in vroege ochtend: minimale piekflow want minder cortisol en meer histamine 

 ’s avonds hogere piekflow want meer cortisol en minder histamine 

 bij astma is deze piekflowvariabiliteit toegenomen 

 minstens 20% verschil! 

 2 weken lang vss keren per dag noteren met datum, tijdstip en klachten 

 niet diagnostisch want ook bij niet-astmapt’en kan dit zo zijn 

 w niet meer gedaan! 

o enige waarbij het wel nog nut heeft: beroepsgebonden astma  

 dus astma krijgen DOOR werk (vnl tgv isocyanaten) 

 om diagnose te stellen: pt minstens 4x/d piekflow laten 

meten + keurig laten noteren  

 doen wanneer ze 2 weken thuis zijn en dan terug wanneer 

ze 2 weken gaan werken 

 igv duidelijk verschil in PEF tss periode thuis en op werk  
 arbeidsgeneesheer moet gaan controleren of pt in 

contact komt met stoffen die dit kunnen uitlokken 

 bevestigen: specifieke confrontatietest met dat product 

(erkend door RIZIV en Fonds voor BeroepsZiekten) 

 positieve provocatietest (enkel in ZH mogelijk)  

o ↓ FEV1 ≥ 20% op dosis histamine of methacholine PC20 

van < 8 mg/mL 

 in stappen van 5 minuten per protocol: telkens dubbele 

dosis laten innemen tot positieve test of max dosis  

 bij gezonde pt’en w 20% nooit bereikt 

 astmapt’en 
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 luchtwegobstructie al bij lage concentratie histamine (hyperreactief) 

 altijd daling van > 20% 

o voorwaarde: pt niet op voorhand medicatie genomen die effect vd provocatie ongedaan 

zouden maken 

 vb. geen antihistaminica en β-mimetica 

 richtlijnen beschikbaar voor hoe lang op voorhand moet gestopt w 

o negatieve test: pt heeft hoogstwaarschijnlijk geen astma (maar lang niet alle astmapt’en 

zijn obstructief) 

o positieve test wil niet zeggen dat pt astma heeft! 

 vb. pt met L hartfalen en dus meer bloed in longen: ook positieve test mogelijk 

 DUS enkel astma igv positieve provocatietest + klachten compatibel met astma 

o ook andere provocatietests kunnen positief zijn 

 vb. inspanning, hyperventilatie 

 zijn minder reproduceerbaar 

 duidelijk verhoogde eNO bij niet-rokende en nog niet behandelde pt met klachten compatibel 

met astma: hoesten, piepen, dyspnoe 

 uitgeademd NO (stikstofmonoxide, eNO) is uiting vd aanwezige astmatische eosinofiele 

inflammatie 

 iNOS = inducible NOS: stikstofoxide synthase dat geactiveerd w door astmatische 

inflammatie 

 eNO is toegenomen in astmatici 

 normaliseert heel snel onder therapie met inhalatiesteroïden 

 correleert met luchtweghyperresponsiviteit in astma 

 toename vergezelt late astmatische reactie 

 kan bij rokende astmapt’en ‘vals’ normaal zijn 

 in principe niet verhoogd bij pt’en met COPD 

 verandering eNO is niet specifiek 

 stijging eNO: astma, LAR (late airway response), infectie, bronchiëctasieën, Lupus, 

Sjögren, acute rejectie (?), chronische rejectie, IBD 

 daling eNO: Kartagener, rokers, primaire ciliaire dyskinesie, CF (mucoviscidose), 

pulmonaire hypertensie, alcohol 

 zou nuttig zijn voor (maar w niet terugbetaald door RIZIV) 

 opvolging 

 diagnose 

 diagnostisch en etiologisch verder uitwerken 

o laboratorium 

 soms bloedeosinofilie: vnl bij extrinsiek, allergisch astma 

 verhoogd totaal IgE: vnl bij extrinsiek astma 

 ABPA = allergische reactie op aspergillusschimmelsporen!: specifieke IgE reactie met 

 heel hoog IgE 

 eosinofilie 

 bronchiëctasieën 

 RAST = RadioAllergoSorbent Test voor courante allergenen 

 kan positief zijn 

 maar is duur 

 dikwijls goede correlatie met huidtest 

 > 95% voor stuifmeel 

 75% voor huisstofmijt 

o huidtests tegen vss allergenen: complementair aan RAST 

o beeldvorming 

 thorax 

 bij aanval 

 hyperinflatie  

 normale vaattekening: géén longdestructie (itt COPD) 

 tussenin normaal 
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 zeker niet altijd doen! 

 uitzondering: verdenking ABPA → zoeken naar bronchiëctasieën 

 sinussen (bij pt met veel neusklachten) 

 vaak mucosazwelling en/of vochtcollectie 

 soms niet op RX, wel op CT sinussen 

o bloedgaswaarden 

 meestal normaal 

 evt gedaalde PaO2 en lichte hypocapnie 

 daling vd PaO2: te wijten aan ventilatie-perfusiestoornissen 

 gedaalde PaCO2: tgv compensatoire hyperventilatie 

 normale tot gestegen PaCO2 

 alarmteken!! 

 wijst op feit dat pt verhoogde ademarbeid niet meer kan opbrengen door uitputting 

vd ademspieren (“leg de tube al maar klaar want je gaat moeten intuberen”) 

o  (sputum eosinofilie) 

 

Differentiële diagnose 

 COPD: vnl bij oudere pt’en 

o cave ACOS = astma COPD overlap syndrome! 

 cardiaal astma 

o oa typisch acuut longoedeem bij mitralislijden 

 hyperventilatiesyndroom 

o typisch bij jonge vrouwen 

o moeten kinesitherapie krijgen 

 pseudo-astma: vocal cord dysfunctie 

o mogelijk als gevolg van reflux 

 vernauwing id centrale luchtwegen 

o vnl insparatoire wheezing bij  

 stembanddysfunctie of –paralyse 

 vernauwing vd extrathoracale trachea 

o expiratoire wheezing (evt unilateraal) en stridor bij vernauwing vd intrathoracale trachea of 

stambronchus door 

 tumor 

 extrinsieke compressie 

 cicatriciële strictuur 

 virale (RSV) bronchiolitis bij kinderen 

 

Diagnostische oppuntstelling 

 uitgebreide anamnese naar exposities met opstellen van “astma-ernst-score” (ook nuttig in 

follow-up) 

 variabiliteit van luchtwegobstructie meten door seriële longfuncties vb. PEF 3x/d gedurende 

enkele weken 

 spirometrie met reversibiliteitsmeting 

o bij astma: > 15% met uiteindelijk streven naar volledige normalisatie longfunctie 

 evt provocatietests in hospitaal als diagnose onduidelijk is 

o histamine gebruikt in context hyperreactiviteit 

o specifieke substanties voor beroepsmatige overgevoeligheid 

 meting van eNO 

 tests die niet diagnostisch zijn maar complementair aan andere testen 

o dosage IgE 

o huidtests en/of RAST’s 

o RX-thorax en sinussen 
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Behandeling 

 

Inlichten en opvoeden vd patiënt 

 doel: pt symptoomvrij en longfunctie optimaal krijgen 

o minimale (ideaal geen) chronische symptomen, inclusief nachtelijke symptomen 

o minimale (weinig frequente) exacerbaties 

o geen spoedbezoeken 

o minimale (ideaal geen) nood aan rescue β2-agonisten 

o geen beperkingen van activiteiten, inclusief sport 

o dagelijkse schommeling PEF < 20% 

o (bijna) normale PEF 

o minimale (of geen) neveneffecten van geneesmiddelen 

 gebruik van inhalatiesystemen aanleren 

 verduidelijken van principe van  

o expositiestop  

o anti-inflammatoire behandeling vb. corticosteroïden en anti-leukotriënen 

o bronchusverwijdende behandeling vb. kort- en langwerkende β2-agonisten, anti-

cholinergica, theofyllines 

 monitoring (oa piekdebietmeting) aanleren: bij geselecteerde pt’en 

 geschreven actieplan (‘5-stappenplan’) meegeven 

 

Vermijden en controleren van astma-’triggers’ 

 vermijden van expositie aan  

o allergenen (slaapkamerstofcontrole!)  

o aspecifieke prikkels 

 tabaksrook 

 β-blokkers 

 grote temperatuurschommelingen 

o fysieke inspanning: aangeraden onder optimale omstandigheden 

 desensibilisatie 

o slechts in strikte indicaties 

 geïsoleerde stuifmeelallergie  

 bij jonge pt’en met onvoldoende controle onder medicamenteuze behandeling  

 volgens rigoreus schema 

 vb. aanvankelijk 2x/w → dosis progressief opdrijven → later frequentie verminderen 

 totale duur minstens 2 jaar 

o w meestal niet meer gedaan owv goede therapeutische mogelijkheden die bestaan 

o kan wel nog heel nuttig zijn bij ernstige, allergische rhino-conjunctivitis (hooikoorts) 

 

Medicamenteuze behandeling 

 toedieningswijze = bij voorkeur inhalatietherapie → lage dosering en snelle lokale werking 

o doseeraërosol (MDI) 

 evt met ‘spacer’ 

 evolutie naar CFC-vrije drijfgassen (CFC = chloro-fluoro-koolstof) 

o poederinhalator (PDI) vb. turbohaler, spinhaler, diskus, aerolizer, handihaler 

o vernevelaar (aërosolapparaat): enkel als vorige vormen niet efficiënt zijn! 

 duurder 

 omslachtig 

 hogere dosering 

 meestal minder efficiënt 

 medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

o starten obv 5-stappenplan (richtlijnen van GINA, Gloal Initiative for Asthma) 

 stap 1: intermittent astma 

 bij opstoot: kortwerkend β2-mimeticum: salbutamol, terbutaline, fenoterol, … 

 perventief β2-mimeticum of chromoglycaat vóór inspanning 
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 voorwaarde: max 2x/w last en nood aan medicatie 

 stap 2: mild persisterend astma 

 onderhoud 

 inhalatiecorticosteroïd: beclomethason, budesonide of fluticasone 

 2x 1 – 2 inhalaties/d (via spacer) 

 mondspoelen belangrijk om heesheid te voorkomen 

 tweede keuze: leukotrieen receptor antagonist: montelukast (10 mg 1 comp/d) 

 + kortwerkende β2-mimetica volgens noodzaak 

 igv > 3 – 4x/week: volgende stap 

 stap 3: matig persisterend astma 

 cfr. stap 2 

 ipv inhalatiecorticosteroïd 

 vaste combinatie van langwerkend β2-mimeticum + corticosteroïd (Seretide®, 

Symbicort®, Inuvair®) 2x 1 of 2x 2 inhalaties/dag 

 inhalatiecorticosteroïd + leukotrieen receptor antagonist 

 bij intolerantie voor langwerkende β2-mimeticum 

 + evt ‘sutained release’ theofylline PO 

 stap 4: ernstig persisterend astma 

 cfr. stap 3 

 orale corticosteroïden (vb. 15 – 30 mg prednison) in afbouwende dosis 

 evt anti-IgE 

 stap 5: neerwaartse stap 

 indien astma enige weken – maanden onder controle in bepaalde stap: proberen 

overschakelen naar lagere stap 

 samenvattend 

stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 stap 5 

β2-agonist 

zo nodig 
β2-agonist zo nodig 

 kies één 
- lage dosis ICS 
- LTRA (2e keus) 

kies één 
- lage dosis ICS + LABA 
- matige of hoge dosis 
ICS + LABA 
- lage dosis ICS + LTRA 
(2e keus) 
- lage dosis ICS + 

theofylline PO (3e keus) 

voeg toe 
- orale CS 
- anti-IgE 

neerwaartse 
stap 

o doel medicamenteuze behandeling en 5-stappenplan: astmacontrole! 

 als astma onvoldoende gecontroleerd is: hogere stap in stappenplan 

 evaluatie astmacontrole 

 vss stappen van astmacontrole volgens GINA 

kenmerk controle  
gedeeltelijke 

controle 
ongecontroleerd 

dagsymptomen ≤ 2x/w > 2/w 

≥ 3 kenmerken 

van deels 

gecontroleerde 
astma in om even 
welke week 

activiteitsbeperking geen licht 

nachtelijke symptomen/ 

ontwaken 
licht eerder zelden 

gebruik rescue medicatie ≤ 2x/w > 2/w 

longfunctie (PEF of FEV1) normaal 
< 80% vd 
persoonlijke 
beste waarde 

exacerbaties geen ≤ 1/j 
1 in om even 
welke week 

 controle: alle kenmerken uit kolom iedere week 

 gedeeltelijke controle: om even welk kenmerk uit kolom in om even welke week 

 astmacontrole kan best w geëvalueerd met Astma Controle Test (ACT) = 

gevalideerde vragenlijst bestande uit 5 vragen 
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 vragen (ieder gescoord van 1 (minst goed) → 5 (beste))  

 interpretatie 

 25 = perfecte en totale controle 

 20 – 24 = goede controle 

 ≤ 19 = aanpassing behandeling vereist indien mogelijk 

 < 13 = consult arts dringend noodzakelijk 

o verbetering symptomen ifv tijd onder adequate behandeling  

 binnen dagen: geen nachtelijke symptomen meer 

 dagen – weken 

 FEV1 verbetert 

 ochtend PEF verbetert  

 voor behandeling: zowel ’s avonds als ’s ochtends lage PEF met veel verschil tss 

ochtend- en avondwaarden 

 ochtendpiekstroom = lager owv lagere endogene corticoïdproductie 

 onder behandeling: hogere waarden, kleinere ochtend-avond variaties 

 NIET gebruikt voor opvolging therapie 

 maanden: geen kortwerkende β2-agonisten meer nodig 

 jaren: luchtweghyperreactiviteit neemt af 

 behandeling van acute astma-opstoot 

o hoge dosis kortwerkende β2-mimetica 

 4 – 6x per uur 

 met spacer of door nebulisatie 
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o orale of parenterale corticosteroïden: 30 – 100 mg/d prednison 

o voldoende vochtinname 

o enkel AB igv infectie → liefst PO  

o om het uur: controle vd toestand (dus belangrijk om bij pt te blijven) 

o indien nodig hospitalisatie 

 O2-toediening 

 meestal IV theofyllines 

 evt kunstmatige ventilatie 

o overlijden aan astma 

 meestal te wijten aan 

 slechte controle 

 onderschatten vd ernst 

 cave voor ‘schijnverbetering’ door uitputting of CO2-retentie 

 cave treedt vnl op bij hoogrisicopt’en: vnl pt’en die in voorbije jaar gehospitaliseerd 

werden voor ‘status asthmaticus’ 

 

Opmerkingen (< kliniek)  

 wat bij zwangere pt’en? 

o wat gebeurt met astma? 

 1/3 w slechter 

 1/3 w beter 

 1/3 blijft stabiel 

 zwangerschappen volgens meestal zelfde patroon als voorgaande zwangerschappen 

o medicatie-aanpassing vereist?: nee! 

 astma-aanval met hypoxie is veel gevaarlijker dan effect vd medicatie 

 uiteraard wel dosis die aanvaardbaar laag is 

 hoe pas je na exacerbatie onderhoudsdosis aan? 

o je kan tijdelijk van huidige onderhoudsbehandeling dosis verhogen / trapje omhoog om 

daarna evt bij controle terug naar lagere trap te gaan 

o nieuw principe: (S)MART = Maintenance And Reliever Therapy 

 geen onderscheid meer tss controle- en rescuemedicatie 

 dus je geeft onderhoudstherapie + af en toe extra onderhoudstherapie (vb. bij 

exacerbatie) 

 gebaseerd op feit dat bij exacerbatie ook inflammatie toeneemt 

 als pt enkel extra kortwerkende β2-agonisten (Ventolin®) extra neemt: puur 

symptomatisch 

 onderhoudstherapie: vanaf begin inflammatie tegengaan → opstoot tegengaan 

 kan in praktijk onder 2 voorwaarden 

 snelle onset van verlichting vd symptomen 

 salbutamol: werkt snel maar kort dus geen onderhoud 

 salmeterol: werkt traag maar lang dus geen rescue 

 formoterol: werkt snel én lang 

 werkt even snel en even goed als salbutamol 

 DUS inhalatietherapie met formoterol kan gebruikt w als rescue! 

 reductie van exacerbatie van astmasymptomen (is bewezen in studies) 

 

COPD 

 

Definitie 

 COPD = frequente, ernstige aandoening gekenmerkt door luchtwegobstructie 

o niet volledig reversibel 

o én progressief 

 je kan ziekte niet verbeteren: hoogstens symptomen verbeteren 

 enige wat progresie tegenhoudt: rookstop! 
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 luchtwegobstructie gaat gepaard met chronische luchtweginflammatie tgv inhalatie toxische 

gassen of partikels 

o vnl inhalatie van sigarettenrook 

 exacerbaties en comorbiditeit verergeren ziektebeeld 

 

Prevalentie 

 erg prevalente aandoening: 5 – 10% vd rokers > 50 jaar 

o tot 20% vd rokers krijgt op oudere leeftijd COPD 

o nooit-rokers: extreem lage kans om ooit COPD te ontwikkelen in Europa 

o China, Indië, …: daar is andere vorm COPD bij niet-rokers tgv koken in kleine ruimten 

met houtskool 

 lange tijd was er mannelijke predominantie 

o recente epidemiologische studies in USA: mannen = vrouwen 

o vrouwen: jonger bij ernstige ziekte en met minder sigaretten per dag (dus wsl gevoeliger) 

 momenteel 4e doodsoorzaak in wereld → verwachting tegen 2020: 3e doodsoorzaak  

 

Fysiopathologie 

 roken van sigaretten veroorzaakt inflammatie in luchtwegen 

o roken beïnvloedt epitheelcellen → productie chemotactische factoren 

 cytokines die geproduceerd w: vnl 

 TNF-α 

 IL-6, IL-8 

 LTB4 

 aantrekken ontstekingscellen 

 voornamelijk 

 macrofagen 

 neutrofiele granulocyten 

 CD8+ lymfocyten 

 cellen veroorzaken verdere effecten door 

 apoptose (CD8+ cellen) 

 productie proteasen (neutrofielen) 

o eindresultaat: inflammatie die leidt tot 

 luchtwegobstructie (→ obstructieve bronchitis) 

 destructie van longparenchym (→ emfyseem) 

o inflammatie zit vnl in kleine luchtwegen (< 2 mm diameter) 

o luchtwegobstructie w veroorzaakt door 

 verdikking vd luchtwegwand door inflammatie 

 verlies van elastische recoil 

 verlies vd verankering van luchtwegen in omliggende longparenchym: ‘alveolar 

attachments’ 

 ‘competition for space’: long w steeds groter door hyperinflatie 

o longvolume (FRC) neemt toe 

 oorzaken 

 te weinig tijd voor expiratie door luchtwegobstructie (hyperinflatie) 

 verlies elastic recoil 
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 curves ter vergelijking: L = normaal; R = COPD  

 FRC = gasvolume in thorax bij rustige ademhaling 

 normaal ong 3 – 4 L (afhankelijk van gestalte, …): mechanisch evenwicht 

waarbij long en thorax elkaar in evenwicht houden 

 pt met COPD: hogere FRC 

 geel = residueel volume (RV) 

 is volume dat altijd overblijft in longen na maximale uitademing 

 neemt erg toe bij COPD want longen vallen plat voor volledige expiratie 

 vitale capaciteit = van RV tot max inspiratie 

 TLC = totale longcapaciteit = RV + VC 

o uiteindelijk is ruimte beperkt omdat thoraxwand niet onbeperkt kan uitzetten 

 als ruimte beperkt is: plaats voor luchtwegen óf alveolare ruimtes → in praktijk: 

alveolaire ruimtes drukken luchtwegen toe 

 luchtwegobstructie neemt sterk toe tijdens geforceerde expiratie: verlies aan ‘alveolar 

attachments’ → luchtwegen vallen plat 

 leidt tot karakteristieke vorm flow-volume curve 

 ‘0’ = normale curve 

 blauw = voor bronchodilatatie 

 paars = na bronchodilatatie 

o ventilatoire limitatie 

 normale pt: FEV1 ∗ 37,5 is maximale ventilatie per minuut = ventilatoir plafond 

 vb. igv FEV1 van 4,8L: ventilator plafond 180 L/min 

 dit is maximale ventilatie die je kan doen op 1 minuut (bij maximale inspanning): in 

principe niet nodig want cardiovasculaire plafond w eerst bereikt 

 pt met COPD (vb. VEmax van 75 L/min): bereikt ventilatoir plafond voordat 

cardiovaculaire plafond w bereikt 

 behandeling: door training proberen algemene conditie te bereiken 

 roken en inflammatie (neutrofielen) veroorzaken toename van zuurstofradicalen → disbalans 

ten voordele van proteolytische activiteit → parenchymdestructie  

o zuurstofradicalen 

 veroorzaken weefselschade 

 inactiveren anti-proteasen die normaal in luchtweg en longparenchym voorkomen 

o disbalans ontstaat gemakkelijker als anti-protease activiteit laag is 
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 extreem vb.: congenitale afwezigheid α1-antitrypsine (belangrijkste anti-protease) 

 komt voor in 1/400 

 leidt tot COPD op relatief jonge leeftijd en met beperkte rookbelasting 

 pt’en kunnen ook levercirrose ontwikkelen: eiwit w wel gemaakt maar w niet 

gesecreteerd vanuit lever naar bloedbaan → stapeling 

 elektroforese doen voor diagnose (2x met enkele weken tss): geen/klein α1-piekje  

 luchtweginflammatie bij COPD verschilt duidelijk van inflammatie bij astma 

 astma COPD 

cellen - eosinofiele granulocyten 
- lichte toename macrofagen 
- CD4+ Th2 cellen 
- mestcelactivatie 

- neutrofiele granulocyten 
- sterke toename macrofagen 
- CD8+ T-cellen 

mediatoren - LTD4 

- IL-4, IL-5 
- histamine, eotaxine 

- LTB4 

- IL-8 
- TNF-α  

pathologie - fragiel epitheel 
- verdikking basaal membraan 
- mucusmetaplasie 
- kliervergroting 

- squameuze metaplasie epitheel 
- parenchymdestructie 
- mucusmetaplasie 
- kliervergroting 

behandeling ontsteking geremd door steroïden steroïden weinig effect 

o inflammatie bij COPD is steroïdresistent → belangrijke consequenties voor therapie 

 luchtweginflammatie en luchtwegobstructie nemen progressief toe 

o afname FEV1  

 gemiddeld 60 mL/jaar in representatieve COPD-pt (enige wat dit remt: rookstop) 

 normale waarden: gemiddeld 20 mL/jaar 

o luchtwegobstructie: pt’en vermijden inspanningen → deconditionering en spierzwakte: 

verergert reductie in inspanningscapaciteit die door luchtwegobstructie al beperkt is 

 verloop COPD w verwikkeld door optreden exacerbaties  

o exacerbaties = verergeringen vd ziekte die ontstaan tgv  

 virale infectie: vnl  

 rhinovirussen 

 adenovirussen  
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 Respiratoir Syncitiaal Virus (RSV) 

 bacteriële infectie: vnl 

 Haemophilus influenzae 

 Streptococcus pneumoniae 

 Moraxella catharralis 

 hartsdecompensatie 

 blootstelling aan luchtverontreiniging 

 andere oorzaken 

o tijdens exacerbaties: luchtwegobstructie en hyperinflatie nemen acuut verder toe 

 leiden vaak tot respiratoire insufficiëntie 

 bij gevorderde ziekte: dermate verslechtering vd ziekte → hospitalisatie vaak nodig 

 ziekenhuismortaliteit geassocieerd met exacerbaties: 8% 

 comorbiditeit: COPD pt’en hebben verhoogd risico voor 

o cardiovasculair lijden 

o osteoporose 

o myopathie, wasting en anorexia 

o depressie 

o diabetes 

o longkanker 

 

