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 COPD en astma, wat is het verschil? 

 

 Nieuwste ontwikkelingen 

 Wat is het? 

 Voor wie? 

Inhoud 



 Chronisch obstructieve longaandoening 

 
 De luchtwegen zijn altijd vernauwd, dus de diameter 

van de luchtweg is te klein.  
 Uitademen door een rietje in plaats van door een pvc 

pijp.    
 De weerstand in de luchtwegen is hoog, uitademen 

kost moeite. 
 

 Oorzaak: roken 

 

COPD 



 Ontsteking van de longen, niet altijd hetzelfde 

 Variabele vernauwing en klachten 

 

 Gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, 
uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren 

 

 Oorzaak: erfelijk, beroep, allergie, maar niet helemaal 
bekend 

Astma 



Verschil 

Astma 

 Jonge leeftijd 
 Soms ook op latere leeftijd 

 Allergie/erfelijk 
 Soms ook roken 

 Wisselende obstructie 
 Soms permanent 

 Prednison gevoelig 
 Niet bij alle astmatypes 

COPD 

 Oudere leeftijd 
 Soms ook best jong 

 Roken 
 Soms ook allergie 

 Permanente obstructie 
 Soms ook wisselend 

 Prednison ongevoelig 
 En toch helpt het soms 



 Longvolume reductie 

 

 Biologicals 

 

 Revalidatie 

 

 Een oude bekende 

What’s new? 



 Wat is het? 

 Verkleining van het longvolume 

 

 En waarom zou je dat doen als je juist te weinig lucht 
hebt? 

Longvolume reductie 



 

Hyperinflatie 
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Maar je hebt toch te weinig lucht? 



 Lucht kan eruit, maar niet erin 

Longventielen 
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Longventielen 
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 Voor wie? 
 COPD GOLD 3/4 

 Veel klachten ondanks maximale behandeling 

 Ernstige statische hyperinflatie 

 Ongelijk verdeeld emfyseem 

 Intacte fissuur 

 Geen infecties 

 Gestopt met roken 

 

 Zeer strenge selectie! 
 

 

Longventielen 



 ‘ziekste’ gedeelten van de long kleiner  

 resterende, gezondere delen krijgen meer ruimte om 
te kunnen uitzetten en doeltreffender te werken.  

Coils 
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 Behandeling in studieverband 

 

 Voor wie?  

 COPD GOLD 3/4 

 Veel klachten ondanks maximale behandeling 

 Hyperinflatie 

 Gestopt met roken 

 Emfyseem 

 

Coils 



 Chirurgisch verwijderen van ziekste gedeelte van de 
long 

 Overige longdelen krijgen meer ruimte 

Chirurgie 



 Medicijnen (monoklonale antilichamen) die binden 
aan stofjes die (bepaalde typen) van astma 
veroorzaken 

Biologicals 



 



 

OMALIZUMAB 



 

Benralizumab 
Mepolizumab 

Reslizumab 



 

GEEN BIOLOGICAL 



 Geen effect bij alle COPD samen 

 Minimaal effect op exacerbaties (-0,3 exacerbatie/jaar) 

 Geen effect op kwaliteit van leven of symptomen 

En COPD dan? 



 

Revalidatie 
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 Verbetering lichamelijk functioneren 

 Verminderen klachten en beperkingen 

 Verbeteren van kwaliteit van leven 

 

 Poliklinisch of klinisch 

 

 Eventueel voorafgaand aan aanvullende therapie 

Doel van revalidatie 



Multidisciplinair 

 Longarts  

 Psycholoog 

 Bewegingstherapeut 

 Diëtist 

 

 

 

 Docent 

 Fysiotherapeut 

 Longverpleegkundige 

 Maatschappelijk werker 

 

 Dus verschillende zorgprofessionals zijn betrokken 

 Klachten door chronische longziekte komen niet alleen 
van de longen 



 Duur: 8-12 weken 
 

 Assessment:  
 Is het een geschikte behandeling?  
 Bepalen welk behandelplan past 

 
 Revalidatie:  

 5 behandelpaden, afhankelijk van wat past 
 Elk pad bestaat uit medische begeleiding, educatie/voorlichting, 

omgaan met aandoening/klachten,  zelfhulp en bewegen.  
 Bewegen kan zijn: 'meer bewegen‘, maar ook 'anders bewegen' 

of 'aangepast bewegen'. 
 

 Terugkom moment 

Revalidatieprogramma 



 Dekkerswald, Groesbeek 
 

 Beatrixoord, Haren (Groningen) 
 

 Revant, Breda 
 

 Heideheuvel, Hilversum 
 

 Ciro Hornerheide, Horn (Limburg) 
 

 Nederlands astmacentrum, Davos (Zwitserland) 
 
 

Revalidatiecentra 



 Alleen voor astmapatienten  

 Ligging op 1560 m  lagere luchtvochtigheid, minder 
huistofmijt/schimmels/pollen/luchtverontreiniging 

 

 Gedoe met zorgverzekeraars: niet genoeg bewijs? 

NAD Davos 



 

Een oude bekende… 



 Bijwerkingen 

   

Prednison: baat het niet dan schaadt 
het niet? 



 COPD aanval en behandeling op basis van 
eosinofielen (type witte bloedcel) 

Voor wie dan wel? 

 Groen: eosinofilie + prednison 
 
 Oranje: geen eosinofielen + 
prednison 
 
 Paars: geen eosinofielen, geen 
prednison 



 Gepersonaliseerde therapie: de ene patiënt is de 
ander niet 

 

 Kijken naar de hele mens, niet alleen de longen 

 

 Aanvullende therapieën: biologicals of ventielen 

 

 Inzetten van de juiste behandeling bij de juiste patiënt  

De toekomst.. 