Diagnose 

 diagnose COPD w gesteld door aanwezigheid niet-volledig reversibele luchtwegobstructie → 

vereist dus SPIROMETRIE (!!) voor én na bronchodilatatie 

o luchtwegobstructie aanwezig bij Tiffeneau index < 0,7 (= percentage dat je uitblaast tijdens 

eerste seconde) 

 kliniek COPD 

o kortademigheid  

 verergert meestal progressief 

 treedt vaak op bij lichte inspanning 

o hoesten 

o opgeven van fluimen 

o anamnese: geschiedenis van roken van minstens 10 pakjaren (geen absolute vereiste) 

 bij exacerbaties 

o fluimen nemen toe + vaak geel-groen gekleurd 

o bloedname 

 Hb gehalte neemt af 

 CRP neemt toe 

 serumspiegels van IL-6 en IL-8 nemen toe = gevolg van spil-over van lokale 

inflammatie naar systeemcirculatie 

 klinisch onderzoek 

o inspectie: bij ernstige COPD zie je zeer uitgezette, vatvormige thorax 

 toename voor-achterwaartse diameter 

 evt ribben meer horizontaal 

o verlengd expirium 

o gebruik van mm. scaleni 

o tirage = inspiratoir intrekken van tussenribruimtes  

o teken van Hoover = inspiratoir intrekken vd onderste ribbenboog (bij gevorderde ziekte) 

o percussie → hypersonoriteit vd thorax: hyperinflatie 

o auscultatie 
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 verlengd expirium 

 wheezing 

 zwak VAG (emfyseem) 

 grove crepitaties over bases 

 longfunctie 

o obstructief gestoord patroon 

 FVC ↓  

 FEV1 ↓↓ 

 Tiffeneau-index (FEV1/FVC) ↓ < 70%  

 maar kan bij zeer ernstige ziekte terug beginnen stijgen omdat ook FVC daalt 

o hyperinflatie 

 RV ↑ 

 TLC ↑ 

o vaak gedaalde diffusiecapaciteit (emfyseem): DLCO ↓ 

 hierdoor: sprake van ‘COPD met emfyseem’ (ook destructie longparenchym) en ‘COPD 

zonder emfyseem’ (enkel obstructie) 

 emfyseem → ook typische druk-volume curve: toegenomen compliantie en afgenomen 

elastic recoil 

 RX thorax 

o tekens van hyperinflatie 

 grote longvelden 

 smalle mediastinale vaatsteel 

 smalle corconfiguratie: ‘druppelhart’ 

 vlakke en laagstaande diafragmata met soms zichtbare afzonderlijke aanhechtingen 

o teken van parenchymdestructie: schaarser w vd perifere vaattekening 

 CT thorax kan parenchymdestructie en verdwijnen vd vaattekening beter in licht stellen 

o in uitgesproken vormen: indruk dat long precies verdwijnt (‘vanishing lung syndrome’) 

o lokalisatie 

 COPD tgv roken van sigaretten 

 klassiek vnl bovenvelden aangetast 

 kan ook diffuse aantasting zijn 

 α1-antitrypsine deficiëntie: vnl ondervelden aangetast 

 onderscheid tss vss stadia COPD naargelang ernst  

o 4 stadia volgens GOLD classificatie 

stadium kenmerken 

I = mild - FEV1/FVC < 70% 
- FEV1 ≥ 80% 

- met of zonder symptomen 

II = matig - FEV1/FVC < 70% 
- 50% < FEV1 < 80% 

- met of zonder symptomen 

III = ernstig - FEV1/FVC < 70% 
- 30% < FEV1 < 50% 
- met of zonder symptomen 

IV = zeer ernstig - FEV1/FVC < 70% 
- FEV1 < 30% of aanwezigheid chronisch 

respiratoir falen of rechter hartfalen 
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o 2 andere variabelen die men in rekening brengt bij bepalen ernst 

 aanwezigheid symptomen gemeten dmv objectieve schaal 

 gemodificeerde MRC-schaal (mMRC)  

 CAT-score (COPD Assessment test)  

 optreden van exacerbaties 

o bekomen van 4 kwadranten om behandeling te bepalen 

 gebruik voorgaande variabelen 

 ahv symptoomscores: bepalen van symptomen 

 ahv FEV1 en/of optreden van exacerbaties bepaalt men risico (hoogste van beiden) 

 betekenis klassen 

 A = weinig symptomen, laag risico 
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 B = meer symptomen, laag risico 

 C = weinig symptomen, hoog risico 

 D = meer symptomen, hoog risico 

 basisarts is perfect in staat om zelfstandig diagnose van COPD te stellen (indien hij 

spirometer heeft!) 

 vaak voor DD en therapeutische oppuntstelling: toch advies longarts nodig 

o basisarts kan verdere follow-up verzekeren 

o duidelijke indicaties voor verwijzing naar longarts 

 ernstige COPD (Gold III en IV) 

 COPD op jonge leeftijd (< 40 jaar) 

 vermoeden van α1-antitrypsine deficiëntie 

 onduidelijke DD met astma 

 aanwijzingen voor andere longaandoeningen 

 ernstige dyspnoe in disproportie tot longfunctiestoornis 

 ernstige exacerbaties  

 

Differentiële diagnose 

 DD met astma stelt belangrijk en courant medisch probleem 

o overzicht van klinische variabelen die gebruikt kunnen w 

patroon astma COPD 

ontstaan op jeugdige leeftijd ++ – 

vrij plots ontstaan ++ – 

roken (actueel of vroeger) + +++ 

atopie ++ – 

eosinofilie/verhoogd totaal IgE ++ – 

aanvallen van dyspnoe en wheezing ++ + 

parenchymdestructie – ++ 

bronchiale overprikkelbaarheid +++ + 

reversibiliteit ++ + 

diurne variatie van piekdebiet > 15% < 15% 

o in moeilijkere gevallen: antwoord op therapie zal uitsluitsel geven over diagnose 

o zeer belangrijke reversibiliteit vd longfunctie op behandeling w in regel bij astma gezien 

maar niet bij COPD 

o ACOS = Asthma-COPD Overlap Syndroom (ACOS): kenmerken beide ziektes aanwezig 

 ander ziektebeeld dat enigszins op COPD lijkt: bronchiëctasieën 

 DD obstructie vs restrictie 

 obstructie restrictie 

FEV1 ↓↓ ↓ 

FVC ↓ ↓ 

Tiffeneau (FEV1/FVC) ↓ (<70%) normaal of ↑ 

RV ↑ ↓ 

TLC ↑ ↓ 

DLCO ↓ igv emfyseem ↓ 

compliantie ↑ ↓ 

Ptpmax (druk om 
long open te krijgen) 

↓ ↑ 

 

Complicaties 

 cor pulmonale 

o toename vd weerstand id pulmonale circulatie tgv 

 hypoxemie die vaak optreedt bij COPD → constrictie van pulmonale bloedvaten 

 destructie van parenchym → destructie van bloedvaten 

o toegenomen weerstand pulmonale circulatie leidt tot R hartsdecompensatie: ‘cor 

pulmonale’ 

o klinisch ontstaan tekens van hartdecompensatie vb. malleolair oedeem 

 treden soms enkel tijdens exacerbaties op 

 respiratoire insufficiëntie 
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o uiteindelijke functie vd long: instaan voor normale gaswisseling 

o als functie vd long gemiddeld tot ong 1/3e gereduceerd is: functie komt in gedrang → 

respiratoire insufficiëntie 

 eerste fase = type I respiratoire insufficiëntie 

 hypoxemie  

 tgv ventilatie-perfusiestoornissen of diffusiestoornissen  

 reageert goed op toediening relatief lage supplementaire percentages zuurstof 

 normocapnie  

 type II respiratoire insufficiëntie 

 hypoxemie 

 hypercapnie 

 ontstaat door  

 uitgesproken ventilatie-perfusiestoornissen 

 alveolaire hypoventilatie (vnl hierdoor) 

 concept: alveolaire ventilatie 

 V́A = V́E − V́D en V́E = f ∗ VT en V́D = f ∗ VD 

 V́A = f ∗ (VT − VD) 

 V́A = f ∗ VT(1 − VD/VT) 

 toegenomen ademfrequentie (f) → toegenomen ventilatie (V́A) als ze niet 

gepaard gaat met proportionele afname vh ademteugvolume (VT) 

 toegenomen ventilatie V́E kan vnl alveolaire ventilatie (V́A) of hoofdzakelijk 

dode ruimte ventilatie (V́A) zijn 

 w bepaald door verhouding VD/VT (verhouding tss dode ruimte volume 

en ademteugvolume) 

 dus igv snel ademen met kleine VT: veel vd ventilatie verloren in dode 

ruimte ventilatie en maar weinig ontstaan alveolaire ventilatie 

 acute respiratoire insufficiëntie: ondanks toegenomen ventilatie loopt PaCO2 

toch op (owv voorgaand mechanisme) 

 is ook zo bij uitgesproken chronische respiratoire insufficiëntie 

 PaCO2 is enkel functie vd alveolaire ventilatie! 

 alveolaire hypoventilatie ontstaat vnl door te ademen met klein 

ademteugvolume: gebeurt om ademarbeid beperkt te houden 

 maar hierdoor dus veel vd ventilatie verloren in dode ruimte 

 maar weinig bijdrage aan alveolaire ventilatie 

 PaCO2 = 713 ∗ V́CO2
/V́A 

 

Behandeling 

 

Behandeling stabiel COPD 

 doel behandeling 

o verminderen symptomen 

 minder symptomen 

 betere inspanningstolerantie 

 betere gezondheidstoestand 

o verminderen risico 

 (toekomst hopelijk) preventie ziekteprogressie 

 preventie en behandeling exacerbaties 

 reductie mortaliteit 

 ook niet-farmacologische aspecten: van groot belang! 

o stoppen met roken vermindert duidelijk progressie vd ziekte  

 is dus allereerste vorm van therapie 
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 effect van rookstop op afname FEV1 bij COPD pt’en (Fletcher-Peto curve) 

 (genetisch gevoelige) personen die roken: veel snellere dan natuurlijke daling FEV1  

 rookstop: daling FEV1 gaat terug aan zelfde snelheid als bij persoon die nooit 

gerookt heeft (maar wat je al kwijt bent, komt niet terug) 

o GOLD richtlijnen: behandeling hangt af van ernst vd COPD → rookstopbegeleiding, 

stimuleren van fysieke activiteit, griep- en pneumokokkenvaccinatie 

 GOLD A 

 essentieel: rookstop (kan met farmacologische behandeling) 

 aanbevolen: fysieke activiteit 

 afhankelijk van lokale richtlijnen 

 griepvaccinatie 

 pneumokokkenvaccinatie 

 GOLD B – D 

 essentieel 

 rookstop (kan met farmacologische behandeling) 

 pulmonale rehabilitatie 

 aanbevolen: fysieke activiteit 

 afhankelijk van lokale richtlijnen 

 griepvaccinatie 

 pneumokokkenvaccinatie 

 farmacologische behandeling 

o stadium A: kortwerkende bronchodilatoren 

 β2-sympathomimeticum: salbutamol (Ventolin®) 

 anticholinergicum: ipratropium (Atrovent®) 

 combinatie van beiden (Combivent®, Duovent®) 

o vanaf stadium B 

 voorkeur gegeven aan 

 langwerkende β2-sympathicomimetica 2x/d 

 salmeterol 

 formoterol 

 ultralangwerkende of langwerkende β2-sympathicomimetica 1x/d 

 indacaterol  

 vilanterol 

 anticholinergica 

 1x/d: tiotropium of glycopyrronium 

 2x/d: aclidinium 

 nevenwerkingen 

 β2-sympathicomimetica: vnl 

 tremor 

 tachycardie 

 anticholinergica 

 droge mond 

 prostatisme 

o vanaf stadium C  

 bij pt’en met herhaalde exacerbaties kunnen inhalatiesteroïden (ICS) ingeschakeld w 

 ICS: fluticasone, budenoside en beclomethasone 
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 keuze tss  

 vaste combinatie langwerkend β2-sympathomimeticum en ICS 

 Seretide® 50/250: combinatie salmeterol en fluticasone 

 Symbicort®: combinatie budenoside en formoterol 

 langwerkend anticholinergicum in monotherapie 

 reduceert ook exacerbatiefrequentie 

 nevenwerkingen van ICS 

 blauwe plekken 

 heesheid en myopathie vd stembanden 

 verhoogd risico op pneumonie bij COPD pt’en (tot 6%)! 

 momenteel: vnl in stadium C meer en meer vaste combinaties LAMA en ultraLABA  

 vb. Ultibro®: glycopyrronium + indacaterol; Anoro®: umeclidinium + vilanterol 

 ipv associatie LABA met ICS owv risico op pneumonie 

 als ondanks associatie LAMA/LABA: toch nog exacerbaties 

 zeker aangeraden om ICS bij te voegen 

 evt in 2e instantie azithromycine (neomacrolide AB) 

 aangetoond dat dit exacerbaties kan verminderen bij COPD 

 moet langdurig w gegeven  

 vb. aan 250 mg PO 3x/week 

 gedurende meerdere maanden 

 cave risico op 

 gehoorsstoornissen 

 verlengd QTC interval (torsade de pointes)!! 

o stadium D 

 w essentieel op zelfde manier als stadium C 

 igv onvoldoende effect op symptomen of exacerbatiefrequentie: vaste combinatie 

(ICS/LABA) samen met langwerkend anticholinergicum gegeven! 

o igv nog onvoldoende effect: bijkomende medicaties overwegen 

 methylxantines (Xantium®, Theolair®): fosfodiesterase-inhibitoren 

 hebben bronchodilaterende werking 

 in onbruik geraakt owv vele nevenwerkingen: nausea, braken, ritmestoornissen 

 meer specifieke fosfodiesterase-inhibitoren (PDE-4 inhibitoren): momenteel in klinische 

ontwikkeling 

 roflumilast (Daxas®) is momenteel in vss Europese landen op markt 

 effect 

 reduceert exacerbaties 

 veroorzaakt beperkte verbetering vd FEV1  

 dosis gelimiteerd door frequente GI nevenwerkingen 

o huidige verwachtingen van medicamenteuze behandeling 

 beperkte verbetering vd longfunctie 

 verbetering vd levenskwaliteit 

 afname vd exacerbatiefrequentie met 20 – 30% 

 toenemende evidentie dat medicamenteuze behandeling progressie vd ziekte 

vermindert (voorlopig statistisch significant maar klinisch totaal niet relevant) 

o GEEN plaats voor systeemsteroïden in behandeling stabiel COPD owv vele 

nevenwerkingen (cataract, osteoporose, myopathie, diabetes) 
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o samenvattend 

 eerste keuze 

 tweede keuze 

 derde keuze 

 revalidatieprogramma’s: nuttig bij pt’en met uitgesproken deconditionering en spierzwakte  

o verbetering levenskwaliteit 

o verbetering inspanningsvermogen 

 chronische zuurstoftherapie 

o aangewezen bij pt’en met hypoxemie bij rust 

 PaO2 < 55 mmHg  

 of PaO2 < 60 mmHg met cor pulmonale 

o bij deze pt’en verbetert chronische zuurstoftoediening duidelijk overleving  

o of overleving ook verbetert bij pt’en die enkel desuaturatie bij inspanning vertonen: nog 

niet duidelijk 

o chronische zuurstoftherapie kan gebeuren op vss manieren 

 zuurstofflessen 

 max 4.200 L 

 minder praktisch bij chronische zuurstoftherapie want bij debiet 1 – 2 L/min is fles 

na max 3 dagen leeg 

 vaste zuurstofconcentrator 

 is toestel dat zuurstof maakt uit lucht door absorptie vd stikstof via zeolietfilter 

 betrouwbaar debiet tot max 4 L/min 

 nadelen 

 pt moet min of meer in buurt blijven van apparaat want niet draagbaar 

 pt’en die > 30 min/dag buitenshuis actief zijn: vulcompressor aanbieden 

 betrouwbaar debiet tot max 3 L/min 

 beperkte autonomie (200 bar – 2 liter → ong 400 liter) 

 voor ambulante pt’en: lichtgewicht-flesjes of draagbare mini-concentrator 
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 draagbare concentrator voor pt’en die > 3 u/d buitenshuis actief zijn 

 betrouwbaar debiet tot max 3 L/min 

 beperkte autonomie (2 – 5u), afhankelijk van batterij, groot toestel 

 toestel lawaaierig 

 veel elektriciteitsverbruik (terubetaling 1 euro/dag van mutualiteit) 

 voordelen 

 24 uurs-service voor herstel 

 bijlevering van zuurstofslang, neusbril, masker, … 

 bijlevering van fles als back-up 

 vloeibare zuurstof 

 sterk onderkoelde zuurstof (-183°C) waardoor kleine volume vloeibare zuurstof 

groot volume zuurstof in gasfase kan bevatten 

 1 L vloeibare zuurstof = 861 L zuurstof in gasfase 

 pt heeft thuis groot stationair reservoir (44L) dat hij thuis gebruikt 

 bij van huis weg gaan: klein reservoir (0,5 – 1,2 L) dat hij over schouder draagt 

en hem voldoende autonomie geeft voor 8 uur 

 w bij voorkeur gebruikt bij pt’en die  

 nog ambulant zijn en nog professionele of socioculturele activiteiten doen 

 ≥ 4 L/min nodig hebben (meestal pt’en met interstitieel longlijden) 

 duurste vorm voor chronische zuurstoftherapie → daarom grotendeels vervangen 

door kleine draagbare concentratoren 

 GOLD stadium IV: chirurgische therapie overwegen 

o longtransplantatie  

 w overwogen bij  

 FEV1 20 – 30% vd voorspelde waarde 

 ernstig beperkte functionele status 

 zuurstofafhankelijk 

 resultaten w steeds beter: 5-jaarsoverleving in beste centra 75% 

o longvolumereductiechirurgie 

 ingreep waarbij longen kleiner w gemaakt zodat mismatch tss grootte vd longen en 

thorax gereduceerd w 

 heeft laatste jaren aan populariteit verloren door resultaten NETT-trial 

 welke arts voor behandeling? 

o stadium A en B kunnen perfect door huisarts behandeld w 

 evt sporadische hulp vd longarts 

 uitvoeren van spirometrie behoort tot competenties vd basisarts 

o pt’en in GOLD C – D  

 follow-up vergt in regel 6-maandelijkse raadplegingen en spirometries 

 regelmatig advies vd longarts nodig 

 

Behandeling van COPD exacerbaties 

 in eerste instantie: behandeling met bronchodilatoren opgedreven  

o vb. door Duovent®  

 geven aan 4x 4 puff/dag  

 of 4x 2 puffs/d Duovent® aan bestaande behandeling met langwerkende 

bronchodilatoren associëren 

o verstuivers: niet inferieur aan vernevelaars 

 indien onvoldoende: systeemsteroïden gegeven 

o vb. prednison of methylprednison per dag gedurende 5 dagen 

o afbouwschema gedurende 2 weken: NIET beter dan kuur van 5 dagen hoog gedoseerde 

orale steroïden zonder afbouw 

o behandeling versnelt recuperatie van exacerbatie 

o PO en IV: gelijkwaardig 

 bij tekens van infectie: AB 

o tekens van infectie 
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 koorts 

 verhoogd CRP 

 verhoogde leukocytose 

 groen-gele sputa 

 positieve sputumcultuur met nieuwe kiem of duidelijke kwantitatieve toename van 

vroeger gevonden kiem 

 infiltraat op RX thorax 

o AB actief tegen klassieke kiemen 

 bij desaturatie: zuurstoftherapie 

 hartdecompensatie: adequaat behandelen 

 hospitalisatie 

o aangewezen bij 

 erg uitgesproken klachten van kortademigheid 

 sterke daling FEV1  

 respiratoire insufficiëntie 

 infectie met resistente kiemen 

 bewustzijnsstoornissen (slaperigheid = denken aan CO2-retentie) 

 andere verwikkelingen 

o zuurstoftherapie w geoptimaliseerd → richt-PO2 is 60 mmHg 

 bij deze PO2 is saturatie Hb ong 90% → bij verder opdrijven zuurstoffractie niet veel 

winst meer te boeken in termen v geoxygeneerd Hb 

 te hoge PO2 onderdrukt ademhaling → carbonarcose kan optreden 

 MAAR oxygenatie primeert op evt oplopen vd PCO2: PO2 moet altijd eerst 

geoptimaliseerd w (60 mmHg) → indien PCO2 verhoogt, is dat maar zo 

 bij hypercapnische respiratoire insufficiëntie: in eerste instantie niet-invasieve 

beademing toegepast 

 want reduceert duidelijk nood voor intubatie 

 indien nodig: invasieve beademing 

 periode van beademing best zo kort mogelijk gehouden owv weaningproblemen 

die bij deze pt’en frequent optreedt 

 indicatiestelling voor niet-invasieve beademing: pH belangrijker dan PCO2  

 pH geeft goed idee van hoe acuut toename van PCO2 is 

 met niet-invasieve beademing w gestart bij pH < 7,30 – 7,35 

 iedere exacerbatie: nood aan reflectie over basisbehandeling om exacerbaties te voorkomen 

o revalidatie kan belangrijke rol spelen om functionele consequenties van herhaalde 

exacerbaties weg te werken 

 

Prognose 

 belangrijkste determinant van overleving: FEV1 na bronchodilatatie 

 andere onafhankelijke determinanten van overleving 

o dyspnoe 

o inspanningscapaciteit 

o MRC-score = graad van handicap 

 

Bronchiëctasieën 

 

Definitie (< ‘bronchus’ en ‘ectasie’) 

 abnormale en permanente verbredingen vd bronchi door  

o ontsteking en beschadiging vd wand vd luchtwegen  

o chronische bronchiale infectie 

 kunnen beperkt zijn tot één enkele lob of segment maar kunnen ook gegeneraliseerd zijn 

over beide longen 

 

Prevalentie 

 onvoldoende recente gegevens over voorkomen van bronciëctasieën 
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o incidentie in jaren ’50: 0,8 – 1,3/1.000  

o vermoeden dat afname van incidentie is opgetreden door 

 vaccinatie (oa voor kinkhoest) 

 betere behandelingsmogelijkheden van tuberculose en respiratoire infecties 

 prevalentie wsl hoger in ontwikkelingslanden: belangrijke oorzaak van mortaliteit en 

morbiditeit 

 

Pathologie 

 aangetaste luchtwegen  

o hebben gekronkeld verloop en zijn verkort 

o ulceraties van bronchiale slijmvlies 

o toegenomen secretie en retentie van mucus 

o destructie en atrofie van kraakbeen en bronchiale spieren 

 in wand: chronische inflammatoire reactie met infiltratie granulocyten en lymfocyten 

 meer perifeer gelegen luchtwegen vertonen fibrosering 

o kan leiden tot obliteratie vd luchtwegen 

 omliggende longweefsel toont 

o volumeverlies 

o fibrose 

o ontstekingshaarden 

 begeleidende bronchiale arteriën 

o komen hypertroof voor 

o anastomoseren met pulmonale arteriën 

 onderscheid tss 

o cilindrische bronchiëctasieën: luchtwegen verbreed maar met regelmatige wand 

o sacculaire bronchiëctasieën: luchtwegen verwijd met insnoeringen 

o cystische bronchiëctasieën: progressieve verbreding vd luchtwegen naar distaal toe met 

zakvormige misvorming 

 

Pathogenese 

 mechanismen verantwoordelijk voor ontstaan bronchiëctasieën 

o microbiële infectie 

o inefficiëntie mucociliaire clearance 

o chronische ontsteking 

 vicieuze cirkel theorie van Cole: deze mechanismen leiden tot beschadiging luchtwegen 

 voorkomen bronchiëctasieën is beschreven bij heel wat longaandoeningen: kunnen ingedeeld 

w in vss oorzaken 



Ine Bollen    Ademhaling | 2015 - 2016  

98 | P a g i n a  
 

o systemische oorzaken 

 mucoviscidose 

 immuundeficiëntie 

 primair: hypogammaglobulinemie 

 secundair: ikv multiple myeloom, CLL of chemotherapie 

 systeempathologie: RA, inflammatoir darmlijden, Yellow Nail syndroom, … 

o lokale oorzaken 

 ciliaire dyskinesie 

 postinfectieus: doorgemaakte long-/luchtweginfecties → vnl lokale bronchiëctasieën 

 typische en atypische mycobacteriën 

 Pseudomonas 

 Bordetella pertusis 

 Aspergillus 

 adenovirus 

 mazelen 

 HIV 

 … 

 postobstructief: tumor, vreemd voorwerp, middenkwabsyndroom, … 

o andere oorzaken 

 congenitale aandoeningen 

 mucoviscidose (CF, is algemene oorzaak) 

 PCD = primaire ciliaire dyskinesie (is lokale oorzaak) 

 α1-antitrypsinedeficiëntie 

 tracheobronchomalacie = Williams-Campbell syndroom 

 pt’en met situs inversus 

 technisch: verschrikkelijk moeilijke longtransplantatie 

 tracheobronchomegalie = Mounier-Kuhn syndroom 

 deze pt’en mogen meestal geen transplantatie want enorm brede luchtwegen → 

kunnen niet op donorluchtwegen w aangesloten 

 longsekwester 

 behandeling: gewoon reseceren → probleem is opgelost 

 ABPA = Allergische BronchoPulmonale Aspergillose 

 post radiotherapie 

 sekwellen van inhalatie of aspiratie 

 tractiebronchiëctasieën bij longfibrose, sarcoïdose 

 diffuse panbronchiolitis 

o tot 50% vd pt’en: idiopathische bronchiëctasieën 

 

Kliniek 

 klinisch beeld w gekenmerkt door 

o dagelijks hoesten 

o opgeven vaak overvloedige hoeveelheden purulente slijmen 

 vaak geassocieerde chronische sinusitis 

 ziektebeeld kan verwikkeld w door 

o infectieuze exacerbaties 

o hemoptoe 

o progressieve dyspnoe 

o respiratoire insufficiëntie  

o algemene malaise 

 auscultatie boven aangedane gebieden 

o grove in- en expiratoire crepitaties 

o soms wheezing en rhonchi (‘bruit de friture’) 

 bij meer ernstige aantasting: clubbing of trommelstokvingers 
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Onderzoeken 

 radiologie 

o radiologisch beeld w gekenmerkt door  

 opvallende bronchiale tekening 

 verschrompeling van longweefsel met crowding (dichter bij elkaar komen van 

vaatstructuren) 

 soms cystische afwijkingen met lucht-vochtniveau 

o diagnose w bevestigd obv hoge resolutie CT (HRCT) 

 longfunctie 

o kan ongestoord zijn 

o meestal obstructief patroon 

 evt gecombineerd met restrictie 

 relatie tss ernst bronchiëctasieën en mate van bronchusobstructie (gemeten met FEV1) 

 microbiologie 

o sputum: altijd bacteriën aangetroffen 

 H. influenzae 

 S. aureus 

 P. aeruginosa 

 andere aerobe Gr- staven 

o P. aeruginosa kan (zeker igv CF) in gekapselde vorm voorkomen 

o kiemen vaak multiresistent → volstaat niet om ze met amoxiclav te behandelen 

 

Behandeling 

 doel 

o aanpak van onderliggende etiologie 

o preventie verdergaande beschadiging 

 conservatieve aanpak 

o stimuleren van sputumexpectoratie 

 ademhalingsfysiotherapie: leren hoe ze moeten expectoreren → minder kans op 

surinfectie 

 mucolytica 

o antibacteriële behandeling 

 bij exacerbaties en in onderhoud 

 vb. via inhalatie AB 

o anti-inflammatoire behandeling gedurende meerdere maanden/jaren 

 inhalatiesteroïden 

 macroliden 

 chirurgische behandeling 

o kan enkel overwogen w bij gelokaliseerde aantasting die ondanks conservatieve 

behandeling aanleiding geeft tot blijvende klachten 

o bij evolutie naar respiratoire insufficiëntie: longtransplantatie overwegen 

 

Cystische fibrose = mucoviscidose 

 autosomaal recessieve aandoening veroorzaakt door defect gen op chromosoom 7: Cystic 

Fibrosis Transmembrane conductance Regulator gen 

o gen staat in voor aanmaak CFTR-eiwit: chloridekanaal  

 in celwand van slijmvliescellen 

 staat in voor ionen- en waterhuishouding vh slijmvlies 

o door fout: CFTR-eiwit kan functie als chloridekanaal niet uitoefenen 

 mucoviscidose is multi-systeemziekte  

o aanleiding tot vss ziekteverschijnselen: oa 

 bronchiëctasieën: vnl bovenkwabben 

 pancreasinsufficiëntie 

o begin jaren ’50 overleden mucopt’en op erg jonge leeftijd → nu ligt gemiddelde overleving 

tss 30 – 40 jaar 
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Functieverbeterende longchirurgie 

 

Inleiding 

 COPD of andere chronische longaandoening 

o aanleiding tot  

 dyspnoe 

 verminderde QoL 

 verminderde levensverwachting 

o meeste vd pt’en kunnen medisch behandeld en verbeterd w met zuurstof, 

bronchodilatantia, steroïden, AB en pulmonale revalidatie 

 bij sommige pt’en: behandeling onvoldoende of niet meer doeltreffend → één of andere vorm 

van longoperatie kan opnieuw verbetering brengen  

o onder ‘longfunctieverbeterende chirurgie’ horen vss operaties met ieder eigen indicaties 

 longtranplantatie 

 longvolumereductiechirurgie 

 bullectomie 

o bedoeling vd ingrepen: longfunctie vd pt verbeteren → hierdoor 

 QoL verbeteren 

 levensverwachting verbeteren 

o pt’en moeten strikt geselecteerd w ahv specifieke criteria om 

 met grote waarschijnlijkheid significante verbetering teweeg te brengen tov huidige 

toestand 

 risico van ingreep klein(er) te houden dan risico om te overlijden zonder ingreep 

 

Longtransplantatie 

 

Longtransplantatie  

 geschiedenis 

o vroeger stierven veel mensen door bronchiale dehiscentie: regio vh bronchiaal niveau is 

niet ideaal gevasculariseerd 

o voor 1980 waren zeer hoge dosissen corticosteroïden vereist maar sinds cyclosporine: 

dosis kan verminderd w 

 uitgegroeid tot welaanvaarde, standaardbehandeling voor strikt geselecteerde pt’en die lijden 

aan terminaal longfalen 

o wereldwijd jaarlijks 4000-tal (hart-)longtransplantaties 

o België 1983 – 2014: > 1.500 transplantaties in 5 universitaire centra 

o sinds 1991 tot eind 2014: 829 transplantaties uitgevoerd in UZ Leuven 

 158 enkelzijdige 

 624 dubbelzijdige 

 47 hart-longtransplantaties 

 

4 types van longtransplantatie (afh van indicatie, leeftijd en specifieke bevindingen bij pt) 

 hart-longtranplantatie 

o hart- en beide longen nog met elkaar verbonden in één blok → 3 verbindingen tss donor 

en receptor nodig 

 trachea 

 RA 

 aorta ascendens 

o toegang 

 ingreep gebeurt meestal via sternotomie 

 dwarse thoraco-sternotomie (clam-shell) is goede toegang bij pt’en met vroegere 

operaties en verwachte pleurale vergroeiingen 

o omdat natieve hart en beide longen tegelijkertijd w verwijderd: ingreep moet gedaan w 

mbv cardio-pulmonale bypass 

o indicatie: vasculaire aandoeningen (primaire pulmonale HT) 
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 enkelzijdige longtransplantatie 

o slechts één (minst functionele) van beide longen w verwijderd en vervangen 

 andere (natieve) long w achtergelaten: voorwaarde is dat risico klein is op latere 

verwikkelingen die kunnen ontstaan in overblijvende long 

 infectie 

 kanker 

 hyperinflatie 

 3 verbindingen moeten w gemaakt 

 bronchus 

 a. pulmonalis 

 LA (met monding van beide vv. pulmonales aan donorzijde) 

o ingreep w uitgevoerd via laterale thoracotomie 

o kan meestal gebeuren zonder hulp van extracorporele ondersteuning want tijdens 

implantatie vd nieuwe long overleeft pt op overblijvende long 

 dubbelzijdige longtransplantatie: beide longen vervangen tijdens zelfde ingreep 

o beide longen w ‘sequentieel’ ingeplant op identieke wijze als enkelzijdige transplantatie 

o toegangsweg 

 2 anterieure thoracotomies (in rugligging)  

 of 2 laterale thoracotomies (in zijligging afwisselend L en R) 

o ingreep kan bij pt’en zonder voorafbestaande pulmonale hypertensie vaak w uitgevoerd 

zonder hulp van cardiopulmonale ondersteuning 

 terwijl ene long w vervangen, overleeft pt op andere, functionerende long 

 in 1/10 lukt ademen op nieuw getransplanteerde long niet direct: dan even ECMO 

(hart-longmachine) gebruiken om pt te oxygeneren 

o indicaties 

 obstructieve longziekten (COPD, FEV1 < 30%, homogeen) 

 infectieuze aandoeningen (mucoviscidose) 

 restrictieve longziekten (longfibrose) 

 vasculaire aandoeningen (primaire pulmonale HT) 

 lobaire longtransplantatie 

o (beiderzijds) slechts 1 (onder)kwab ingeplant van grote donor bij kleinere receptor 

o gebeurt meestal bij  

 kleine patiëntjes met CF 

 kleine vrouwen die anders lang moeten wachten op donor van geschikte afmeting 

o bij levende donatie fungeren 2 donoren die ieder kwab afstaan aan receptor: meestal 

vader en moeder aan kind 

 

Indicaties 

 pt’en die in aanmerking komen voor (hart-)longtransplantatie: vereisten 

o terminaal stadium van chronisch (hart-)longfalen waarvoor geen enkele andere medische 

noch chirurgische therapie verbetering kan brengen in QoL en levensduur 

o levensexpectantie < 12 – 24 maanden  

 maar kan variëren volgens onderliggende aandoening 

 meeste pt’en: falen v 1 enkel orgaan (longen) alhoewel gecombineerde transplantaties 

ook kunnen in specifieke gevallen vb. long-lever, long-nier, lever-long-nier 

o < 65 jaar  

o pt’en ondergaan vooraf uitgebreide pretransplant screening om absolute en relatieve CI 

uit te sluiten die slaagkansen op korte en lange termijn zouden compromitteren 

 4 grote groepen van longaandoeningen 

o restrictieve longaandoeningen = longaandoeningen die resulteren in daling vd totale 

longcapaciteit en diffusiecapaciteit 

 in praktijk: interstitiële longaandoeningen 

 meest voorkomende aandoening: idiopathische longfibrose (IPF) 

 andere ziektebeelden kunnen ook resulteren in longfibrose 

 oa sarcoïdose en systeemsclerose 
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 gaan vaak gepaard met ontwikkeling secundaire pulmonale hypertensie 

 pt’en die hieraan lijden: kunnen geholpen w met enkelzijdige longtransplantatie 

 overblijvende (natieve) long w functioneel quasi volledig uitgeschakeld omdat zowel 

ventilatie als perfusie grotendeels (± 90%) naar nieuwe long w afgeleid owv 

 grotere luchtwegcompliantie 

 lagere vasculaire weerstand 

 bij jongere (< 55 jaar) pt’en tegenwoordig meer dubbelzijdige transplantatie om  

 pt grotere functionele reserve te geven 

 latere verwikkelingen in natieve long (infectie, tumoren) te voorkomen 

o obstructieve longaandoeningen = longaandoeningen gekenmerkt door luchtwegobstructie 

 type voorbeeld: COPD 

 andere obstructieve longziekte: bronchiolitis obliterans 

 primair vb. na virale infectie 

 secundair door chronische rejectie na eerste longtransplantatie 

 pt’en die hieraan lijden 

 kunnen theoretisch geholpen w met enkelzijdige longtransplantatie  

 maar voorkeur gaat uit naar dubbelzijdige transplantatie bij jongere en fitte pt’en 

(fysiologische leeftijd < 55 jaar): doel 

 grotere functionele reserve 

 mogelijke verwikkelingen in natieve long (hyperinflatie, infectie, tumoren) 

voorkomen 

o infectieuze longaandoeningen = gevolg van chronische infecties 

 type voorbeeld: mucoviscidose 

 andere aandoeningen 

 gegeneraliseerde bronchiëctasieën 

 onderliggende ciliaire dysfunctie die longen in functie ernstig hebben aangetast 

 steeds beide longen vervangen want lopen anders onder immunosupprimerende 

medicatie groot risico op septische complicaties uit natieve, geïnfecteerde long 

o vasculaire longaandoeningen = normaal longparenchym (dus spirometrie normaal!) maar 

verhoogde vasculaire weerstand in longbloedvaten → pulmonale arteriële hypertensie 

 kan gevolg zijn van 

 onderliggende aangeboren hartafwijking (ASD, VSD, ODB) die niet tijdig herkend 

en gecorrigeerd werd → Eisenmenger’s syndroom 

 afwijking thv longaders zelf die post-capillaire obstructie veroorzaakt 

 soms oorzaak niet gekend = idiopathische pulmonale arteriële hypertensie (IPAH) 

 voorkeur 

 hart-longtransplantatie igv Eisenmenger’s syndroom 

 dubbelzijdige longtransplantatie igv IPAH 

 

Donoren 

 hersendood vs non-heart-beating donoren 

o merendeel vd organen: afkomstig van personen overleden aan hersendood 

 hebben irreversibel verlies van alle hersenfuncties (incl hersenstam) → op korte tijd 

valt cardiorespiratoire functie stil indien donor niet medisch ondersteund w 

 bij orgaanwegname heeft donor dus nog wel bloedsomloop (heart-beating donoren) 

 organen w bewaard door  

 spoelen met specifieke koude oplossing 

 veilige koude bewaartijd voor long: 10 – 12 uur 

 longen w ietwat opgeblazen (met zuurstof) bewaard 

 nieuwe methoden = warme preservatie: machine die longen perfundeert met bloed 

+ ventileert 

o recent ook toename in gebruik organen van donoren die overlijden aan hartstilstand 

(non-heart-beating donoren) 

 owv onvermijdelijk interval tss circulatiestop en koeling vd organen: kunnen 

beschadigd zijn tgv warme ischemie voorafgaand aan koude ischemie 
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 orgaandonoren moeten voldoen aan criteria 

o strikte algemene criteria 

 geen maligniteit 

 geen ernstige infectie of sepsis 

 geen overdraagbare virale aandoening (vb. hepatitis B of C, HIV) 

o orgaanspecifieke criteria: voor long rekening houden met 

 leeftijd 

 vooraf bestaande longaandoening 

 vroegere longoperaties 

 nicotine-abusus? 

 huidige orgaankwaliteit: vastgesteld ahv 

 bloedgassen 

 röntgenopnamen: RX thorax 

 bronchoscopie 

 

Verwikkelingen 

 vroegtijdige complicaties 

o tgv inflammatie die bij donor optreedt na overlijden (instellen van hersendood): long kan 

vooraf beschadigd zijn  

 hierdoor in eerste 72 uur na ingreep: ‘capillair lek syndroom’ → longoedeem = 

reperfusie-oedeem 

 gevolg: orgaan functioneert minder optimaal en faalt zelfs soms 

o nabloeding 

 kan optreden owv  

 uitgebreidheid vd ingreep 

 ontstolling bij gebruik vd hart-longmachine 

 vereist urgente heringreep 

o getransplanteerde pt kan in eerste dagen/weken geconfronteerd w met infectie door 

microben uit donorlong of uit luchtwegen/longen vd ontvanger 

 acute bacteriële infectie 

 acute virale infectie: CMV 

 acute schimmelinfectie: Aspergillus  

o omdat donororgaan immunologisch verschilt van receptor: humorale (eerste uren) of 

cellulaire (eerste dagen) acute afstoting kan optreden 

o thv drie verbindingen die werden aangelegd: anastomotische problemen kunnen zich 

voordoen 

 meest voorkomende: slechte heling (necrose/loslating/fistel) vd luchtwegverbinding 

door relatieve ischemie vd donorbronchus omdat bronchiale arteries zijn opgeofferd 

 laattijdige complicaties 

o belangrijkste probleem op lange termijn: chronische rejectie = chronic lung allograft 

dysfunction (CLAD) 

 geeft aanleiding tot vernauwing vd kleine luchtwegen met  

 progressieve afname vd longfunctie 

 optreden van obstructieve longaandoening: restrictive lung syndrome (RAS) 

 ‘bronchiolitis obliterans’ (BOS): tgv veel 

inflammatie rond luchtwegen 

 gevolg: pt gevoeliger voor bacteriële infecties 

die longfunctie verder kan compromitteren 

 treedt op in vss graden volgens ernst 

 komt voor bij > 50% vd pt’en 5 jaar na transplantatie 

 belangrijkste doodsoorzaak op lange termijn 

 behandeling = moeilijk en niets steeds succesvol 

 gericht op stabiliseren vd longfunctie  

 heil w verwacht van nieuwe immunosuppressiva en andere anti-inflammatoire 

medicatie (oa macroliden) 



Ine Bollen    Ademhaling | 2015 - 2016  

104 | P a g i n a  
 

 retransplantatie: technisch mogelijk bij goed geselecteerde pt’en 

o secundair aan chronisch gebruik van noodzakelijke immunosuppressiva  

 opportunistische infecties: schimmels, TB, … 

 maligniteiten: lymfoproliferatieve aandoeningen of andere kankers 

 andere medische problemen mogelijk: diabetes mellitus, osteoporose, arteriële 

hypertensie, nierinsufficiëntie 

 

Resultaten 

 volgens register bijgehouden door International Society for Heart and Lung Transplantation: 

gemiddelde overleving 

o 1 jaar: 80% 

o 3 jaar: 60% 

o 5 jaar: 50% 

o 10 jaar: 25% 

 overleving varieert volgens 

o leeftijd 

o onderliggende longaandoening 

o type transplantatie 

 individuele centra met groot volume (> 20 longtransplantaties per jaar): betere cijfers 

o UZ Leuven 

 1-jaarsoverleving 90% 

 5-jaarsoverleving 70% 

 naast overleving: ook QoL van belang 

o > 80% vd pt’en: geen specifieke beperkingen meer 

o > 40% vd pt’en: professionele activiteiten hervat 

 

Longvolumereductiechirurgie 

 

Definitie – concept 

 vss ingrepen: uitgeprobeerd bij pt’en die functioneel gehandicapt waren obv COPD 

o oa chostochondrectomie, phrenicectomie, vagotomie, sympathectomie, glomectomie, … 

o geen enkele ingreep heeft (na periode van chirurgisch enthousiasme) test vd tijd 

doorstaan 

 concept van longvolumereductiechirurgie (LVRC) 

o bij COPD bestaat discrepantie tss grootte vd longen en thorax: long w steeds groter → 

bereikt op bepaald moment limieten vd uitzetbaarheid vd thorax 

o door long kleiner te maken: disproportie w ten dele hersteld 

 effecten van wegname slechtste longgebieden (20 – 25%) 

 meer ruimte 

 herwinnen elastische recoil 

 normaliseren positie diafragma 

 w oa gebruikt om emfysemateuze long te verkleinen 

 LVRC heeft niet te verwaarlozen morbiditeits- en mortaliteitsrisico 

o owv precaire toestand vd pt 

o vraag stelt zich of ingreep wel significant beter is voor pt dan standaardtherapie 

(medicamenteus, revalidatie, chronische zuurstoftherapie) 

 NETT trial (RCT): vss zaken duideijk gemaakt 

 duidelijk verhoogd risico op overlijden na ingreep en beter rechtstreeks 

geselecteerd voor longtransplantatie: pt’en met 

 lage FEV1 < 20% 

 lage diffusiecapaciteit: DLCO < 20% 

 hypercapnie: PCO2 > 50 mmHg 

 pulmonale hypertensie: PAP > 30 mmHg 

 beste functionele verbetering na LVRC treedt op bij (laag risico) pt’en met 

heterogeen emfyseem, vnl in bovenkwab (nicotine-abusus) 
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 LVRC significant overlevingsvoordeel tov medische therapie bij subgroep met 

bovenkwabaantasting die onvoldoende verbeterde met revalidatie vooraf aan LVRC 

 

Indicaties 

 objectief vd ingreep: verbeteren van 

o dyspnoe vd pt 

o levenskwaliteit 

o levensduur 

 pt’en die in aanmerking komen voor LVRC moeten voldoen aan bepaalde longfunctionele en 

morfologische criteria 

o longfunctioneel 

 ESW (FEV1) < 30% 

 RV > 250% 

 TLC > 125% 

o morfologisch: heterogeen emfyseem gelegen in bovenkwabben 

 overige vereisten: pt moet  

o vooraf ingeschakeld zijn in pulmonaal rehabilitatieprogramma 

o geen extreem verhoogd risico hebben dus 

 ESW > 20% 

 DLCO > 20% 

 PCO2 < 50 mmHg 

 PAP < 30 mmHg 

 ingreep kan w uitgevoerd bij 

o emfyseempt’en die owv leeftijd (> 65 jaar) of comorbiditeit niet meer in aanmerking 

komen voor longtransplantatie 

o jongere pt’en als tussenstap naar longtransplantatie: enkele jaren ‘tijd winnen’ → “bridge 

to transplantation” 

 LVRC mag enkel gebeuren in centrum waar ook longtransplantatie gebeurt want pt’en 

moeten goed besproken w! 

 

Ingreep = wegsnijden van meest emfysemateuze gedeelten vd long dmv staplers 

 ingreep kan meestal thoracoscopisch w uitgevoerd 

o unilateraal of bilateraal 

 owv slechte kwaliteit vh longparenchym: risico op langdurig luchtlek bij > 50% vd pt’en 

 

Verwikkelingen 

 grootste probleem na ingreep: verlengde luchtlek 

 overige complicaties 

o emfyseem 

o bloeding 

o pneumonie 

o empyeem 

 meest gevreesde verwikkeling: respiratoire insufficiëntie  

o noodzaak tot  

 ventilatoire ondersteuning → risico op bijkomend barotrauma en luchtlek 

 tijdelijke tracheostomie 

o soms onmogelijkheid tot ontwenning van ventilator 

o urgente transplantatie kan evt uitweg vormen 

 

Resultaten 

 effect vd ingreep w gereflecteerd door verbetering in longfunctie 

o minder luchtwegobstructie: significante stijging van FEV1  

o minder hyperinflatie: significante daling van RV en TLC 

 ook significante toename van  

o inspanningscapaciteit vd pt: uitgedrukt in 6-minuten wandeltest 
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o levenskwaliteit: ahv QoL vragenformulier 

→ voor deze 2 laatste: vaak postoperatief revalidatieprogramma nodig 

 

Bullectomie 

 bullae = grote luchthoudende structuren die uitgaan van longparenchym zelf 

o itt pneumothorax: lucht opgestapeld in pleuraholte tss long en thoraxwand 

o onderscheid tss 

 geïsoleerde (giant) bulla 

 soms congenitaal 

 kan zeer groot zijn → klachten tgv compressie deel vd long 

 verworven bulleus emfyseem 

 oorzaak: destructie van alveoli 

 secundair aan roken 

o gevolgen bullae  

 compressie onderliggend longweefsel 

 verwikkelingen 

 pneumothorax (als 1 vd bullae springt) 

 bloeding 

 surinfectie 

 bullae kunnen preventief weggenomen  

o indicaties 

 secundaire pneumothorax 

 giant bulla: > 50% vd hemithorax ingenomen 

 bulla met compressie longparenchym met belangrijke reductie longinhoud (VC) 

 infectie in bulla 

 verwikkeling voorkomen vb. bij geplande vliegtuigreis of duiksport 

o ingreep 

 bulla w weggenomen tot op bodem 

 ingreep kan meestal thoracoscopisch w uitgevoerd met staplers 

o gevolgen 

 re-expansie van longweefsel 

 bij secundaire pneumothorax: voorkomen van recidief 

 verwikkelingen: zelfde problemen kunnen optreden als na LVRC 

o verlengd luchtlek 

o subcutaan emfyseem 

o bloeding 

o pneumonie 

o empyeem 

o respiratoire insufficiëntie 

 bij pt’en met bulleus emfyseem kan resultaat beoordeeld w ahv 

o verbetering in longfunctie: VC en FEV1 (ESW) 

o re-expansie van gecomprimeerde longweefsel op CT scan 
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Interstitieel longlijden, systeemlijden en medicamenteus geïnduceerde longpathologie 

(< handboek + klinisch college ILD 1/12 → komt redelijk goed overeen, stukje over sarcoïdose is mss iets te 

uitgebreid hier + je moet niet zo uitgebreid alle klassen kennen, er een beeld van hebben is voldoende) 

 

Algemeen klinisch beeld 

 

Definitie 

 interstitiële longaandoeningen: zeer uitgebreide, heterogene groep van > 200 vss 

aandoeningen die volgende kenmerken vertonen 

o radiologisch: verspreide alveolaire-interstitiële verdichtingen 

o longfunctioneel: restrictief patroon met diffusiestoornis 

o pathologisch: diffuse aantasting van alveolair epitheel, interstitium en endotheel 

 groep longziekten veroorzaken in grote lijnen zelfde klachten maar presentatie ervan varieert 

van acuut tot eerder chronisch 

 is meer frequent dan men vroeger dacht!: ivm in 1968 w het 2,5x meer gediagnosticeerd 

o meer detectie (oa HRCT) 

o maar is zeker niet enige reden (maar reden is onbekend) 

 

Classificatie 

 owv heterogeniteit vd aandoeningen: classificatie erg moeilijk en vaak erg verwarrend 

 meest bruikbare classificatie: gebaseerd op etiologie  

o interstitieel longlijden van ongekende etiologie: 65% 

 sarcoïdose: ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann 

 idiopathische interstitiële pneumonieën (IIP): onderscheid tss 

 idiopathische pulmonale fibrose (IPF) 

 meest frequent 

 benamingen vroeger: cryptogene fibroserende alveolitis, ziekte van Hamman 

Rich, usual interstitial pneumonia (UIP) 

 niet-specifieke interstitiële pneumonie (NSIP) 

 desquamatieve interstitiële pneumonie (DIP) 

 respiratoire bronchiolitis geassocieerde interstitiële longziekte (RB-ILD) 

 cryptogene organiserende pneumonie (COP) 

 = idiopathische bronchiolitis obliterans met organiserende pneumonie (BOOP) 

 lymfocytische interstitiële pneumonie (LIP) 

 acute interstitiële pneumonie (AIP) 

 interstitieel longlijden bij bindweefselziekten: longaantasting secundair aan vb. 

 reumatoïde artritis 

 lupus erythematodes disseminatus 

 diffuse systeemsclerose (sclerodermie) 

 diffuse longbloeding 

 syndroom van Goodpasture 

 pulmonale hemosiderose 
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 angeïtis en granulomatose 

 syndroom van Wegener 

 syndroom van Churg-Strauss 

 andere verworven vormen 

 eosinofiele pneumonie 

 histiocytosis X 

 stapelingsziekten 

 … 

 familiale en/of heriditaire vormen vb. tubereuze sclerose 

 stapelingsziekten 

 amyloidose 

 alveolaire proteinose 

o interstitieel longlijden met gekende etiologie: 35% 

 inhalantia 

 minderaal: pneumoconiose: asbestose, (anthraco-)silicose, … 

 organisch: extrinsieke allergische alveolitis (EAA) vb. duiven 

 dampen, gassen: oa isocyanaten 

 medicatie: oa amiodarone, nitrofurantoïne, cytostatica 

 micro-organismen: oa P. jirovecii, cytomegalovirus 

 bestraling: radiopneumonitis 

 maligniteit: lymfangitis carcinomatosa 

 aandoeningen van andere organen 

 L hartfalen met longoedeem 

 leverlijden 

 nierlijden: chronische uremie 

 hersenlijden 

 

Pathogenese en weefselreactie 

 al deze aandoeningen: gekenmerkt door uitgesproken inflammatie  

o ontstaat door schadelijke stimulus die in veel gevallen niet gekend is 

o leidt tot (toxische of immunologische) alveolitis → proces van wondheling met proliferatie 

van fibroblasten en vorming van myofibroblasten → maken bindweefsel matrix 

 normaal w bindweefselmatrix na volledig herstel terug afgebroken 

 in sommige gevallen blijft proces doorgaan → longfibrose 

o afhankelijk van aandoening: vss uitkomsten 

 volledig herstel 

 herstel met restletsels 

 progressieve fibrosering met evolutie naar eindstadium: ‘honingraat’ 

 pathologie 

o bekomen van biopsie kan op vss manieren 

 endobronchiale biopsie: EBB 

 transbronchiale biopsie: TBB 

 chirurgische longbiopsie: SLB 

o diagnostisch nut van biopsie hangt fundamenteel af van 2 elementen 

 aanwezigheid specifieke morfologisch herkenbare kenmerken 

 CMV inclusies bij DAD 

 carcinoomcellen in lymfevaten van lymfangitis carcinomatosa 

 Langerhanscellen bij eosinofiel granuloom: ‘Langerhanscel histiocytose (LCH) 

 aanwezigheid asbestvezels 

 … 

 distributiepatroon vd letsels 

 EBB’s of TBB’s bemonsteren bronchiolen en centriacinair alveolair parenchym → 

moet dus diagnostisch zijn voor 

 centrilobulaire pathologie: EAA, LCH, … 
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 afwijkingen met lymfatisch distributiepatroon: BBS, lymfangiosis carcinomatosa, 

… 

o interpretatie APO kan enkel correct gebeuren als deze gegevens w gecombineerd met 

klinische en radiologische gegevens in multidisciplinair consensus overleg 

 zeker igv idiopathische interstitiële pneumonieën zoals IPF 

 

Diagnose 

 owv gelijkaardige presentatie: diagnosestelling erg moeilijk 

 erg belangrijk: achterhalen vd juiste etiologie 

o omdat dit belangrijk aanknopingspunt is voor behandeling: vermijden van contact met 

specifieke agens 

o pt’en presenteren meestal met klachten progressieve dyspnoe en (niet-productieve) hoest  

 benadering van pt’en is erg complex en gebeurt best op systematische manier  

 belangrijke elementen in diagnose 

 evolutie vd aandoening 

 blootstelling aan bepaalde agentia 

 beeldvorming 

 broncho-alveolaire lavage (BAL) 

 soms histopathologie 

 nauwkeurige anamnese kan hint geven naar mogelijke etiologie! 

o algemene elementen vd anamnese 

o voldoende aandacht besteden aan zowel huidige als vroegere exposities: beroep, hobby, 

medicatie, … 

o belangrijkste klachten 

 bij subacute vormen 

 prikkelhoest 

 ernstige dyspnoe 

 ‘griepaal syndroom’ 

 bij chronische vormen: progressieve inspanningsdyspnoe 

 bijkomende klachten ifv entiteit 

 hemoptoe: igv vasculitis 

 pleuritis: igv  

 reumatoïde artritis 

 systemische lupus erythematosus 

 gewrichtsklachten: igv systeemziekte 

 nierlijden: igv Wegener 

o belangrijk: snelheid waarmee klachten toenemen, longfunctie afneemt en afwijkingen op 

beeldvorming toenemen 

 (sub)acuut verloop wijst eerder op  

 extrinsieke alveolitis 

 medicamenteus longlijden 

 longlijden tgv toxische stoffen 

 acute eosinofiele pneumonie 

 acute interstitiële pneumonie 

 cryptogene organiserende pneumonie 

 meer geprolongeerd verloop: bij 

 idiopathische longfibrose (IPF) 

 sarcoïdose 

 NSIP secundair aan systeemlijden 

 pneumoconioses 

 chronische extrinsieke alveolitis 

 sommige drug-geïnduceerde longziekten 

o ook belangrijk om te vragen naar vroegere RX, HRCT en longfunctietests 

 klinisch onderzoek 

o heel typisch: ‘velcro’ crepitaties  
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o clubbing (oa bij IPF) 

 hoe meer fibrotische aandoening, hoe meer clubbing 

o tekens suggestief voor systeemziekten 

 huiduitslag vb. erythema nodosum (oa sarcoïdose) 

 spier- of gewrichtsproblemen 

 andere organen 

 labotesten: vnl om andere aandoeningen zoals systeemlijden of infecties uit te sluiten 

o weefselantistoffen 

 ANF: bindweefselziekten 

 ANCA: Wegener, Churg-Strauss 

 RA-factor: reumalong 

 basale membraanantistoffen: Goodpasture 

o enzymen: angiotensine-converting-enzyme bij sarcoïdose 

o urine 

 urinesediment voor opsporen van hematurie 

 calciurie: bij sarcoïdose 

o microbiologie: virussen, schimmels, mycobacteriën 

o immunologie: precipitines om EAA uit te sluiten 

 bloed pt in contact brengen met antigenen → nuttig als pt zegt dat hij in droog milieu 

leeft want igv reactie: pt toch antistoffen 

o … 

 beeldvorming 

o RX thorax toont in meeste gevallen 

 reticulo-nodulaire verdichtingen 

 kleine longen 

 hoogstand vh diafragma 

o HRCT (hoge resolutie CT) speelt belangrijke rol in diagnostiek: vnl gebaseerd op 

distributie van abnormaliteiten over long en patroon vd abnormaliteit 

 consolidatie  

 veroorzaakt door vulling vd alveoli 

 gaat meestal samen met airbronchogram 

 komt voor bij 

 infectie 

 longbloeding 

 reactie op medicatie 

 EAA 

 eosinofiele pneumonie 

 cryptogene organiserende pneumonie 

 lineair en reticulair versterkt beeld: ziet men bij  

 IPF 

 asbestose 

 fibrose gerelateerd aan systeemziekten 

 chronische EAA 

 nodulair patroon 

 nodules langs bronchovasculaire bundels samen met bilateraal 

hilaire en mediastinale adenopathieën  

 gezien bij 

 vnl sarcoïdose 
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 EAA 

 pneumoconiose 

 cystisch patroon 

 diffuus bij 

 lymphangioleiomyomatose 

 Langerhans cell histiocytose 

 vnl subpleuraal en basaal: honeycombing (honingraat) bij IPF  

 matglas opaciteiten 

 zijn wazige verdichtingen waarbij bloedvaten nog zichtbaar zijn (itt consolidatie) 

 w gewoonlijk veroorzaakt door inflammatie 

 in theorie reversibel maar in praktijk niet altijd (vb. igv ook fibrose) 

 gezien bij 

 EAA 

 medicatie geïnduceerd longlijden 

 NSIP 

 RB-ILD 

 DIP 

 AIP 

 pulmonaire alveolaire proteïnose 

 longfunctie: meestal restrictief petroon 

o volumes 

 gedaalde TLC en VC 

 RV blijft ongewijzigd of daalt 

o FEV1/VC 

 vaak gestegen 

 dikwijls normaal  

 zeldzaam afgenomen: oa bij sarcoïdose 

o DLCO is gedaald 

o PaO2 

 licht gedaald in rust 

 ernstig gedaald bij inspanning 

 normaliseert meestal vlot onder O2-toediening  

 tenzij igv ernstig shunteffect in acute vormen 

o PaCO2 

 meestal licht gedaald door hyperventilatie op hypoxie 

 bij eindstadium fibrose: soms gestegen 

o DD obstructie vs restrictie 

 obstructie restrictie 

FEV1 ↓↓ ↓ 

FVC ↓ ↓ 

Tiffeneau (FEV1/FVC) ↓ (<70%) normaal of ↑ 

RV ↑ ↓ 

TLC ↑ ↓ 

DLCO ↓ igv emfyseem ↓ 

compliantie ↑ ↓ 

Ptpmax (druk om long 
open te krijgen) 

↓ ↑ 

 bronchoscopie 

o belangrijk element in (differentiële) diagnose van interstitiële longaandoeningen! 
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o igv duidelijke mucosale letsels 

 centrale biopsies kunnen nuttig zijn om sarcoïdose aan te tonen 

 perifere transbronchiale biopsies zijn vnl nuttig voor 

 exclusie lymfangitis carcinomatosa 

 diagnostiek van sarcoïdose 

o broncho-alveolaire lavage (BAL) is nuttig: vnl patroon van BAL helpt soms in diagnostiek 

 lymfocyten bij  

 sarcoïdose 

 NSIP ikv systeemlijden  

 EAA 

 COP 

 LIP 

 chronische berriliose 

 T4/T8 

 hoog bij sarcoïdose 

 laag igv EAA 

 neutrofielen en/of eosinofielen bij fibrose 

 idiopathische fibrose 

 fibrotische NSIP 

 asbestose 

 … 

 micro-organismen: Pneumocystis, CMV, Aspergillus, … uitsluiten 

 mineralen: asbest 

 chirurgische longbiopsie 

o indicaties 

 diagnose obv vorige elementen niet kan w gesteld: atypisch patroon klinisch, 

radiografisch of fysiologisch 

 DD bestaat uit entiteiten die sterk verschillen in behandeling en prognose  

o via thoracoscopie of thoracotomie 

o afweging te maken 

 potentiële risico’s 

 accuraatheid van diagnose 

 verschil in behandeling en prognose 

o specificiteit 

 in ong 50% vd vroegtijdige gevallen zekerheidsdiagnose 

 bij laattijdige vormen: veel minder specifiek 

o best steeds  

 microbieel onderzoek  

 zoeken naar geïnhaleerd stof (oa beroepsziekte!) 

 multidisciplinair overleg 

o uiteindelijke diagnose vd aandoeningen is zeer moeilijk te stellen → best in centrum met 

veel ervaring met deze aandoeningen 

o complexere aandoeningen (vb. IPF): uiteindelijke diagnose kan best gesteld w als 

klinische, radiologische en pathologische informatie w geïntegreerd 

 daarom: best op regelmatige tijdstippen multidisciplinair overleg organiseren tss 

gepecialiseerde longartsen, radiologen en anatomopathologen 

 in discussie: meest wsl diagnose gesteld en passende behandeling voorstellen 

 enkel in zeer gespecialiseerde centra die voldoende expertise hebben opgebouwd in 

deze problematiek 

 

Principes van behandeling 

 beleid w bepaald door 3 essentiële elementen 

o nastreven van zekerheidsdiagnose 

 vnl door combineren anamnese, radiologie, longfunctie, BAL en evt histologie (biopsie) 

 diagnose w gesteld in multidisciplinair overleg 
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o evalueren van activiteitsgraad en ernst 

 door kliniek, longfunctie, labo, BAL, … 

 bepaalt hoe agressief therapie moet zijn 

o objectief volgen van evolutie onder ingestelde therapie: vnl longfunctie en radiologie 

 behandeling bestaat uit 

o stopzetten van expositie waarvan evt ongunstige invloed niet uitgesloten is 

o anti-inflammatoire behandeling 

 prednisone 0,5 – 1 mg/kg/d 

 afbouwen naar laagste onderhoudsdosis over weken – maanden 

 soms is chronische onderhoudsbehandeling noodzakelijk 

 steroïdsparende agentia (dus GM waardoor dosis corticosteroïden kan verlaagd w): 

associatie van immunosuppressiva 

 cyclofosfamide: oa bij vasculitis 

 azathioprine: oa bij sarcoïdose, IPF 

 methotrexaat: bij sarcoïdose 

 bij IPF moet immunosuppressie geassocieerd w met N-acetylcysteïne (NAC) 3x 600 

mg/d als anti-oxidant 

 gaat weefselschade tegen 

 vermindert neveneffecten van immunosuppressiva 

o symptomatische behandeling 

 infecties vermijden (oa vaccinatie) en zorgvuldig behandelen 

 evt O2-therapie bij inspanning vb. draagbaar reservoir met vloeibare O2  

o in chronische vorm: denken aan mogelijkheid longtransplantatie 

 bij chronische aandoeningen zoals IPF is dit vaak enige optie als andere therapie faalt 

 

Specifieke ziektebeelden 

 

Sarcoïdose 

 

Definitie, etiologie, pathogenese en APO 

 ziekte van ongekende etiologie → men vermoedt samengaan van 

o ongekende uitwendige ‘trigger’ 

o endogene susceptibiliteit 

 histologisch gekenmerkt door niet-verkazende epitheloïde granulomen in multipele weefsels 

o granulomen: bevatten Langerhanse meerkernige reuscellen 

o er is dus multi-orgaanaantasting 

 gekarakteriseerd door  

o activatie vd cellulaire immuunprocessen in aangetaste weefsels 

o onderdrukte cellulaire immuniteit op andere plaatsen: oa bloed, huid 

 vb. negativering van tuberculine-huidtest 

 voorkomen 

o 10 – 50/100.000 

o leeftijdspieken 

 rond 20 jaar 

 rond 40 – 50 jaar (70+: vnl vrouwen) 

o vnl bij Scandinaviërs en Amerikaanse zwarten 

 

Kliniek, radiologie: zeer wisselend! 

 respiratoire afwijkingen: 90% 

o klinisch verloop: individueel zeer wisselend 

 15% subacuut 

 symptomen: Löfgren syndroom 

 koorts 

 erythema nodosum 

 artritis 
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 vnl bij jonge vrouwen in RX-stadium I: goede prognose 

 35% insidieus begin 

 symptomen 

 prikkelhoest 

 progressieve dyspnoe 

 gewichtsverlies 

 vermoeidheid, zwakte, lusteloosheid 

 vnl in RX-stadium II – IV: vaak chronisch met herhaalde ziekte-opstoten 

 40% toevallige vondst bij routine RX: vnl stadium II 

o mortaliteit gering: te wijten aan 

 longfibrose 

 orgaanaantasting 

o longauscultatie: wisselend 

 soms ronchi 

 zelden crepitaties 

o RX thorax: hangt samen met klinisch verloop → 4 stadia 

 stadium I: hilaire en mediastinale adenopathieën (geneest in 80%) 

 stadium II (geneest in 50%) 

 hilaire adenopathieën  

 niet-homogene longparenchymletsels 

 reticulo-micronodulair en nodulair 

 vnl in midden- en bovenveld 

 stadium III: longverdichtingen zonder adenopathieën (geneest in 20%) 

 stadium IV (geen genezing te verwachten): irreversibele fibrose met 

 optrekking vd hili 

 parenchymdistorties 

 honingraatbeeld 

 apicale bullae 

 aantasting andere organen (van meest naar minst frequent) 

o perifere klieren (axillair, epitrochleair, suboccipitaal) 

 pijnloos 

 week 

o huid 

 erythema nodosum 

 sarcoïdletsels: roodbruine knobbels 

 lupus pernio: roodpaarse vlekken waarvan bij glasdruk enkel gele knobbeltjes 

overblijven 

o milt 

 vergroot in 25% 

 soms trombopenie en hypersplenisme 

o lever 

 vergroot in 20% 

 zeldzaam leverfunctiestoornissen 

o ogen (20%) 

 uveïtis 

 aantasting vd traanklieren 

o gewrichten: polyartragieën (maar zelden echte artritis) 

o bot: op RX handen en voeten: soms opklaringsbeelden in terminale kootjes 

o hart: ritme-en geleidingsstoornissen 

 soms oorzaak van plotse dood 

o zenuwstelsel 

 psychische stoornissen 

 meningitis 

 perifere zenuwstoornissen door granulomen 

o nieren 
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 functiestoornissen door granulomen  

 nefrocalcinosis tgv hypercalcemie 

 

Overige onderzoeken 

 laboratorium 

o soms hypercalcemie en hypercalciurie tgv verhoogde productie vit D-metaboliet door 

macrofagen 

o gestegen gamma-globulines 

o angiotensine-converting-enzyme: gestegen in 70% vd actieve ziekteprocessen 

 longfunctie 

o stadium I: normaal 

o stadium II – IV 

 restrictieve stoornis en diffusiedaling 

 minder uitgesproken dan obv RX-afwijkingen verwacht w 

 soms ook bronchiale hyperreactiviteit en obstructieve stoornis (weinig reversibel) 

 pathologie 

o histopathologisch: sarcoïdose gekenmerkt door niet-verkazende epitheloïde granulomen 

 kunnen in virtueel alle organen en weefsels voorkomen 

 overgrote meerderheid: sarcoïdose presenteert zich met letsels in 

 beide longen 

 hilaire weiknopen 

 huid en/of ogen 

 gastro-intestinale systeem: geen target-stelsel voor sarcoïdose 

 behandeling gaat vnl uit naar longletsels en naar diagnostische vnl bronchusbiopsie 

 opzoeken van extrathoracale sarcoïdoseletsels: gebeurt meestal ikv staging 

gedocumenteerde longafwijkingen 

 andersom (longonderzoek obv extrathoracale pathologie): minder evident 

 nut van bronchusbiopsies bij asymptomatische pt’en met minimale tekens van 

sarcoïdose: door sommigen in twijfel getrokken 

 epitheloïd granuloom = bouwsteen (‘inflammatoire unit’) van sarcoïdose maar eigenlijk 

van alle specifieke ontstekingsreacties 

 is samengesteld uit cluster  

 epitheloïde cellen (functioneel gewijzigde macrofagen)  

 meerkernige Langhans-reuscellen  

 wisselend aantal lymfocyten 

 bij plethora van aandoeningen w epitheloïde granulomen gevormd 

 naast sarcoïdose: infecties veruit belangrijkste oorzaak van granulomateuze 

longontstekingen 

 vnl TB 

 in mindere mate fungi 

 hypersensitiviteitspneumonie of extrinsieke allergische alveolitis (EAA) = 

allergische granulomateuze reactie op antigenen vb. duivenmelkerslong 

 allergische reacties op GM 

 minder frequent: opruimingsgranulomen of vreemd-lichaamreacties bij sommige 

inhalatiepneumonieën of slikpneumonieën 

 zeldzaam: berylliosis, Wegener’s granulomatosis, … 

 in volontwikkeld stadium: letselpatroon vd granulomateuze aandoeningen meestal 

duidelijk verschillend 

 epitheloïde granuloom zelf: morfologisch quasi identiek 

 maar w ook bepaald door bijkomende elementen vb.  

 aanwezigheid necrose 

 vasculitis 

 graad inflammatoir exsudaat (~evolutie)  

 graad fibrose (~heling) 
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 één vd belangrijkste elementen: micro-anatomische distributie van letsels: 

epitheloïd granuloom ontstaat waar antigeen zich presenteert en granulomen w 

gevormd zolang antigen aanwezig is 

 infectieuze granulomen 

 epicentrum vd ontsteking: in alveolaire lumina (tenzij igv septische uitzaaiing met 

vasculaire ingangspoort of lymfogene uitzaaiing vb. tuberculeuze bronchitis) 

 veelal gepaard met necrose vb. kaasnecrose bij TB 

 fors leukocytair exsudaat 

 EAA ontstaat na aerogene verspreiding van antigenen 

 interstitiële granulomateuze ontsteking in wanden vd respiratoire bronchiolen en 

centrolobulaire septa 

 lymfocytaire ontsteking vrij aanzienlijk 

 geen lymfogene uitzaaiing 

o sarcoïdose: na initiële lymfohistiocytaire ontsteking: epitheloïde granulomen w gevormd 

→ typische (en igv ongekende etiologie grotendeels bij definitie bepaalde) letselpatroon 

 niet-verkazende epitheloïde granulomen 

 prolifereren → ontstaan van compact avasculaire conglomeraten 

 met geringe neiging tot conflueren maar integendeel vnl individueel fibroseren 

 uitgesproken neiging om te fibroseren 

 histologisch: tegelijkertijd uitgescleroseerde granulomen waarrond meer recent 

gevormde granulomen prolifereren 

 die zich in long langs lymfevaten (en bloedvaten) ontwikkelen 

 dus voorname lokalisaties 

 centrolobulaire bronchovasculaire assen 

 pleura 

 interlobulaire septa 

 typische perivasculaire en vnl perilymfatische distributie 

 dit maakt letsels toegankelijk voor endoscopische bemonstering → diagnostisch 

nuteffect bronchusbiopsies: tot 90% igv ≥ 4 biopsies  

 in praktijk: altijd DD lymfatische of bronchogene verspreiding van 

granulomateuze infectie (vnl tuberculeuze bronchitis moet w uitgesloten) 

 waarin nooit zuurvaste staven of fungi aantoonbaar (belangrijk ikv DD infecties) 

 Ziehlkleuring voor zuurvaste staven 

 zilverkleuringen voor schimmels 

 

Diagnose w gesteld door associatie meerdere criteria 

 typisch klinisch (oa multi-orgaantekens) en radiologisch beeld 

 gestegen ACE 

 vaststellen niet-verkazende granulomen op biopsies van klieren, perifeer transbronchiaal 

weefsel en soms zelfs bronchusweefsel 

 BAL toont  

o lymfocytaire alveolitis  

o hoog T4/T8 

 DD vnl met 

o TB 

o lymfoom (vnl stadium I) 

o andere ‘granulomateuze’ aandoening vb. vreemdlichaamreacties (oa op talk) 

 

Behandeling 

 stadium I: NSAID 

 corticoïdentherapie  

o indicaties  

 progressief stadium II – III 

 hart-, ogen-, CZS-, symptomatische lever-, milt- en nieraantasting 

 hypercalcemie 
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o aanvangsdosis: 20 – 30 mg prednison per dag 

 w afgebouwd over 6 – 24 maanden 

 vaak chronische toediening steroïden noodzakelijk  

 kan tot ernstige nevenwerkingen leiden 

 in veel gevallen w azathioprine, methotrexaat of chloroquine geassocieerd 

 symptomatische behandeling 

o overmatig zonlicht, vit D- en calciuminname: vermijden 

o bronchodilatantia bij luchtwegobstructie (maar meestal weinig reversibel) 

o zoutbeperking en diuretica bij cor pulmonale 

o evt pacemaker bij AV block of ICD bij ventrikeltachycardie 

 

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) 

 ongekende etiologie  

o wsl reactie op ongekende exogene factor 

o nieuw paradigma: herhaalde beschadiging die we niet kennen → vorming te veel litteken 

→ wand vd alveoli dikker (gasuitwisseling moeilijk) en long stijver (AH-arbeid moeilijk)  

 dyspnee eerst bij grote inspanning, nadien ook in rust 

 bij voortgaande weefseldestructie: overlijden 

 kliniek 

o vnl rond 50 – 70 jaar 

o dikwijls vooraf gegaan door ‘griepaal syndroom’ 

o klachten 

 progressieve inspanningsdyspnoe 

 prikkelhoest 

 vermagering 

 vermoeidheid 

o klinisch onderzoek 

 knetterende crepitaties 

 clubbing 

 later cyanose en cor pulmonale 

o veelal ongunstig verloop: mortaliteit bij UIP (‘usual interstitial pneumonia’) 50% na 3 jaar  

 onderzoeken 

o radiologie 

 interstitiële fibrose: vnl in periferie en longbasis 

 eerst fijn reticulair 
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 later onregelmatiger, reticulonodulair met kleine hoeveelheid matglas 

 uiteindelijk honingraat met kleine longen 

 soms geen adenopathieën 

 meestal geen pleurale reactie 

o longfunctie 

 duidelijk restrictieve beperking 

 ernstige diffusiedaling 

 in rust: meestal normale Pa02 en PaCO2 

 slechts in eindstadium stijging PaCO2 

o labo 

 meestal normaal 

 soms auto-antistoffen zoals ANF en RA-factor 

 maar geen klinisch beeld van systeemziekte 

 diagnose 

o kliniek en radiologie (CT-scan): suggestief 

o BAL: stijging van neutrofielen en/of eosinofielen → wijst op fibrose 

o longbiopsie in gevallen waarbij duidelijke twijfel bestaat 

 enkel uit te voeren als bijkomende informatie substantieel is en opweegt tegen risico’s 

 diagnose w enkel gesteld in expertcentrum waar op regelmatige basis multidisciplinair 

overleg plaatsvindt tss gespecialiseerde longartsen, radiologen en anatomopathologen 

 behandeling 

o vroeger: standaardtherapie corticosteroïden + immuunsuppressiva + NAC 

 recent gebleken dat dit leidt tot verhoogde mortaliteit en morbiditeit ivm placebo 

 dus geen plaats meer voor bij IPF! 

o nu grote klinische studies: aantal veelbelovende antifibrotische middelen getest 

 pirfenidone heeft duidelijk aangetoond ziekteprogressie te kunnen afremmen  

 in Be nog niet verkrijgbaar 

 helaas wel veel nevenwerkingen: oa nausea, uitlag, … 

 nintedanib  

 1 december goedgekeurd voor gebruik 

 nevenwerkingen: vnl forse diarree met daling QoL (bij 2/3) 

o verder symptomatisch 

 zuurstof toedienen 

 medicatie om klachten van dyspnoe te onderdrukken 

o vaak is longtransplantatie nog enige mogelijke therapie als alle andere gefaald hebben 

 enige therapie die 

 overleving verbetert 

 levenskwaliteit verbetert 

 tijdige verwijzing voor activatie op wachtlijst is geïndiceerd! want slechte prognose 
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Slaap en respiratie 

(niet stukje over neuromusculaire aandoeningen gezien niet in klinisch college behandeld) 

 

Respiratoire veranderingen tijdens slaap – normale fysiologie 

 

Tijdens slaap: minder ademhaling 

 ventilatie neemt ≥ 10% af → resulteert (zelfs bij gezonde mensen met gezonde longen) in  

o oplopen vd Pco2 met 2 – 7 mmHg 

o afname vd Po2 met 4 – 10 mmHg (of afname O2-saturatie met ≤ 2%) 

 waarom? 

o ademhaling w gestuurd vanuit ademcentra in hersenstam 

 krijgen in wakkere toestand neuronale input vanuit hersencortex 

 dankzij hersencortex: bewust AH onderbreken of versnellen vb. tijdens zingen of 

bespelen van blaasinstrument 

 bovendien: impact vd cortex op ademcentra = ademhalingsstimulerend 

 tijdens slaap 

 AH-stimulerende invloed vd hersencortex op AH-centra id hersenstam valt uit 

 AH w enkel en alleen aangedreven door ademhalingscentra in hersenstam: 

functioneren als strikt afgesteld temperatuur/thermostaat systeem 

 hypercapnie of hypoxie  

 w gevoeld door  

 perifere chemoreceptoren rond aorta en a. carotis 

 centrale chemoreceptoren in medulla oblongata 

 resulteert in meer ventilatie (meer efferente output naar AH-spieren) 

 door wegvallen stimulerende input vd hersencortex: thermostaat staat tijdens 

slaap ‘lager afgesteld’ → acceptatie zekere graad hypercapnie en hypoxie 

o tijdens slaap (en afhankelijk van slaapstadium): neuronale activerende output vd 

ademcentra naar vss AH-spiergroepen verandert 

 niet-droomslaap (non-rapid eye movement slaap = NREM slaap): toename vd EMG-

activiteit in intercostaalspieren 

 toegenomen impact vd spieren op teugvolume ivm diafragmatische componente 

 resulteert in meer uitgesproken negatieve intrathoracale drukken tijdens inspiratie  

 maar zonder verhoging van teugvolume: is gevolg van belemmering vh 

luchtdebiet door kleinere keeldoorgankelijkheid (zie onder) 

 in REM-slaap: uiterst belangrijke afname van EMG-activiteit in ong alle spieren 

 enkel specifieke oogspieren en diafragma (belangrijkste inademspier) ontsnappen 

aan REM-slaap spierkracht-inhiberende activiteit 

o keelwand boven larynx beschikt niet over kraakbeen → kan w beschouwd als ‘floppy tube’ 

die kan collaberen 

 wakkere toestand 

 continue tonus in vss faryngeale dilatator spieren (oa m. genioglossus) die zorgen 

dat geen collaps optreedt 

 bij iedere evt toch optredende collapsneiging: reflex: supplementaire fasische 

tonustoename in faryngeale dilatatormusculatuur waardoor collaps niet optreedt 

 collapsneiging vb. tgv suctie op wand tijdens diepe inspiratie tgv negatieve druk 

 als in wakkere toestand farynx om pathologische reden toch te nauw w: 2e reflex: 

adempatroon w aangepast 

 ademhaling trager maar met veel grotere teugvolumes → ventilatie kan w 

behouden 

 waarom farynx toch te nauw? vb. zwelling door inflammatie, larynxoedeem 

 slaap: vernauwing vd keel 

 ook bij perfect gezond, niet snurkende personen 

 oorzaken 

 hersenstamthermostaat lager afgesteld 

 minder activiteit van inademmusculatuur (zie boven) 
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 minder stimulerende EMG-output naar faryngeale dilatator-musculatuur → 

tonische dilaterende activiteit is afgenomen 

 fasische faryngeale tonus-versterkende reflex igv dreigende collaps (vb. 

inspiratie)  

 verminderd in NREM slaap 

 afwezig in REM slaap 

 adempatroon aanpassen (in opzet ventilatie te behouden): tijdens slaap 

verminderd tot onmogelijk 

 geheel resulteert in hypoventilatie 

 

Pathofysiologische respiratoire veranderingen tijdens slaap: obstructief 

slaapapnoe syndroom (OSAS) 

 

Pathofysiologie van verhoogde apnoe-hypopnoe-index (AHI) 

 tijdens slaap: bij iedereen wat keelvernauwing → weerstandstoename van bovenste luchtweg 

(BLW) zonder grote problemen 

o enkel kleine ventilatievermindering met minimale impact op bloedgassen tijdens slaap 

 boven zekere drempel: verdere weerstandstoename resulteert in vibraties vd keelstructuren: 

snurken 

 als weerstand nog verder toeneemt 

o teugvolume komt in gedrang (hypopneu) 

o als keel volledig toevalt: geen teugvolume-verplaatsing meer mogelijk (apnoe) 

 aantal apnoe’s en hypopnoe’s per uur slaap = apnoe-hypopnoe index (AHI) 

o AHI < 5/uur is normaal 

o igv OSAS: AHI > 5 

 vss processen spelen rol 

o structurele vernauwing vd BLW 

 anatomisch nauwe keel speelt rol in ontstaan van apnoe’s en hypopnoe’s 

 is doorgaans niet enige of grootste oorzaak: uitzonderingen zijn 

 uitermate vergrote tonsillen (vnl bij kinderen) 

 uitgesproken retrognatie (overbeet) 

 snijtanden komen stuk voor ondertanden  

 normale tong zit in te kleine onderkaak → tong tot tegen achterste keelwand  

 vetdepositie in farynxwand, tongbasis (vb. truncale obesitas) 

o verhoogde neiging tot collaps vd BLW 

 BLW kan w voorgesteld als collabeerbare buis tss 2 relatief stijve segmenten: neus en 

hypofarynx/larynx 

 rondom collabeerbaar segment: weefselmassa 

 collaps treedt op als  

 intraluminele druk lager is dan compressiedruk vd omgevende weefsels vb. truncale 

obesitas 

 collabeerbaarheid vd BLW groter w  

 vb. truncale obesitas: gedaald FRC → minder longitudinale farynx-

doorgankelijkheidstimulerende tractie 

o ‘balance of forces’ theorie 

 tijdens inademing: contractie vd BLW dilaterende spieren 100 – 200 msec vroeger dan 

diafragmatische contractie 



Ine Bollen    Ademhaling | 2015 - 2016  

121 | P a g i n a  
 

 uit tijdsbalans zijn vd neuronale activatie vh diafragma en neuronale activatie van 

dilatator spieren vd BLW bevordert collaps 

 in wakkere toestand zou bij minste collapsneiging reflex-fasische tonustoename 

optreden van faryngeale dilatatorspieren om farynx te stabiliseren 

 reflex is in slaap sterk verminderd tot afwezig 

 bovendien: pt’en met verhoogde AHI vertonen tijdens wakker zijn vaak verhoogde 

continue faryngeale dilatator-spiertonus 

 wsl als adaptatie op structurele vernauwing 

 verlies vd tonus tijdens slaap leidt dan ook gemakkelijker tot BLW collaps 

 obesitas speet grote rol in ontstaan verhoogde AHI 

o BLW vernauwd door  

 vetdepositie in faryngeale wand 

 externe compressie door meer oppervlakkig gelegen vetmassa in halsstructuur 

o ernstig obese mensen: kleinere longinhoud  

 (lager thoracaal gasvolume, TGV) 

 faryngeale cross-sectionele oppervlakte w in lichaam reflexmatig aangepast aan 

longgrootte of longinhoud 

 aan obesitas gerelateerde kleinere longinhoud resulteert reflexmatig in kleinere 

faryngeale diameter 

 

Definitie 

 apnoe’s en hypopnoe’s 

o apnoe = stoppen vd luchtverplaatsing aan neus en mond gedurende minstens 10 sec 

o hypopnoe = reductie in ventilatie gedurende minstens 10 sec 

o apnoe’s en hypopnoe’s gaan samen met gasuitwisselingsstoornissen: oa O2-desaturatie 

 ernst desaturatie is afhankelijk van 

 duur vd apnoe of hypopnoe 

 long-zuurstofinhoud van waar w vertrokken: igv gereduceerd TGV (zoals bij 

obesitas): snellere desaturatie 

 perifere vs centrale problematiek 

o centrale apnoe of hypopnoe 

 ogenblikken van apnoe of hypopnoe: geen of verminderde respiratoire inspanning 

(geen thoracale of abdominale beweging) 

 dit is uiting van feit dat signalen vanuit CZS naar AH-spieren ontbreken 

o igv obstructieve apnoe of hypopnoe: AH-bewegingen persisteren 

 zelfs ‘verwoede’ pogingen om toch te proberen te ademen doorheen afgesloten BLW → 

resulteert in abdominale-thoracale paradox 

 grote AH-arbeid samen met oplopen van CO2 en dalen van O2 resulteert in ‘arousal’ 

 arousal = kortstondig ontwaken 

 hierdoor w apnoe of hypopnoe beëindigd: op ogenblik van wakker w neemt tonus 

vd faryngeale dilatatoren terug toe → keel ‘schiet weer open’ → ventilatie kan 

onbelemmerd verder gaan tot men weer in slaap valt 

 sprake van obstructief slaapapnoe syndroom igv  

 > 5 obstructieve apnoe’s of hypopnoe’s per uur slaap 

 én pt klaagt over slaperigheid overdag 

 

Prevalentie in populatie tss 30 – 60 jaar 

 2% vd vrouwen 

 4% vd mannen 

 

Gevolgen 

 iedere obstructieve apnoe of hypopnoe w beëindigd door ontwaking (arousal) 

o arousals resulteren in slaapfragmentatie 

o normale ‘verkwikkende’ opbouw vd slaaparchitectuur is afwezig → hypersomnolentie 

overdag is logische gevolg 
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 pt’en vallen gemakkelijk in slaap voor televisie of tijdens vergaderingen 

 pt’en met ernstige OSAS vallen niet enkel in passieve omstandigheden in slaap maar 

ook tijdens activiteiten! oa autorijden 

 risico op auto-ongeval zeker 7x verhoogd igv OSAS 

 pt met slaapapnoe en hypersomnolentie: volgens Belgische wetgeving rij-

ongeschikt tot hij/zij correct is behandeld en hypersomnolentie is verdwenen 

 impact van cyclische ‘struggle for air’ en cyclische O2-desaturaties/re-oxygenaties! 

o ritmestoornissen  

 sinusarrest, AV block 2e graad/3e graad: w tijdens apnoe of hypopnoe vastgesteld 

 ventriculaire aritmieën treden soms op na arousal → kunnen zeldzaam zelfs 

levensbedreigend zijn igv runs van ventrikeltachycardie 

o cardiovasculair 

 cyclische ‘struggle’ en cyclische O2-desaturatie/re-oxygenatie → ’s nachts uiteindelijk 

aanleiding tot ook overdag continu verhoogd blijven vd catecholamine-stresstonus 

 hierdoor ontstaan van 

 hypertensie 

 cardiovasculaire dysfunctie 

 cyclische O2-desaturatiefenomen resulteren ook in 

 oxidatieve stressproductie van inflammatie in lichaam en bloedvaten 

 toename in insuline-resistentie 

 DUS gevolgen van verhoogde AHI  

 bijdrage aan ontstaan van hypertensie 

 slaapopnoe: belangrijkste oorzaak van secundaire hypertensie! 

 verklaring 

 gigantische inspanningen tijdens apneu/hypopneu → BD stijgt enorm tijdens 

episode (tot zelfs 240 – 260 mmHg) 

 igv repetitieve apneus/hypopneus: baroreceptor w gereset naar hoger niveau 

→ overdag hebben pt’en vaak hyperetnsie 

 nefaste impact op  

 hartfalen 

 atherosclerose (hartinfarct en CVA) 

 ernstige slaapapnoe: verhoogde kans op overlijden tgv cardiovasculaire 

complicaties 

 correcte behandeling met continue positieve luchtwegdruk via masker (CPAP) 

normaliseert dit risico tot risiconiveau vd niet-apnoe pt 

 

Kliniek 

 symptomatologie / anamnese 

o slaap 

 pt’en die doorgaans elke nacht snurken (en daardoor bedpartner storen) 

 bedpartner vermeldt vaak dat hij/zij AH-stilstanden hoort: ‘witnessed apnea’ 

 nachtelijke symptomen 

 nachtzweten (~verhoogde OS tonus) 

 nycturie 

 nachtelijke poyurie (> 2/nacht) is dus niet steeds teken van prostaatlijden maar 

ook symptoom van slaapapnoe 

 verklaring: secretie atriaal natriuretische factor (ANF) uit hartatria tgv 

repetitieve intrathoracale drukschommeling tgv verwoede pogingen om te 

ademen tegen verhoogde keelweerstand 

 woelige slaap 

 abnormale bewegingen tijdens slaap 

 ernstige nachtelijke of matinale hoofdpijn 

 pt’en klagen over onverkwikkende slaap 

 slaapklachten: niet enkel bevragen maar ook nadoen! 

o functioneren overdag 
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 hypersomnolentie: in slaap vallen overdag 

 vertonen vaak Epworth Sleepiness Scale > 10  

 waarde > 10 w als pathologische hypersomnolentie beschouwd 

 hypersomnolentie is niet altijd zo prominent 

 vnl bij vrouwen staat vaak moeheidsklacht op voorgrond 

 vaak geheugenstoornissen en concentratiestoornissen 

 andere symptomen 

 persoonlijkheidsveranderingen met neiging tot agressie en/of depressie 

 verminderd libido en potentieprobleem 

 vaak aanwezig 

 zijn uiting van hormonale dysfuncties 

 klinisch onderzoek 

o 3/4e vd apnoepopulatie is te dik 

o zeer frequent arteriële hypertensie 

o keelinspectie toont vaak afwijkingen 

 meest courante bevindingen 

 erytheem en overmatige plooivorming vd faryngeale mucosa 

 hypertrofie vd tonsillen, keelpijlers en/of huig 

 vernauwing vd orofaryngeale apertuur 

 tekens (behalve hypertrofe tonsillen bij kinderen) zijn meestal niet oorzaak maar 

gevolg van snurken en vibraties tgv gesleur vd lucht doorheen sterke vernauwing 

o bij niet-obese pt’en: retrognatie vaak duidelijk aanwezig 

 

Igv verdenking van OSAS: zekerheidsdiagnose kan enkel gesteld w ahv polysomnografie in 

slaaplaboratorium!!  

 simultane registratie van meerdere fysiologische signalen gedurende volledige slaapperiode 

o neurofysiologische variabelen maken het mogelijk om vss slaapstadia te identificeren en 

aantal ontwaakmomenten te tellen 

 electro-encefalogram 

 electromyogram 

 electro-oculogram 
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o respiratoire variabelen omvatten  

 continue transcutane O2-saturatiemeting 

 meten van luchtverplaatsing aan neus en mond met brilletje 

 rekbanden die beweging vd borstkas en buik capteren 

o geluidsregistratie vh snurken 

o ECG w continu gevolgd 

 aantal apneu’s en hypopneu’s per uur slaap = AHI  

o normaal individu: AHI ≤ 5 

o OSAS: AHI ≥ 5 

 milde OSAS: AHI < 15 

 matige OSAS: AHI 15 – 30 

 ernstige OSAS: AHI > 30 

 

Behandeling 

 doel: doorgankelijkheid vd bovenste luchtweg vrijwaren tijdens slaap 

 conservatief 

o vermageren w steeds geadviseerd 

 meestal w slechts 8 – 10% vh gewicht verloren 

 effect op AHI hangt af van hoeveelheid vermagering  

o als apnoe’s en hypopnoe’s zich oiv zwaartekracht enkel in rugligging voordoen: 

houdingstraining nuttig 

 houdingstraining = vermijden van rugligging  

 kan door eenvoudige middelen vb. appliceren van tennis- of golfballetje in zakje 

genaaid op rug vd pyjama thv wervelzuil tss schouderbladen 

 specifieke medicatie: tot op heden weinig effectief 

o MAAR benzodiazepines, morfine-achtigen en alcohol: ernstige negatieve invloed op 

faryngeale stabiliserende tonus vd faryngeale dilatatoren → moeten igv OSAS vermeden w 

 operaties met bedoeling anatomische verbreding vd bovenste luchtweg na te streven 

o UPPP = uvulopalatopharyngoplastiek 

 is partiële resectie vh week gehemelte, tonsillen en tonsilpijlers 

 leidt meestal niet tot complete eliminatie van apnoe-problematiek 

o meest bevredigende chirurgische techniek 

 tonsillectomie igv ernstige hypertrofie bij kinderen 

 maxillo-mandibulaire ‘advancement’ chirurgie igv zeer ernstige retrognatie 
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 niet-obese pt’en met zekere graad retrognatie en geen te ernstige vorm slaapapnoe: correct 

afgesteld goed passend ‘mandibulair advancement device’ kan behulpzaam zijn 

o moeten op maat gemaakt zijn: op internet aangekochte modellen hebben geen nut 

o is apparaatje dat ’s nachts id mond w geplaatst passend op tanden: brengt onderkaak in 

prognatie waardoor tongbasis naar anterieur w verplaatst → orofaryngeale ruimte groter 

 meest effectieve behandeling: toepassing continue positieve luchtwegdruk via neus (CPAP)  

o mbv luchtcompressor w via leiding en neusmasker lucht in neus geblazen 

o zo w positieve luchtdruk in keelholte opgebouwd → pneumatische stabilisatie die collaps 

verhindert 

o behandeling w bij meeste pt’en met duidelijk verhoogde AHI vanaf 1e nacht heel goed 

getolereerd 

 effect op gasuitwisseling en slaaparchitectuur is er direct 

 op korte tijd (dagen – weken) voelen pt zich voor eerst weer uitgerust 
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Pulmonale circulatie 

(tekst uit boek aangevuld met klinische colleges longembolie en pulmonale hypertensie; laatste stukje is niet in 

kliniek gezien maar omdat het maar 2 pagina’s waren ook samengevat ;)) 

 

Longembolie 

 

Definitie en epidemiologie 

 longembolie (LE) = plotse afsluiting van longslagader door losgeraakt stuk trombus 

(embolie) dat meegesleurd w met bloedstroom 

 zeer frequent  

o maar dikwijls miskend 

o incidentie 1/1.000 inwoners per jaar 

 mortaliteit gereduceerd van 30% → 2 – 3% met correcte behandeling 

 

Pathogenese 

 origine van embolieën 

o 95% vd LE zijn afkomstig van diepe veneuze trombose (DVT)  

 DVT vd onderste ledematen (v. poplitea of meer proximaal) of bekken 

 50% vd pt’en met proximale DVT vertonen LE maar helft van hen blijft 

asymptomatisch 

o 5% zijn afkomstig uit 

 rechterhart bij klepletsels of VKF 

 bovenste ledematen 

 diepe kathetertrombose 

 voorbeschikkende factoren van DVT/LE: triade van Virchow 

o veneuze stase 

 bedlegerigheid 

 lokale druk 

 obesitas 

 hartdecompensatie 

 zwangerschap 

 hoge leeftijd 

o beschadiging vd vaatwand 

 ontsteking 

 lokaal trauma vb. chirurgie thv heup of knie 

o hypercoagulatie 

 postoperatief 

 postpartum 

 oestrogenen (vb. de pil) 

 neoformaties (oa pancreas) 

 hyperlipidemie 

 aangeboren of verworven trombofilie 

 antitrombine-deficiëntie 

 proteïne C- of S-deficiëntie 

 factor V Leiden mutatie 

 protrombine-mutatie 

 lupus anticoagulans 

 verhoogd factor VIII 

 anticardiolipines antistoffen 

 hyperhomocysteïnemie 

 

Pathofysiologie 

 afsluiting van longvaten door embolieën: hemodynamisch goed verdragen tot > 50% vh 

vaatbed geoccludeerd w 
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o is te wijten aan enorme reservecapaciteit vd pulmonale circulatie met progressieve 

uitzetting en recrutering van longvaten 

o bij hogere obstructiegraad ontstaat  

 pulmonale hypertensie 

 rechter hartfalen 

 slechts 10% vd LE w verwikkeld door longinfarct want longweefsel w nog van zuurstof 

voorzien door  

o bronchiale circulatie 

o luchtwegen 

 gevolgen 

o door vrijlating humorale factoren en door rechtstreekse stimulatie van J-receptoren in 

longen 

 bronchoconstrictie 

 vasoconstrictie 

 tachypnoe 

o overperfusie van niet-verstopte longzones → lage ventilatie-perfusieratio (shunt) 

 hypoxemie 

 hyperventilatie veroorzaakt hypocapnie 

 

Kliniek 

 DVT: slechts in 50% symptomatisch 

o oedeem 

o roodheid 

o warmte 

o pijn 

o oppervlakkige veneuze circulatie 

o teken van Homan = pijn bij dorsiflexie vd voet 

 LE: 4 vss klinische presentaties 

o kleine longembolie 

 symptomen 

 plotse dyspnoe 

 hoest 

 polypnoe 

 tachycardie 

 klinisch onderzoek 

 galopritme 

 verhoogde CVD 

 luide P2  

 DD/ exacerbatie of infectie bij COPD 

o submassieve longembolie 

 idem + bijkomend 

 soms retrosternale pijn 

 in 20 – 30% hemoptoe 

 soms verwardheid, agitatie 

 lichte koorts 

 pleurale pijn 

 auscultatie: pleuraal wrijven 

 DD/ pneumonie 

o massieve longembolie 

 plotse collaps 

 syncope, bleek 

 bezweet 

 angstig 

 dyspnoe 

 retrosternale pijn 
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 tachycardie 

 defaecatienood 

 klinisch 

 hypotensie 

 verhoogde CVD 

 R ictus  

 rechter gallop 

 DD/ 

 aortadissectie 

 myocardinfarct 

o recurrerende kleine longembolie 

 meestal asymptomatisch 

 progressieve dyspnoe (en syncope) bij inspanning als > 50% vh vaatbed uitgeschakeld  

 rechterhart-overbelasting 

 rechter ictus 

 verhoogde CVD 

 luide P2  

 DD/ andere oorzaken van pulmonale hypertensie 

 

Diagnose 

 geen eenvoudige, absolute diagnostische test 

o combinatie vss onderzoeken leidt tot probaliteitsinschatting 

 ‘waarschijnlijk’ 

 ‘onwaarschijnlijk’ 

 ‘onzeker’ 

 indeling w gebruikt om pt’en te selecteren die veilig onbehandeld kunnen blijven 

omdat LE onwaarschijnlijk is wetende dat onbehandelde LE  

 recidiveert in 50%  

 mortaliteit heeft van ong 30% 

o er bestaan ook nieuwe gevalideerde scores 

 Geneva  

 Wells  
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 klinische probabiliteit (hoog, laag, intermediair) w eerst ingeschat obv symptomen, 

voorgeschiedenis, RX thorax en bloedgaswaarden 

o karakteristieke symptomen: dyspnoe, polypnoe, tachycardie, klinische tekens van DVT, 

hemoptoe 

o suggestieve voorgeschiedenis 

 recente operatie of immobilisatie 

 VG van DVT of LE 

 hoge leeftijd 

 tumor 

o RX thorax 

 hoogstaand diafragma 

 pleurale uitstorting 

 forse (afgeknotte) hilaire vaten 

 lokaal verminderde longvaattekening 

 plaatatelectase 

 evt segmentair infiltraat 

o bloedgaswaarden: hypoxemie en hypocapnie 

 niet altijd aanwezig: je kan LE hebben bij normale Po2 

o ECG 

 rechterhartoverbelasting 

 rechteras 

 S1-Q3-T3: S in I, Q in III, negatieve T in III 

 negatieve T in V1 – V4  

 D-dimeren = fibrine-afbraakproducten teruggevonden in plasma 

o verhoging is niet specifiek voor trombose vb. ook bij infectie en neoformatie 

o negatieve D-dimeren sluiten LE uit met 98 – 100% zekerheid 

 negatief: < 500 µg/mL gemeten met ELISA 

 volstaat niet om LE te verwerpen bij hoge klinische probabiliteit 

 duplex (echo-Doppler) onderste ledematen 

o DVT = onmogelijkheid om bloedvat plat te drukken 

 ventilatie-perfusiescan (V/Q) scan 

o negatieve of normale scan (binnen 2 – 3 dagen na gebeurtenis) sluit LE uit 

o hoge probabiliteit scan: typische driehoekige segmentaire uitsparingsbeelden zonder 

ventilatie-uitval is diagnostisch (‘mismatch’) 

 komt echter slechts in 15% vd onderzoeken voor 

o alle andere beelden (50 – 70%) geven intermediaire probabiliteit 

 atypische perfusiedefecten en ‘matchen’ w gevonden bij COPD, pneumonie, tumor, 

pleuritis 

 spiraal/angio CT thorax 

o nieuwe spiraal CT toestellen: zeer performant voor opsporen van embolieën in lobaire, 

segmentaire en proximale subsegmentaire pulmonaire arteries 

o CT onderzoek moet dus uitgevoerd w als klinische probabiliteit hoog of intermediair is en 

men klinische vaststelling wil objectiveren 

 pulmonale angiografie 

o was vroeger gouden standaard (maar 2% recidief LE bij pt’en met negatief onderzoek) 

o sinds introductie multidetector CT scan niet meer veel gedaan: enkel nog overwegen igv 

discordantie tss sterke klinische verdenking en negatief CT onderzoek 

 echocardiografie (transthoracaal TTE of transoesofagaal TEE) 

o kan vss zaken aantonen 

 verhoogde systolische pulmonale arteriële druk (PAPsys) 

 dilatatie en hypocontractiliteit vh rechterhart 

 evt endocardiale trombi 

o vnl nuttig bij hemodynamisch instabiele pt’en 
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 voorbeeld van gevalideerde strategie (algoritme) voor diagnose LE 

 

Behandeling 

 preventie van LE 

o veneuze stase vermijden 

 mobilisatie 

 elastische steunkousen 

o profylactische dosissen LMWH bij ingrepen en langdurige immobilisatie 

 behandeling van LE 

o ondersteunende therapie 

 zuurstof op geleide van bloedgassen 

 bij hypotensie of shock: inotropica 

 dobutamine of noradrenaline zijn eerste keuze 

 geen bedrust 

o heparine: onmiddellijk starten bij verdenking van diagnose 

 niet-gefractioneerd heparine (UFH, UH) werd vroeger gebruik maar nu achterhaald: w 

enkel nog gebruikt bij massieve LE 

 initieel 5 – 10.000 E IV → daarna 18 IE/kg/u IV-drip 

 aangepast om aPTT (activated partial tromboplastin time) tss 1,5 – 2,5x bovenste 

limiet van normale waarden te houden 

 doel binnen eerste 24 uur bereiken vermindert aantal recidieven 

 complicaties 

 bloedingen  

 kunnen optreden bij bejaarden, maagulcus en trombopenie 

 protaminesulfaat IV kan gebruikt w om heparine te neutraliseren: 1 mg voor 

100 IE 

 immuungemedieerde trombocytopenie (HIT): leidt tot verhoogde neiging tot 

trombose 

 laagmoleculair gewicht heparines (LMWH) zijn nu eerste keuze 

 even efficiënt maar meer praktisch 

 vb. Innohep of Clexane 

 dosisreductie voor Clexane bij pt’en met nierinsufficiëntie  

 geen dosisreductie Clexane nodig bij obesitas of hoge leeftijd 

 duur behandeling 

 minimum 5 dagen geven (10 igv massieve LE) 

 stoppen als INR 2 dagen therapeutisch is 

o coumarinederivaten (vb. Marcoumar) 

 w gegeven vanaf dag 1 

 regelen voor INR (international normalised ratio voor PT) 2 – 3 

 behandelduur 

 geven gedurende 3 maanden bij gelimiteerde risicofactor (oa postoperatief, pil) 

 langere tijd bij idiopathische LE 

 onbepaalde duur bij recidiverende LE of persisterende risicofactor (oa tumor) 

 oppassen voor medicamenteuze interacties 

 bij bloedingen: vit K 5 – 10 mg PO of IV 
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o v. cava inferior filter: enkel bij 

 recidiverende longembolie ondanks correcte antistollingsbehandeling 

 onmogelijkheid van antistollingstherapie vb. recente heelkunde, hemorrhagische 

stroke, actieve bloeding 

o trombolyse door fibrinolytica (streptokinase, urokinase, tPA (tissue plasminogen activator)) 

 enkel bij massieve longembolieën met hemodynamische instabiliteit (hypotensie of 

shock) en verhoogde mortaliteit (5 – 30%) 

 brengt sneller resolutie teweeg 

 kan toegediend w tot 10 dagen na symptomen 

 w gevolgd door conventionele antistollingsbehandeling 

 heparine  

 coumarines 

 verhoogt risico op bloedingen: oa cerebraal bij ong 2% 

o embolectomie (Trendelenburgoperatie): uitzonderlijke spoedoperatie bij massieve LE met 

blijvende hemodynamische instabiliteit ondanks maximale inotropie en CI voor 

trombolyse 

 

Pulmonale hypertensie 

 

Definitie en pathogenese 

 pulmonale hypertensie = gemiddelde druk in a. pulmonalis van > 25 mmHg in rust (invasief 

gemeten) 

 gevolg van progressieve afsluiting van pulmonale precapillaire vaten  

o oorzaken 

 vasoconstrictie 

 gladde spiercellenproliferatie 

 plaatjesaggregatie (remodeling) 

o leidt tot amputatie vh pulmonaal vaatbed met progressieve toename vd drukken in a. 

pulmonalis, rechter hartuitzetting en R hartfalen 

o risicofactoren 

 genetische voorbeschikking 

 precipiterende factoren vb. hoge bloedstroom, hoge drukken, auto-immune en 

inflammatoire afwijkingen, toxische producten 

o kan leiden tot onevenwicht tss vasodilaterende en vasoconstricterende mediatoren 

 tekort aan prostacycline en stikstofmonoxide (NO) 

 overschot aan endotheline 

 

Classificatie (Nice 2013): 5 vss categorieën 

 pulmonale arteriële hypertensie (PAH, precapillaire PH) → eindexpiratoire wedge druk ≤ 15 

mmHg en pulmonale vasculaire weerstand (PVR) > 3 WU 

o idiopathisch 

 geen gekende oorzaak 

 vroegere naam: primaire pulmonale hypertensie 

o erfelijk 

o geassocieerd met systeemaandoeningen vb. sclerodermie, lupus 

o geassocieerd met aangeboren hartaandoeningen met L-R shunt (toegenomen pulmonaal 

debiet) vb. ASD, VSD, patente ductus arteriosus 

o geassocieerd met portale hypertensie 

o geassocieerd met HIV-infectie 

o nav eetlustremmers en drugs 

o persisterend na geboorte 

o met veneuze en capillaire aantasting: pulmonale-venocclusieve ziekte, pulmonale 

capillaire hemangiomatose 

 pulmonale hypertensie tgv L hartafwijkingen (pumonale veneuze hypertensie, PVH, 

postcapillaire PH) 
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o oorzaken 

 systolische of diastolische dysfunctie van L hart 

 hartklepafwijkingen: vnl mitraalstenose en mitraalklepinsufficiëntie 

o verhoging vd L atriale druk leidt tot stuwing in vv. pulmonales en longcapillairen  

 secudaire stuwing in longinterstitium (longoedeem) 

 verhoogde druk plant zich voort naar arteriële kant vd pulmonale circulatie 

 kan leiden tot remodeling vd precapillaire vaten 

 uiteindelijk ook R hartoverbelasting 

 pulmonale hypertensie tgv ziekten van respiratoir stelsel en/of hypoxie (‘cor pulmonale’) 

o COPD 

 PH veroorzaakt door  

 vasoconstrictie tgv  

 verlaagde PaO2: hypoxische vasoconstrictie 

 verhoogde PaCO2: effect van acidose 

 destructie vd pulmonale capillairen (emfyseem) 

 PH is meestal matig in rust maar vnl bij inspanning lopen drukken op 

 perifere oedemen bij gedecompenseerde COPD 

 eerder gevolg van effect van hypercapnie op nierfunctie: verhoogde tubulaire 

absorptie van bicarbonaat, natrium en water 

 wsl niet tgv R hartfalen: want pt’en hebben eerder verhoogd hartdebiet 

o interstitieel longlijden 

 PH is gevolg van inkrimping van vaatbed 

o slaapapnoe 

o alveolaire hypoventilatie 

o grote hoogte 

o thoraxmisvormingen vb. kyfoscoliose 

 chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) 

o is gevolg van onvolledige resorptie van embolen: blijven aan wand kleven → vorming 

intraluminale vernauwingen thv grote vaten (proximaal of distaal) 

 PH met onduidelijke en/of multifactoriële mechanismen  

o vb. PH tgv extrinsieke compressie vd pulmonale vaten bij sarcoïdose, mediastinale 

fibrose, … 

 

Epidemiologie 

 pathologie van pulmonale hypertensie is complex 

o niet verwonderlijk owv structuur 

 long bevindt zich tss 2 pompen (LV en RV) die onafhankelijk van elkaar kunnen 

decompenseren en tegelijkertijd elkaar beïnvloeden 

 vaatbed kan zich als geen ander weefsel vervormn naargelang gewijzigde 

omstandigheden (druk en debiet) 

o leven zou niet mogelijk zijn als capillaire bed vd long gedurende evolutie niet adequaat 

zou afgeschermd zijn van te hoge drukken 

o biologisch: goede samenwerking tss hart en longen w bewaard door talrijke reflexbogen 

die zuurstofspanning, bloedflow en ventilatie regelen 

 morfologisch: 3 types van afwijkingen bij PH 

o plexogene arteriopathie 

 w gevonden bij 

 primaire vorm van PH 

 (congenitale) hartafwijkingen die verhoogde flow in longen veroorzaken vb. VSD 

 morfologisch: wandverdikking vd precapillaire arteriolen 

 precapillaire arteriolen = die wat flow in capillaire vaatbed controleren  

 ook in fysiologische omstandigheden 

 open bij fysieke inspanning, sluiten bij rust 

 eerste fase: lumen vernauwd door vorming neo-intima 

 latere fase: typische ‘plexogene laesies’ door aneurysmale dilatatie vd arteriolen 
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 tenslotte zelfs necrose met onsteking (vasculitis) 

 plexogene arteriopathie is diffuse bilaterale pathologie 

 wandverdikking is concentrisch, homogeen en synchroon 

 secundair aan PH: in centrale arteries mogelijk ontstaan van 

 hypertensieve veranderingen 

 atherosclerose 

o trombotische arteriopathie 

 ontstaat tgv organiserende trombi in pulmonale vaatbed 

 klassiek: organiserende trombusembolen 

 grootte vd embolie bepaalt kaliber vd aangetaste arterie 

 meest dramatische: zadelembolie op bifurcatie → meestal plotse dood 

 PH ontstaat uiteraard enkel bij uitgebreide en/of repetitieve embolisaties 

 letsels zijn die van georganiseerde of organiserende trombi 

 kenmerken 

 focaal 

 op vss niveaus vh arterieel systeem 

 veelal excentrisch of kussenvormig gelokaliseerd in arterie 

 vaak zijn letsels asynchroon 

o chronische congestieve vasculopathie 

 chronische overdruk in LV (chronische LV decompensatie, aortastenose, 

mitralisinsufficiëntie, …) leidt tot chronische overdruk in pulmonale venen 

 pulmonale venen ondergaan hierop morfologische veranderingen: ‘arterialisatie’ → 

veneuze wand verdikt  

 door  

 hyperplasie vd tunica musculosa  

 intimafibrose 

 tijdens proces: vaak al capillaire bloedingen geweest → bewijs: talrijke ijzerbeladen 

macrofagen (siderofagen, ‘cardiac cells’) in alveolen 

 kunnen zo talrijk zijn dat long er macroscopisch rooskleurig uitziet: “bruine 

induratie” 

 in terminale fase kan ook longfibrose optreden 

 niet zelden: bij uitgesproken chronische decompensatie toch opvallend weinig 

capillaire bloedingen geweest 

 dus opvallend weinig cardiale cellen / siderofagen 

 in dit type long: vinden van 

 gearterialiseerde venen 

 diffuse afwijkingen van arteriële pulmonale hypertensie 

 evt zelfs gepaard met RV hypertrofie 

 tijdsverloop van ontstaan speelt wsl belangrijke rol in ontwikkeling 

 veneuze arterialisatie en arteriële hypertensie enerzijds 

 capillaire bloedingen anderzijds 

 bij PH obv chronische veneuze congestie vinden we dus niet enkel veneuze letsels 

maar ook arteriële → sprake van ‘vasculopathie’ 
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Diagnose  

 klachten zijn weinig specifiek en treden pas  op igv aantasting > 50% vh vaatbed → 

laattijdige diagnose 

o inspanningsdyspnoe 

o vermoeidheid 

o retrosternale druk 

o syncope of duizeligheid 

o oedemen 

o hartkloppingen 

 klinisch onderzoek 

o tekens R harthypertrofie en R hartdecompensatie 

 rechter ictus 

 auscultatie 

 versterkte 2e toon aan ostium pulmonale 

 evt laag retrosternaal systolisch TI-geruis 

 rechter gallop 

 stijging vd CVD, hepatomegalie, positieve hepatojugulaire reflux 

 evt (pijnlijke) leverstuwing 

 perifere oedemen 

 ascites 

 cyanose 

o clubbing is suggestief voor 

 COPD 

 aangeboren cyanogene cardiopathie 

o denken aan sclerodermie igv 

 calcinose 

 Raynaud 

 slokdarmdysmotiliteit 

 sclerodactylie 

 telangiëctasieën 

 radiologisch 

o verbreding vd hoofdtakken vd a. pulmonalis → forse hili 

o verminderde perifere vascularisatie → heldere longen 

o soms uitzetting vh R hart 

 ECG 

o RV hypertrofie 

o repolarisatiestoornissen over voorwand 

 echocardiografie 

o bevestigt meestal RV dilatatie 

 normaal moet RV/LV oppervlakte < 1 zijn 

 igv RV/LV oppervlakte groter dan 1: RV uitgezet 

o laat toe om pulmonale drukken te schatten 
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 identificeren van longziekten en trombo-embolische ziekten: mbv 

o longfunctie 

o bloedgaswaarden 

o ventilatie-perfusiescan 

 R-hartkatheterisatie helpt om 

o L hartpathologie uit te sluiten (verhoging wedge druk = pulmonale arteriële occlusiedruk) 

 wedge < 15 mmHg = precapillair 

 wedge > 15 mmHg = postcapillair 

o prognose te voorspellen 

o therapie te kiezen 

 L hartpathologie (categorie 2)  

o w gekenmerkt door 

 orthopnoe 

 nachtelijke paroxysmale dyspnoe-aanvallen met opgeven schuimend roos sputum 

o vnl bij MS kan hemoptoe optreden vanuit gestuwde longcapillairen 

o longoedeem: basale crepitaties 

o radiologisch 

 bloedvaten in bovenvelden meer geprononceerd 

 igv longstuwing 

 reticulair patroon met Kerley-lijntjes 

 verdikking vd fissuren 

 peribronchiale ‘cuffing’ 

 perihilaire waas 

 igv longoedeem: matglasverdichtingen 

 soms met typische perihilaire lokalisatie (vlindervorm) 

o langdurige veneuze stuwing kan aanleiding geven tot pulmonale hemosiderose 

 

Behandeling: voor iedere categorie van PH is er specifieke behandeling  

 PAH 

o voorbeeld van preventie: herstellen van congenitale hartgebreken voor optreden van PH 

 maar meestal is ziekte al vergevorderd op moment diagnose 

o diuretica en orale anticoagulantia liggen aan basis vd therapie 

 uitzondering: cirrosept’en geen anticoagulantia owv verhoogd risico op bloeding 

 onder conventionele aanpak had PAH zeer slechte prognose 

o recent nieuwe therapieën ontwikkeld die tegelijkertijd proliferatie vd gladde spiercellen 

tegenhouden én vasodilaterend werken 

 welke GM? 

 endotheline receptorantagonisten: bosentan, ambrisentan, macitentan 

 fosfodiësterase-5 inhibitoren: sildenafil, tadalafil 

 prostacycline-analogen: epoprostenol IV, treprostinil SC of IV, iloprost inhalatie of 

IV 

 bezorgen duidelijke verbeteringen van 

 functionaliteit 

 inspanningscapaciteit  
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 overleving 

o calciumantagonisten: voorbehouden voor pt’en met duidelijke daling vd pulmonale 

drukken bij toediening kortwerkende vaatverwijders (vb. NO) 

o uiteindelijk: aantal pt’en in aanmerking voor longtransplantatie 

 PVH 

o diuretica 

o β-blokkers 

o ACE-I of ARB 

o nitraten 

o CCB 

o heelkunde voor ernstige klepafwijkingen 

 cor pulmonale 

o langetermijn zuurstoftherapie 

o bronchodilatantia 

o evt niet-invasieve ventilatie 

o diuretica 

 CTEPH 

o pulmonale trombo-endarterectomie → meest proximale afwijkingen/verstoppingen kunnen 

verwijderd w → definitieve genezing 

o als afwijkingen te distaal zijn: zelfde therapie als bij PAH 

 onduidelijke etiologie: geen aanbevelingen 

 

Pulmonale vasculitis 

 definitie 

o vaten van vss grootte en functie w aangetast door inflammatie (al dan niet met fibrinoïde 

necrose) → veroorzaakt bloedingen, trombose en aneurysmavorming in getroffen organen 

o meeste vormen van longvasculitis zijn onderdeel van gedissemineerde vasculitis 

 maar aantal vormen komen uitsluitend in longen voor 

 pathogenese 

o infiltratie in vaatwand 

 bij leukocytoclastische vasculitis: influx van neutrofielen en soms eosinofielen  

 andere vormen: mononucleaire en granulomateuze infiltraten 

o w getriggerd door  

 depositie van circulerende immuuncomplexen in vaatwand 

 complementactivatie en –verbruik 

 expressie celadhesiemoleculen op vaatendotheel 

o inflammatoire cellen produceren pro-inflammatoire cytokines, mediatoren en lysozomale 

enzymen die verantwoordelijk zijn voor weefselbeschadiging id vaatwand 

o circulerende antineutrofielcytoplastmatische antistoffen (ANCA) hebben rol bij activeren 

van polymorfonucleaire neutrofielen (PMN) in ANCA-geassocieerde vasculitis 

 beiden gericht tegen proteïnen in intracytoplasmatische azurofiele granulen van PMN 

 c-ANCA: gericht tegen proteïnase 3 (PR3) 

 zeer specifiek voor ziekte van Wegener en voor microscopische polyarteritis 

 p-ANCA: gericht tegen myeloperoxidase (MPO) 

 vnl bij necrotiserende glomerulonefritis, polyarteritis nodosa met viscerale 

lokalisaties, … 

 vereenvoudigde classificatie 

o vasculitis met granuloomvorming 

 ziekte van Wegener  

 is meest voorkomende: 10/1.000.000/jaar 

 aandoening vd bovenste luchtwegen en long 

 veroorzaakt daarnaast ook focale necrotiserende glomerulonefritis 

 Churg-Strausssyndroom omvat 

 allergische astma bronchiale 

 koorts 
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 hypereosinofilie vh perifere bloed 

 systemische vasculitis 

 bronchocentrische granulomatose 

 … 

o polyarteritis nodosa (PAN) 

 priaire pulmonale polyarteritis nodosa (PAN) = zeer zeldzaam 

o geystematiseerde auto-immuunziekte 

 reumatoïde artritis 

 lupus 

 sclerodermie 

 … 

o hypersensitivity-vasculitis: bij  

 maligne tumoren 

 infecties 

 GM-gebruik 

 … 

o giant cell-arteritis 

 arteritis temporalis 

 Takayasu 

o overige: syndroom van Behçet 

 behandeling 

o steeds hoge dosissen corticosteroïden 

o ziekte van Wegener reageert goed op cyclofosfamide 
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Chronische hoest 

(integraal uit kliniek) 

 

Definitie en fysiologie  van hoest 

 ‘la toux est le tambour de la mort’ 

 hoest = 3-fasische expulsieve motorische act geassocieerd met karakteristiek geluid 

o geïsoleerde hoest of optredend in aanvallen (‘bursts’) 

o hoest met voorafgaande inspiratie = expiratiereflex 

 fysiologie 

o eerst diepe inspiratie  

o dan sluiten stembanden en kracht zetten thv borstkas 

o dan plots stembanden openen → propulsie van lucht door stembanden 

 alles wat in luchtwegen hangt: gaat mee 

 

Hoest = belangrijk symptoom 

 epidemiologie hoest 

o prevalentie 9 – 43% 

o prevalentie chronische hoest: 12% 

o leeftijd en geslacht 

 vnl op middelbare leeftijd 

 frequenter bij vrouwen 

 vaak voorkomende reden om medisch advies te zoeken 

o 4 – 8% van huisartsconsults 

o 10 – 38% van verwijzingen ikv respiratoire klachten 

o 66% neemt op voorschrift of op eigen initiatief medicatie  

 gigantisch veel geld gaat naar antitussiva! 

 hoestsiropen helpen eigenlijk niet: pas effect als je 1 fles per dag inneemt 

 hoesten is ook voor pt’en zelf probleem 

o significante impact op pt 

 verminderde gezondheidsgerelateerde QoL 

 insomnia, slaapdeprivatie, lethargie 

 thoraxpijn 

 dysfonie 

 overgeven 

 hoestaanvallen, hoestsyncope 

 stressgerelateerde urinaire incontinentie 

 sociaal moeilijk, stoppen met sociale activiteiten 

 angst voor ernstige aandoening 

 angst, depressie 

o complicaties mogelijk: oa ribfracturen, liesbreuken, scheuren 

 pneumothorax, longherniatie, tracheobronchiale ruptuur 

 hypotensie, aritmie 
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 gastro-oesofagale reflux 

 inguinale herniatie 

 ruptuur vd m. rectus abdominis 

 hoofdpijn, luchtembolie, … 

 ribfracturen 

 wonddehiscentie 

 subconjunctivale bloeding 

 petechieën, purpura 

 

Acute vs chronische hoest 

 acuut: minder dan 3 weken 

o verkoudheid 

o virale bovenste luchtweginfectie (tracheobronchitis) 

o exacerbatie astma, COPD 

o pneumonie 

o acute expositie: allergie  

 positieve huidtest of IgE tegen specifiek allergeen 

 geeft oa rinitis, eczeem, astma → kan hoesten mee gepaard gaan 

 subacuut: 3 – 8 weken 

o postinfectieuze hoest 

 volgt op (bovenste) luchtweginfectie 

 meestal < 3 – 6 weken (gemiddeld 12,8 dagen) 

 mechanisme? 

 PND 

 luchtweginflammatie → luchtweghyperreactiviteit (AHR) 

 toegenomen sensitiviteit van luchtwegzenuwen 

 etiologie 

 meestal viraal 

 1 – 5% Mycoplasma of Chlamydia  

o exacerbatie astma, COPD 

 chronisch: langer dan 8w 

o heel veel vss mogelijke oorzaken 

 roken 

 meest frequent: postnasale drip tgv rinitis 

 astma 

 bronchiogeen carcinoom 

 sluimerende infecties (TBC, atypische kiemen)  

 GERD 

 chronische bronchitis 

 tic 

 ACE-I geïnduceerde hoest 

 …  

o 3 meest voorkomende oorzaken: “3 R’s” 

 Rinitis/sinusitis (UACS) = upper airway cough syndroom = PND (post-nasale drip) 

syndroom 

 etiologie: DD/ veel vss mogelijke oorzaken: allergische rinitis, niet-allergische 

rinitis, sinusitis, anatomische abnormaliteiten, irritant-geïnduceerde rinitis, … 

 mechanisme 

 continuüm van inflammatie met lagere luchtwegen? 

 hoestreceptoren in sinussen? 

 klinische eigenschappen 

 PND syndroom = symptomencomplex 

 sensatie dat iets drupt naar keel 

 frequent keel schrapen ± neusverstopping/neusloop 

 gerapporteerde aanwezigheid van mucus in keel: ong 100% 
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 hoesten ’s nachts en vroeg ’s ochtens (bij opstaan)! 

 niesbuien: igv allergische diathese 

 diagnose 

 keelonderzoek: inspectie 

 bij meerderheid vd mensen: niets te zien → aan- of afwezigheid secreties in 

nasofarynx is niet diagnostisch 

 soms ‘cobblestone-achtig’ aspect vd achterwand vd farynx 

 beeldvorming moet niet, maar als je het doet: best CT 

 beeldvorming vd sinussen: ‘silent sinusitis’ opsporen 

 mucosale verdikking is weliswaar niet-specifiek 

 behandeling 

 best: eerste generatie anti-histaminicum 

 meestal ook intra-nasale corticosteroïden (INC) 

 (evt decongestiva) 

 (antibiotica) 

 Reactieve luchtwegen (astma) 

 ‘hoest-predominante astma’ = astma met chronische hoest als meest belangrijke 

symptoom 

 hoest als afzonderlijk symptoom: zelden astma 

 chronische hoest moet enkel aan astma toegeschreven w als 

 geassocieerd met dyspnee, wheezing 

 variabele luchtwegobstructie aanwezig 

 klinische kenmerken 

 episodisch verloop 

 hoest gecombineerd met dyspneu, wheezing, druk op thorax 

 symptomen vaak ’s nachts en vroeg ’s morgens (adrenaline zakt ’s nachts) 

 symptomen van bronchiale hyperreactiviteit: dyspnee, wheezing, hoesten bij 

bepaalde stoffen, gassen 

 diagnose 

 normale spirometrie sluit astma niet uit (na inspanning zakt FEV1 met 10% → 

luchtweghyperreactiviteit 

 histamine provocatietest 

 hoge sensitiviteit en 100% negatief predictieve waarde 

 lagere specificiteit en 70% positief predictieve waarde 

 FeNO50 > 35ppb of eosinofielen in sputum ≥ 3% 

 hoest die opklaart met inhalatiesteroiden 

 minstens 6 weken aan ≥ matige dosis 

 geen verbetering bij ICS: astma uitgesloten 

 igv jonge persoon met atopie met suggestieve symptomen astma: je mag 

therapie instellen → kijken naar evolutie klachten 

 Reflux (GERD) 

 mechanisme GERD 

 transiënte relaxaties van LES (lower esophagal sphincter) 

 lokale irritatie distale slokdarm 

 micro-aspiratie van oesofagale inhoud? 

 prevalentie: 20 – 73% ? 

 klinische eigenschappen 

 typische refluxsymptomen 

 vaak afwezig: 37 – 84%: ‘silent GERD’ 

 associatie van hoest met voedsel, fonatie, aannemen van rechtop houding 

 hoesten vnl overdag 

 predominant nachtelijke hoest: NIET typisch voor GERD 

 moeilijke diagnose 

 posterior laryngitis: niet-specifiek en niet betrouwbaar in diagnose van GERD 
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 helft vd mensen die > 8 weken hoesten hebben roodheid vd larynx dus zeker 

geen specifiek teken van reflux 

 endoscopie, RX SMD: slechte sensitiviteit 

 24u pH monitoring 

 goede specificiteit voor zure reflux 

 niet goed voor niet-zure reflux 

 24u pH-impedantie meter + hoestmonitor 

 behandeling 

 dieet en gewichtsafname 

 protonpompinhibitor (PPI) = suppressie van ‘enkel’ zure reflux 

 35% succes in GERD-geïnduceerde hoest 

 zure reflux w door PPI minder zuur (maar hoesten door aanwezigheid vocht 

kan evengoed bestaan) 

 GEEN voordeel van toevoegen prokinetica 

 farmacologische behandeling niet-acidische reflux 

 baclofen (10 – 20 mg ante cibum (= voor eten)): relaxatie gestreepte spieren 

 alginate post cibum? 

 azithromycine? 

 verwijzen voor anti-refluxchirurgie 

o hoestreflex hypersensitiviteit (CHS, cough hypersensitivity syndrome) = hoesten zonder 

dyspneu 

 pathofysiologie van hoestreflex 

 reflex: prikkels via n. vagus naar hersenstam → motorische zenuwen naar larynx 

(stembanden sluiten), respiratoire spieren en diafragma  

 reflexhoest: prikkeling gebeurt tgv prikkelen van C-vezels 

 vb. door vloeistof, voedsel, secreties in luchtwegen 

 geeft ongecontroleerde hoest 

 hoest tgv luchtwegirritatie 

 igv meer corticale perceptie: meer drang om te hoesten: ‘urge to cough’ 

 bestaat niet tijdens slaap 

 bij pt’en met hoesthypersensitiviteit: overmatig aanwezig 

 onvrijwillige hoest 

 vrijwillige hoest is mogelijk: corticaal → hersenstam → motorneuronen → 

respiratoire spieren 
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 hoestreflex hypersensitiviteit (is NIET zelfde als bronchiale hyperreactiviteit) 

 toegenomen hoesten bij activatie hoestreceptoren door lagere threshold voor 

omgevingsstimuli  

 veranderingen in luchttemperatuur: thermo-activatie 

 aerosols, geuren, …: chemo-activatie 

 lachen, zingen, praten: mechano-activatie 

 vaak aanwezig in pt’en met chronische hoest en respiratoire stoornissen 

 evt hypothese: onderliggende eigenschap van alle cases van chronische hoest 

onafhankelijk van verergerende toestand (GERD, astma, ACE-I gebruik) 

 onzeker of deze aandoeningen hoestreflex hypersensitiviteit veroorzaken of 

dienen als trigger voor reeds gevoelig persoon 

 niveau bijdrage van verhoogde hoestsensitiviteit aan ontwikkeling chronische 

hoest kan zelfs groter zijn dan die van oorzakelijke aandoening zelf 

 omvat ook andere symptomen en sensaties vb. laryngeale hypersensitiviteit, 

laryngeale sensorische neuropathie, nasale hypersensitiviteit, … 

 = “extrathoracische luchtweg hyperresponsiviteit” 

 kan reversibel of persisterend zijn 

 toegenomen hoestreflex sensitiviteit gaat nl terug naar baseline 2 – 6 weken na 

virale BLWI 

 hypersensitiviteit kan lang persisteren nadat originele stimulus weg is 

 ook gekend als neuropathische hoest: pt’en met chronische hoest  

 die niet kunnen verklaard w door andere oorzaken  

 met overdreven hoestrespons aan geen- of laag-level hoeststimuli 

 prevalentie 12 – 42% 

 diagnose 

 typische geschiedenis 

 exclusiediagnose 

 negatieve diagnostische tests 

 niet succesvolle empirische therapie tegen reversibele oorzaken 

 klinische eigenschappen van CHS 

 predominant vrouwelijk 

 middelbare leeftijd met significante duur vd hoest 
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 minimale of geen sputumproductie 

 nood om te hoesten (kriebel, jeuk, krop): gelokaliseerd in keelregio (‘laryngeale 

paresthesie’ of ‘irriteerbare larynx’) 

 één of meer hoestreflex triggers vb. koude lucht, eten, spreken, geuren, … 

 evt Arnold reflex: hoesten bij stimulatie buitenste gehoorgang met oorstokje 

 evt minder hoest tijdens 24u pH/impedantie meting 

 evt hoest ondanks negatieve histamine-challenge 

 mechanische stimulatie 

 behandeling 

 verminder blootstelling aan irritantia 

 evt behandeling ikv spraak 

 antitussieve therapie  

 centrale: codeine, dextramethorphan, … → enkel effectief bij hoge dosis 

 oxycodone (5 mg 2x/d): effectief bij lagere dosis 

 perifeer werkend 

 geïnhaleerd lidocaïne (cave bronchospasme!) 

 menthol (effectief in double blind study) 

 empirische behandeling: amitryptiline, gabapentine, pregabaline 

 experimentele therapie 

o bronchiëctasieën = permanente dilatatie vd luchtwegen 

 dagelijkse expectoratie van (grote hoeveelheden) purulent sputum 

 komt voor bij veel vss aandoeningen 

 mucoviscidose (CF) 

 NCFB = non-CF bronchiëctasieën (veel prevalenter) 

 idiopathisch 

 COPD (5-10% vd COPD patiënten) 

 post-infectieus 

 ABPA 

 immuundeficiëntie 

 ciliaire stoornissen 

 … 

 pathofysiologie: slechte sputumdrainage → accumulatie sputum → bacteriële infectie → 

lokale inflammatie en abcedatie → bronchiectasieën  

 afwijkingen 

 bronchoscopie 

 longfunctie 

 afname FEF 25 – 75 

 bronchiale hyperreactiviteit 

 afname FEV1 (obstructie) met variabele reversibiliteit 

 hyperinflatie 

 sputum/BAL microbiologie 

 voorkomen 

 H. influenzae: ciliaire dysfunctie 

 P. aeruginosa, S. aureus, B. cepacia: CF 
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 recurrente S. pneumoniae, H. influenzae en M. catarrhalis: antilichaam 

deficiëntie 

 definitie van kolonisatie 

 ≥ 3 isolaten over ≥ 3 maanden 

 ≥ 2 isolaten, 3 maanden tussen over 1 jaar 

 MRSA, Stenotrophomonas, Achromobacter 

 behandeling 

 verbeteren van clearance 

 anti-inflammatoire therapie 

 geen steroïden: werken tegen eosinofielen maar niet tegen neutrofielen 

 wel macroliden: laten neutrofielen sneller in apoptose gaan 

 AB therapie: snel AB geven bij toename klachten en productieve hoest 

 

Conclusies 

 hoest = belangrijk en significant gezondheidsprobleem 

 hoest is complex van neurofysiologische processen die heterogene oorsprong kunnen hebben 

 pt’en met persisterende hoest als uniek en/of enige symptoom kunnen hoestreflex 

hypersensitiviteit (CHS) hebben 

 chronische CHS blijkt afgezonderde entiteit met specifieke klinische eigenschappen 
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Inhalatiedevices en therapie 

(< practicum) 

 

Waarom inhalatietherapie? → lokale, selectieve werking: directe inwerking op longen 

 systemische effecten beperken 

o vb. inhalatiesteroïden (ICS): klassieke nevenwerkingen van PO steroïden voorkomen 

 vb. moon facies, atrofie spieren, hirsutisme, … 

 oa dermatologische bruising = heel specifiek voor chronische PO steroïden maar 

zelden tot nooit gezien bij inhalatie CS (zelfs bij hoge dosissen) 

o DUS voor ICS moet je geen schrik hebben 

 lage dosis mogelijk → minder dure medicatie 

 belangrijkste reden: heel snel werkend en heel efficiënt 

 

Puffers 

 doel van inhalatie: effect op distale luchtwegen en alveolen 

o dus je moet diep genoeg inademen: opdat het tot in kleine luchtwegen geraakt 

o afhankelijk van vss factoren 

 diameter vd partikels: ≤ 3 – 5 µm 

 duidelijk dat in aerosolwolk niet alle partikels zelfde grootte hebben → Gaussiaanse 

distributie van partikelgroottes 

 grote gaan vnl impacteren op keel en stembanden: gevolgen 

 nevenwerkingen 

 geraken niet tot in alveoli dus geen nut 

 te kleine partikels worden terug uitgeademd (vanaf ≤ 1 µm) 

 ideaal aerosol geeft zo veel mogelijk partikels in ideale grootte-orde: dit kan 

farmaceutisch bedrijf wel aanpassen 

 dit is inherent aan medicatie, kan je zelf niks aan doen 

 anatomie ademhalingsstelsel 

 vb. igv mucoviscidose met sterk obstructieve longfunctie: meer medicatie nodig om 

spierlagen vd luchtwegen te bereiken want luchtwegen misvormd en vol secreties  

 kan je ook zelf niet beïnvloeden 

 type inhalator (kan je wel bijsturen) 

 snelheid van verstuiving 

 vb. puffertje ventolin: 120 km/u = extreem snel, zeker owv bochten die moeten 

gemaakt worden 

 inhalatietechniek 

 puffertje ventolin en analogen is moeilijkste om te gebruiken 

 nu aantal devices op markt waarbij strikte coördinatie niet meer nodig is 

 patiëntkarakteristieken (kan je wel bijsturen) 

 inademingskracht 

 graad vna luchtwegvernauwing 

 kunnen ophouden van adem na inademing 

o na adequate inhalatie: wat gebeurt er met ingeademde partikels? 

 pulmonale depositie: hoe hoger deze is, hoe meer efficiëntie van je inhalatietherapie 

 dit bepaalt rechtstreeks absorptie in bloedbaan! → rechtstreeks in systeemcirculatie 

(niet via lever) 

 dat is wat endocrinologen willen bereiken 

 niet altijd goed bij vb. ICS want potentiële systemische nevenwerkingen 

 vb. BDP CFC en BDP HFA: beiden BDP als inhalatiesteroïd maar verschillend drijfgas 

 BDP HFA heeft 3x meer pulmonale depositie 

 potentieel meer efficiëntie  

 maar potentieel ook meer systemische nevenwerkingen van BDP HFA 

 CFC (freon) w nu vermeden owv effect op gat in ozonlaag → op zoek gegaan 

naar kleinere partikels maar owv betere pulmonale depositie heeft men dosis 

erg kunnen verminderen 
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 zelfde effect 

 minder systemische nevenwerkingen  

 igv verkeerde inhalatie: hele lage pulmonale depositie 

 afhankelijk van type inhaler dat gebruikt w 

 MDI 

 DPI = dry powder inhalers  

 bevatten geen drijfgas maar wel poeder dat geïnhaleerd w 

 algemeen betere pulmonale depositie dan MDI’s 

 2 andere zone’s van depositie 

 pharynx  

 nevenwerkingen: geïrriteerde keel, droge keel, pharyngeale candidiase, … 

 voorkomen door na puffen mond te spoelen: gorgelen en uitspuwen 

 stembanden: vnl depositie ICS op stembanden kan tot problemen leiden 

 kan zo erg zijn dat pt’en stoppen met therapie 

 stembanden zijn spiertjes → door ICS kan myopathie ontwikkelen → heesheid 

 dus systeem zoeken dat daar minder depositie geeft (niet altijd gemakkelijk)  

 als men niet adequaat mond spoelt en dan product dat daar neergeslagen is gaat 

inslikken: gaat geresorbeerd w in GI tractus → in lever first pass effect → zo naar 

systemische circulatie 

 moderne ICS hebben first pass effect van 99% 

 systemische nevenwerkingen kunnen wel belangrijk zijn voor β-blokkers → 

hypokaliëmie en ritmestoornissen mogelijk 

 om minder in oropharynx en stembanden te krijgen: overschakelen van systeem 

met lage pulmonale depositie naar hoge pulmonale depositie 

 ook inhalatietherapie met insuline in ontwikkeling (want uitstekende toegang tot circulatie) 

 

Beschikbare puffers → hoe kiezen we welke ideaal is voor pt? 

 trial and error werkt NIET 

 op zoek gaan naar juiste inhalatiesysteem 

o voorschrift arts 

o keuze medicatie en device 

o inspiratoire flow vd pt 

o behendigheid vd pt 

 driehoek van astma en COPD management: 3 hoekpunten 

o pt met astma en/of COPD 

o therapie w voorgeschreven  

o delivery device 

 moet altijd uitgelegd worden!: adequaat uitleggen en laten uitproberen (veel fouten 

tegen gemaakt) 

 belangrijk om bij controle van astma- of COPD-pt steeds inhalatietherapie te proberen 

 2 belangrijke problemen bij inhalatietherapie 

o intentionele non-compliance: nemen medicatie niet (maar kleine groep) 

o non-intentionele non-compliance: pt’en die trouw puffers nemen zoals ze zijn 

voorgeschreven maar gebruiken puffers op compleet verkeerde manier 

 vb. puffen tijdens uitademen, onvoldoende inspiratiekracht, … 

 DUS als je voor astma of COPD inhalatietherapie voorschrijft en je merkt geen effect 

 niet direct meer gaan voorschrijven  

 bij 60 – 70% w het verkeerd gebruikt → bijsturen of iets anders voorschrijven 

 soorten inhalatiesystemen 

o MDI = metered dose inhalers met drijfgas = dosis-aerosol  

 kan alleen of met spacer gebruikt w 

 voordelen 

 compact 

 geen contaminatiegevaar: nooit infecties 

 bevat groot aantal dosissen 
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 gebruiksklaar 

 niet afhankelijk van uitwendige energiebron 

 nadelen 

 moeilijk: hand-ademcoördinatie 

 overdosering → hyperkaliëmie, ritmestoornissen, … tgv veel gebruik bij status 

asmaticus 

 juiste techniek 

 techniek 

 rechtzittende houding 

 beschermkapje verwijderen 

 rustig en volledig uitademen op voorhand!: moet je meestal tonen aan pt hoe dit 

moet want is meestal niet zo duidelijk 

 op einde vd expiratie w toestel tss tanden gestoken en dan met lippen mondstuk 

omsluiten 

 hoofd licht achterover buigen: hyperextensie om hoek tss pharynx en larynx zo 

stomp mogelijk te maken 

 op moment dat inspiratie begint moet toestel w afgedrukt 

 traag en diep inademen (itt poederinhalator: krachtig, snel en diep inademen) 

 na inhalatie adem 5 – 10 seconden ophouden 

 toestel uit mond halen en rustig uitademen  

 niet 2x puffen tijdens zelfde inspiratie; volledige procedure terug herhalen 

 maar 50% vd pt’en doet dit correct na aanleren 

 wat zijn alternatieve als pt het niet kan? 

 overschakelen naar poederinhalator: is veruit beste/gemakkelijkste keuze 

 maar als pt echt gepind is op gebruik MDI: grote inhalatiekamer kan gebruikt w  

 indicaties 

 pt’en die niet willen overschakelen 

 pt’en met te veel lokale nevenwerkingen 

 kleine kinderen en oude pt’en (minstens even adequaat als aerosoltoestel 

maar gemakkelijker) 

 werking: bij puff in toestel blijven partikels tijdje zweven in spacer 

 w ingeademd via mondstuk 

 3 – 5 ademhalingen 

 klep voor uitademhaling (zodat geen CO2 w opgestapeld) 

 te zware partikels slaan neer in spacer waardoor je minder depositie hebt in 

pharynx en stembanden 

 voordelen 

 minder impactie 

 minder afkoeling vd mucosa 

 geen hand-ademcoördinatie 

 minder lokale nevenwerkingen 

 nadelen 

 omvang vd inhalatiekamer 

 te lang wachten tss activeren en inhalatie 

 verkeerd gebruik vd spacer 

 spacer is elektrostatisch geladen, enkel in apotheker verkrijgbaar, niet 

terugbetaald (kost 10 euro) en gaat 1 – 2 jaar mee 

 elektrostatische lading moet verminderd w door spacer in zeepsop te 

dompelen, er zo uit te halen en NIET af te drogen maar gewoon laten drogen 

 “een vuile spacer is een goede spacer, ene die blinkt werkt niet” 

 klep moet goed blijven: indien dit niet meer goed is, kan je even wassen 

o respimat systeem (nieuw): geen poeder en geen drijfgas maar toch komt er wolkje uit, is 

mechanisch toestel 

 principe vergelijkbaar met brandweerslang → als je 2 brandweerslangen tegen elkaar 

houdt en dan laat spuiten: eerder ‘soft mist’ 
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 bij duwen op knop, komt er gedurende 1 seconde heel trage wolk vrij 

 pt moet heel weinig tot niet coördineren 

 pulmonale depositie tot > 50% → hierdoor is dosis veel kleiner! 

o poederinhalatoren: turbohaler, diskus, handihaler, novolizer, aerolizer 

 voordelen 

 geen afkoeling vd mucosa 

 geen hand-ademcoördinatie 

 minder lokale nevenwerkingen 

 nadelen 

 soms moet heel krachtig ingeademd w 

 laden vd inhalator 

 turbohaler: alle medicatie samen aanwezig waarbij telkens 1 dosis w 

klaargelegd  (‘zandbak waar schepje uit w gehaald’) 

 moet heel krachtig aan gezogen w om goede pulmonale depositie te hebben 

 spiraaltjes in systeem waardoor partikels klein kunnen blijven (omdat ze 

anders aan elkaar klitten en dus grote partikels worden) 

 enige device op markt waar partikelgrootte en dus pulmonale depositie 

afhankelijk is van inspiratoire kracht vd pt 

 eenvoudig in gebruik 

 dosisteller op (volledig rood = leeg) 

 diskus: multidose systeem  

 iedere dosis is al afzonderlijk verpakt 

 dosisteller van 60 naar 0 

 lage weerstandsdevice dat gemakkelijker is in gebruik dan 

turbohaler 

 er is opvolger hiervan op markt die momenteel gebruiksvriendelijk zijn 

 handihaler: w geleverd met capsules en toestel 

 in opening moet capsule geplaatst worden → toestel dichtklikken en dan capsule 

kapotprikken → uitademen 

 visuele controle: je ziet dat er volledige capsule in gaat en lege uit komt 

 novolizer 

 deel 1: vulling (cartridge) 

 deel 2: toestel (device) 

 aerolizer 

 inhalator openen en capsule plaatsen → tegelijkertijd beide knoppen 1x induwen → 

diep inademen 

 min 2 inhalaties per capsule 

o elektrische vernevelaars: weinig voordelen, zeker nooit promoten 

 heel veel op markt maar niet veel goede 

 3 componenten 

 luchtgenerator die bepaalde flow genereert: moet minimum flow geven van 5 

L/minuut (daarin falen vele systemen) 

 potje waarin je medicatie doet 

 moeten eigenlijk om de paar jaar vervangen worden 

 moeten iedere 3 maanden gesteriliseerd w 

 10 minuten in kokend water 

 gebeurt vaak niet waardoor infectie vb. Pseudomonas, schimmels, … ! 

 verbindingsslang 

 mond-neusmasker is niet zo goed want verschuift te gemakkelijk 

 variabelen bij verneveling 

 gas flow 

 hoeveelheid opgeloste medicatie 

 eigenschappen van verdunde medicatie: viscositeit, concentratie, temperatuur, … 

 duur van verneveling: goed toestel kan 3 – 4 cc aerosol verstuiven binnen 10 

minuten (indien dit niet is, is er ergens probleem met systeem) 
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 residueel volume 

 vervanging van vernevelmateriaal 

 aard en leeftijd vd vernevelaar (toestel) 

 voordelen: geen!!! 

 nadelen 

 slechte pulmonale depositie 2 – 3% (door slechte toestellen) 

 hoge kostprijs (x20) 

 weinig efficiëntie 

 genereert te veel vertrouwen bij pt en arts: men denkt dat dit beter is maar is 

meestal niet zo; zelfs hogere mortaliteit! 

 te veel combinaties van medicatie 

 wanneer kan het dan wel nog gebruikt w? 

 goed toestel 

 zorgvuldig gekozen medicatie 

 voor kortdurend gebruik  

 RIZIV 

 max. 3 maanden vb. pedriatische problematiek 

 of als toch chronisch gebruik moet er attest zijn van pneumoloog dat er geen 

andere device mogelijk is (dus eigenlijk nooit) 

 welk systeem kies je?: afhankelijk van 

o pathologie vd pt vb. COPD vs astma 

o potentiële inspiratoire flow die pt moet kunnen genereren 

o behendigheid vd pt 
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Roken en rookstop 

(hier enkel ‘om nooit meer te vergeten’; is enkel verdiepend maar wel interessant, dus zie boek p. 333 – 342) 

 

Om nooit meer te vergeten 

 ong 20 – 30% vd bevolking rookt nog in België 

o proportioneel meer vd adolescenten 

 roken = verslaving  

o even uitgesproken als verslaving aan hard drugs 

o nicotine is belangrijkste verslavende substantie 

o bijdrage aan verslaving 

 omgevingsfactoren versterken verslaving 

 genetische factoren zijn predispositie voor verslaving 

o naast fysieke verslaving: ook psychische verslaving 

 rookstop 

o aantal onmiddellijke voordelen 

o aantal voordelen op termijn 

 meestal te maken met  

 reductie vd pathologie die door roken w geïnduceerd 

 reductie vd sterfte die gevolg vd pathologie is 

 wie stopt tss 35 – 44 jaar: zelfde levensverwachting als nooit-roker 

o Fagerström-test = eenvoudige vragenlijst 

 laat toe om fysieke verslaving aan nicotine in te schatten 

 igv > 5: nicotinevervangende medicatie aangewezen bij rookstop 

o roker die op eigen kracht stopt: maar 1 – 3% kans om binnen jaar te stoppen 

 intensieve rookstopbegeleiding verhoogt kans duidelijk 

 medicamenteuze hulpmiddelen (nicotinevervangende therapie: varenicline en 

bupropion) verhogen kans verder 
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Pulmonale urgenties voor basisarts 

(niet gezien in les maar toch wel relevant denk ik) 

 

Acute dyspnoe: treedt per definitie op over verloop van minuten tot uren 

 veel vss oorzaken bij volwassenen → meest frequent 

o acuut LV falen 

o longembolie 

o pneumonie 

o spontane pneumothorax 

 vaak leiden begeleidende symptomen en klinische tekens alleen al tot stellen van correcte 

diagnose 

 beleid 

o igv stridoreuze luchtwegobstructie: vrijwaar bovenste luchtweg 

 indien nodig intubatie of cricostomie 

o igv (spannings)pneumothorax: exsufflatie en/of thoraxdrain 

o igv acuut bronchospasme (astma, COPD, CF) 

 β-agonisten 

 corticosteroïden 

 zuurstof 

 indien nodig intubatie 

o igv acuut longoedeem 

 zuurstof 

 nitraten 

 diuretica 

 morfine 

 indien nodig intubatie 

o dan definitieve diagnose proberen stellen ahv 

 kliniek 

 arteriële bloedgassen (ABG) 

 RX thorax 

 BD en pols 

 andere parameters 

 mogelijke definitieve diagnosen 

o bronchospasme 

 astma bronchiale 

 COPD 

 mucoviscidose 

o verlies longparenchym 

 acuut longoedeem 

 pneumonie 

 longbloeding 

 aspiratie 

o longcollaps 

 spontane pneumothorax 

 massieve atelectase 

o pulmonair vasculaire ziekte: longembolie 

o thoraxtrauma 

 fladderthorax 

 traumatische (spannings)pneumothorax 

 hemothorax 

 diafragmaruptuur met herniatie van abdominale organen 
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Acute bronchusobstructie 

 definitie 

o acute bronchusobstructie w gekenmerkt door kritische vernauwing vd perifere luchtwegen 

die resulteert in belangrijke expiratoire flow-limitatie en plotse toename van dyspnoe 

o acute vernauwing vd luchtwegen ontstaat door combinatie van 

 endobronchiale inflammatie met oedeem 

 verhoogde mucussecretie 

 toegenomen spierspasmen 

o kan voorkomen bij gezonde personen (anafylaxis, infectieuze bronchiolitis) maar veel 

frequenter bij pt’en met astma of COPD waarbij perifere luchtwegen al door 

onderliggende aandoening aangetast zijn 

 kliniek 

o DD moet gemaakt w met andere oorzaken van acute dyspnoe 

o inschatting vd ernst gebeurt obv volgende parameters 

 graad van dyspnoe → hoe spreekt pt: zinnen, halve woorden, … 

 graad van bewustzijn 

 normaal 

 agitatie 

 cave somnolentie en uitputting 

 rechtopzittend, gebruik AH-spieren, pursed lips, cyanose, … 

 wheezing (vnl expiratoir), verlengd expirium, silent chest, … 

 verhoogde AH-frequentie, tachycardie 

 pulsus paradoxus 

 plotse daling piekflow 

o aanvullende onderzoeken 

 arteriële bloedgassen 

 PaO2 

 hypoxie meestal weinig uitgesproken en makkelijk corrigeerbaar 

 igv toch verlaagd: denken aan onderliggend longembool, pneumonie, 

longoedeem, … 

 PaCO2  

 bij astma is hypercapnie alarmteken! 

 bij COPD is hypercapnie soms chronisch 

 hoog HCO3 en normale pH 

 beter kijken naar pH voor respiratoire acidose 

 RX thorax: tekens van hyperinflatie 

 labo: algemene screening (cofo, ionogram, lever- en nierfunctie, D-dimeren, cardiale 

enzymen, CRP, IgE, …) 

 ECG 

 uitsluiten cardiale component 

 aritmieën 

 longfunctie (enkel na stabilisatie!): obstructief patroon 

 therapie 

o bronchodilatatie 

 herhaaldelijk kortwerkende β2-agonisten of anticholinergica via aerosol 

 adrenaline IM of SC bij vermoeden anafylaxis 

o steroïden IM of IV: werken enkel op reductie inflammatie → therapeutisch effect pas 4 – 6 

uur na toediening 

o zuurstof: streefwaarde saturatie > 90% 

 onmiddellijk door huisarts 

 op spoedgevallen volgens saturatie of arteriële hypertensie  

 kan leiden tot toename CO2 → argument voor beademing 

o verdere therapeutische maatregelen hangen af van onderliggende aandoening en respons 

op initiële therapie 
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 igv deterioratie (dreigende uitputting, CO2 retentie, acidose, persisterende hypoxie, 

…): beademing aangewezen 

 

Aspiratie 

 kan zich klinisch presenteren als  

o pneumonie zonder duidelijke voorafgaande aspiratie 

o respiratoire distress met duidelijke tekenen van aspiratie 

 aspiratie is mogelijk van 

o exogene vloeistof 

o exogeen vast materiaal 

o endogene secreties 

 ‘aspiratiepneumonie’ verwijst enkel naar pulmonaire gevolg vd aspiratie 

o kan zowel chemische pneumonitis als bacteriële infectie betreffen 

o exogeen vreemd voorwerp of water (verdrinking) kunnen mechanische obstructie 

veroorzaken 

 meestal hebben pt’en onderliggend 

o gestoorde hoestreflex vb. gedaald bewustzijn 

o probleem thv glottis 

 overzicht 

inoculum pulmonaal gevolg kliniek behandeling 

maagzuur chemische pneumonie - acute dyspnoe 
- tachypnoe 
- tachycardie 

- wheezing 
- koorts 

- CPAP 
- suctie 
- IV vloeistof 

orofaryngeale 
bacteriën 

bacteriële pneumonie - hoest 
- koorts 

- purulente sputa 

antibiotica 

vreemd 
voorwerp 

mechanische obstructie - acute dyspnoe 
- chronische hoest 
- stridor 

extractie van vreemd 
voorwerp 

water larynxspasme, 
mechanische obstructie 

- acute dyspnoe 
- cyanose 

- longoedeem 

- CPAP 
- suctie 

 

Massieve hemoptoë 

 definitie 

o hemoptoë = ophoesten bloed afkomstig uit luchtwegen 

o massief als pt > 100 mL bloed ineens of > 600 mL bloed per 24u ophoest 

 massieve hemoptoë komt slechts voor in 1,5% van alle hemoptoë 

 meestal niet levensbedreigend maar vereist wel dringende medische aanpak want 

 alveolaire gasuitwisseling kan verminderen 

 pt kan hemodynamisch onstabiel w 

o igv dreigende asfyxie moet pt electief gesedeerd en orotracheaal geïntubeerd w 

 bepalen van plaats vd bloeding 

o eerst DD met bloed afkomstig uit nasofarynx vs gastro-intestinale tractus 

o aanvullende onderzoeken 

 RX thorax op spoedgevallen: belangrijke informatie aangaande bepaalde long-

parenchymafwijkingen vb. holtebeeld, atelectase, tumoraal, pneumonische verdichting 

 bronchoscopie 

 dringend bij pt met snelle klinische deterioratie 

 bij stabiele pt: meestal eerst radiologische beeldvorming (RX en CT thorax) met 

bronchoscopie binnen 24u na hospitalisatie 

 arteriografie 

 meerderheid (tot 90%) vd bloedingen: afkomstig uit bronchiale arteriële circulatie 

 10% vd massieve hemoptoë 
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 pulmonale arteriële circulatie: AV malformatie, iatrogeen door Swan-Ganz 

katheter 

 systemische arteriële circulatie 

 CT thorax kan letsels tonen die op RX niet te detecteren zijn vb. bronchiëctasieën, 

klein tumoraal letsel, thoracaal aneurysma, AV malformatie, … 

 bepalen van onderliggende oorzaak vd bloeding: frequentste oorzaken 

o maligniteit vb. bronchiaal carcinoom, longmetastasen 

o bronchiëctasieën 

o infectie: vnl 

 Mycobacterium (vnl tuberculosis) 

 schimmel 

 longabces, necrotiserende pneumonie 

o vasculair 

 longinfarct, longembolie 

 mitraalklepstenose 

 iatrogene ruptuur vd a. pulmonalis (Swan-Ganz katheter) 

 broncho-arteriële fistel 

 geruptureerd thoracaal aneurysma 

 AV malformatie 

o vasculitis vb. ziekte van Behçet, Wegener granulomatosis 

o stollingsprobleem: DIC, hemofilie, trombocytopenie, ziekte van Von Willebrand 

o diverse: drugs (anticoagulantia, crack, cocaïne), syndroom van Goodpasture, trauma, 

LAM, endometriose, idiopathische pulmonale hemosiderose, amyloidose 

 therapie 

o behandeling van pt met massieve hemoptoë is moeilijk owv vss factoren 

 multipele potentiële oorzaken 

 onvoorspelbaar verloop vd bloeding 

 asfyxie, soms zelfs ondanks intubatie 

 geen consensus over optimale aanpak (geen studies met grote pt’enaantallen 

beschikbaar) 

o ABC: verzeker vrije luchtweg, ventilatie en hemodynamiek 

 orale endotracheale intubatie indien nodig vb. slechte gasuitwisseling, 

hemodynamische instabiliteit, extreme dyspnoe 

 laterale decubitus op kant vd bloeding als bloedingszijde gekend is 

o correctie vd bloedstolling indien nodig 

o bronchoscopie voor lokalisatie en/of topische behandeling 

o arteriografie voor selectieve embolisatie 

 in ervaren handen: embolisatie onmiddellijk succesvol in 85% vd interventies 

 nieuwe bloeding op zelfde plaats binnen 6 – 12 maanden: in 10 – 20% vd embolisaties 

o behandeling onderliggende oorzaak 

o heelkunde 

 heelkundige resectie is enige definitieve behandeling 

 in acute setting niet aangewezen tenzij niet anders mogelijk 

 vb. persisterende massieve bloeding ondanks angiografische embolisatie, fistel 

thoracaal aorta-aneurysma, trauma 

 heeft namelijk mortaliteit 20% en morbiditeit 25 – 50% 

 

Acute stridor 

 stridor = gierende hoorbare ademhaling die ontstaat tgv turbulente airflow thv centrale 

luchtwegobstructie 

o vnl inspiratoir of expiratoir hoorbaar naargelang lokalisatie 

 extrathoracaal (farynx/larynx) 

 intrathoracaal (trachea/bronchi) 

o gemengd inspiratoir-expiratoire stridor suggereert glottis- of subglottisprobleem 

 meest voorkomende oorzaken van stridor 
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o vreemd lichaam door aspiratie, mucusplug, stent 

o tumoraal: maligne, benigne 

o infecties: epiglottis, kroep, TB 

o congenitale afwijkingen: 85% vd oorzaken bij kinderen 

o externe compressie: goiter, vasculaire structuur, abces, klier, … 

o post-intubatie stenose 

o tracheo-bronchomalacie 

o vocal cord syndrome 

o … 

 kliniek 

o mineure obstructie zal buiten ‘storende’ hoorbare AH veelal asymptomatisch zijn → geen 

medische urgentie 

o snelle deterioratie is mogelijk 

 reden: onderliggende ziekteproces (lokale zwelling of secreties) kan plots kritische 

vernauwing induceren → belemmering ventilatie en oxygenatie 

 urgente opname is dan aangewezen 

o auscultatie is veelal typisch 

o verdere inschatting vd ernst berust op zelfde ‘klinische kenmerken’ als bij acute 

bronchusobstructie 

 in stabiele pt bestaat verdere diagnostiek uit 

o RX thorax (meestal normaal) en CT thorax 

o longfunctie: flow-volume loops (in- en expiratoir) zijn eerder gestoord dan gemeten 

volumina 

o flexibele bronchoscopie = gouden standaard 

 therapie 

o bij ernstige stridor: primaire aanpak 

 zuurstof 

 toediening aerosols met adrenaline voor ontzwelling 

 steroïden IV of IM 

o igv deterioratie (dreigende uitputting, CO2 retentie, acidose, persisterende desaturatie): 

intubatie met kunstmatige ventilatie 

o verdere behandeling igv oorzaak: meestal endoscopisch vb. verwijderen vreemd 

voorwerp, stenting, lasering, ballondilatatie, … 

 

Anafylactische reactie 

 definitie 

o anafylaxis = veralgemeene IgE-gemedieerde hypersensitiviteitsreactie op blootstelling 

aan allergeen 

 plotse massieve vrijzetting van mediatoren uit degranulerende mestcellen of basofielen 

 klinisch beeld ontstaat waarbij vss orgaansystemen zijn betrokken 

 veralgemeende urticaria of rash 

 ernstig angio-oedeem 

 potentieel levensbedreigend 

 acute bronchoconstrictie 

 cardiocirculatoire collaps 

o anafylactoïde reactie = klinisch gelijkaardige reactie die niet door IgE w gemedieerd 

 pseudo-allergische reacties berusten op rechtstreeks mestcel-degranulerend effect van 

aantal GM, voedingsbestanddelen of zelfs fysische triggers 

 aspirine en NSAID overgevoeligheid berusten op verschuivingen in prostaglandine 

metabolisme 

 ACE-I kunnen angio-oedeem reactie uitlokken door verhoogde bradykininevorming 

 oorzaken 

o meest voorkomende oorzaken van anafylaxie en anafylactoïde reacties 

 insectenbeten of –steken 

 voedselallergie (evt in combinatie met inspanning) 
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 latexallergie 

 medicatie: β-lactam AB, NSAID, anesthetica, myoplegica, … 

 immunotherapie 

 radiocontrast 

 … 

o 20 – 40% idiopathische anafylaxie: geen oorzaak kan w weerhouden 

 kliniek 

o per definitie levensbedreigend! → snelle herkenning klinisch beeld kan levensreddend zijn 

 veralgemeend urticaria, flushing en jeuk 

 angio-oedeem met zwelling van lippen, tongbasis en larynx: acute heesheid en stridor 

 GI symptomen vb. braken, diarree, krampen 

 acute bronchoconstrictie met dyspnoe, hoesten en wheezing 

 cardiocirculatoire collaps met hypotensie (syncope) en shock 

o na toediening eerste zorgen: snelle opname op spoedafdeling is primordiaal 

 ook bij onmiddellijke beterschap: verwijzing noodakelijk owv risico op laattijdige of 

uitgestelde reactie 

 bijkomende onderzoeken 

 arteriële bloedgassen 

 RX thorax 

 ECG 

 screening labo met dosage tryptase, IgE totaal en specifiek IgE 

 nadien in electieve omstandigheden: specifieke huidtesten obv uitgebreide anamnese 

 therapie 

o eerste zorgen: door huisarts of urgentiearts 

 zuurstof via masker 

 adrenaline 0,5 – 1 mg  

 bij voorkeur IM 

 evt te herhalen 

 zeer ernstig: CRP en intubatie (soms tracheotomie noodzakelijk tgv angio-oedeem) 

o nadien tijdens opname 

 antihistaminica: H1 en H2 blokkade 

 transexaminezuur: anti-bradykinine activiteit (vnl bij angio-oedeem) 

 bronchodilatantia via aerosol: bij voorkeur β2-mimetica 

 steroïden: belangrijk voor vermijden laattijdige reactie 

 (niet nuttig tegen acute anafylaxie op zich) 

 IV vocht en adrenaline: igv blijvende hypotensie 

o exploratie naar onderliggende oorzaak en nadien vermijden hernieuwde blootstelling zijn 

uiterst belangrijk 

 evt kan adrenaline auto-injector w voorzien die pt kan gebruiken bij recidief 

 desensibilisatie voor wespen- en bijengif is mogelijk 

 

 


