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Definitie (1) 

• COPD is een niet volledig reversibele 
luchtstroombeperking. Deze 
luchtstroombeperking is meestal zowel 
progressief als geassocieerd met een 
abnormale inflammatoire respons van de 
luchtwegen op schadelijke partikels of gassen 

    (GOLD, 2003) 



Definitie (2) 

• COPD: longfunktioneel gegeven 

• Emfyseem en chronische bronchitis worden in deze 
definitie niet gebruikt. 

• Emfyseem: is een begrip uit de anatomopathologie, 
is een destructie van de alveoli. 

• Chronische bronchitis: is een anamnestisch gegeven,  
aanwezigheid van hoest en sputum gedurende 
minstens 3 maanden in 2 opeenvolgende jaren. 

 



ACUTE SYMPTOMEN 

 Hoest 

 Fluimen 

 Gevoel van kortademigheid,  
vooral bij inspanningen en  
toenemend met de jaren 
 

Wat is COPD? Een vernieuwde kennismaking 
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COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease) 
CHRONISCHE AANDOENING 

 Ontstaat door vernauwing van de 
luchtwegen 

 Debiet van de luchtwegen  
vermindert 

 Combinatie van chronische bronchitis 
en emfyseem 

 Manifesteert zich meestal na leeftijd van 45 jaar 

 In 90% van de gevallen een gevolg van jarenlang roken 

 Exacerbaties en comorbiditeiten dragen bij tot de ernst van de ziekte 

COPD is een chronische aandoening met een belangrijke impact op de 
levenskwaliteit van de patiënt 

Referenties: From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/. 

 



Enkele observaties: 

 Prevalentie van COPD stijgt wereldwijd 

 COPD zal de 3de belangrijkste 
doodsoorzaak zijn tegen 2020 

 COPD is de enige belangrijke 
doodsoorzaak die aanzienlijk is 
toegenomen in de afgelopen jaren 

 In België: 680.000 COPD-patiënten 
(schatting) 

 Zware impact op het budget voor 
gezondheidszorg 

 Minder dan de helft is gediagnosticeerd! 
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Referenties: adapted from Mannino DM & Kiri VA. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2006;1:219–233 
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COPD is ernstig en de prevalentie  
neemt toe 

COPD resulteert in een aanzienlijke en toenemende economische  
en sociale last 

! 

Verandering in sterftecijfers in de V.S. van 
1965 tot ‘98 (%) 



Risicofactoren 

• Blootstelling  
 Sigarettenrook 
 Stof en chemicaliën 
 Luchtvervuiling (zowel binnen als buitenhuis) 
 Infecties (?)  
 Socio-economische status (luchtvervuiling?, slechte voeding?) 

• Persoonlijk 
 Genetisch: alfa-1-antitrypsine deficiëntie, andere (microsomiaal 

epoxyde hydrolase, glutathion S-transferase, alfa-1-
antichymotrypsine,…) 

 Luchtwegovergevoeligheid 
 Verminderde maximale debieten en volumina tgv schadelijke 

blootstelling tijdens de zwangerschap – kinderleeftijd, laag 
geboortegewicht.  
 

 



Symptomen  

• Chronische hoest 

• Chronische sputumproduktie 

• Dyspneu: progressief, persisterend, 
verergerend bij inspanning of 
luchtweginfecties 

• Blootstelling aan risicofactoren 



Referenties: 1. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Pocket Guide for Asthma Management and Prevention 2011. 
Available from: http://www.ginasthma.org/ ; 2. From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/  
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Wat is het verschil tussen COPD en astma? 

Astma1 COPD2 

Allergie Belangrijk, vooral bij kinderen Weinig of geen belang 

Roken Geen relatie Meer dan 90% van de patiënten 

Leeftijd Meestal vanaf kinderleeftijd Zelden voor 40 jaar 

Diagnose Spirometer Spirometer 

Doelbehandeling 
Volledig herstel 

luchtwegvernauwing door 
geneesmiddelen 

Rookstop 
Behandeling symptomen met 

geneesmiddelen 

Symptoomcontrole Onderhoudsbehandeling Permanent 

Luchtwegvernauwing 
(Lange termijn) 

Geen onomkeerbare 
vernauwing 

Onomkeerbare chronische 
verslechtering 

Management focus  
Stapsgewijze aanpak -

Controleren en monitoren 

Korte en lange termijn: 
vermindering van symptomen 
en vermindering van het risico 

De luchtwegvernauwing bij astma is niet continu aanwezig en is omkeerbaar 

Bij COPD daarentegen is de luchtwegvernauwing permanent en onomkeerbaar 



• Astma 
 Jongere pt (meestal kinderleeftijd) 

 Symptomatologie erg varierend van dag tot dag; s’nachts/vroege ochtend 

 Notie van allergie, rhinitis en/of eczeem 

 Familiale historiek 

 Reversibele luchtwegobstructie 

 

 



Percentage van patiënten met comorbiditeit, % 

Comorbiditeit Bij 1ste COPD diagnose Gedurende 8 jaar na 1ste COPD 
diagnose 

Hypertensie 33.7 51.4 

Pneumonie 24.6 42.9 

Ischemische 
hartaandoeningen 

15.6 24.3 

Hartfalen 15.2 31.4 

Diabetes 11.6 18.8 

Myocardinfarct 9.0 17.0 

Osteoporosis 7.6 16.9 

Beroerte 5.8 12.3 

Longkanker 1.0 4.6 

De aanwezigheid van comorbiditeiten 
vraagt een geïntegreerde aanpak 
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COPD komt vaak samen voor met andere aandoeningen 

De huisarts is goed geplaatst om het volledige beeld te krijgen van een 
COPD patiënt, die vaak ook comorbiditeiten vertoont 

Referenties: Lisspers et al., COPD in primary care in Sweden – An 11 years epidemiological register study. ERS, September 4, 2012 



Fysiek onderzoek 

• Verminderd ademgeluid, wheezing 

• Cyanose 

• Tonvormige thorax 

• Paradoxale ademhaling 

• Tachypnee 

• Enkeloedeem 

 

 



Bijkomende onderzoeken  

• Longfunktieonderzoek (debieten, volumina, 
diffusiecapaciteit) 

• Bronchodilatatie test 

 



Spirometrie 

• Aanwezigheid van FEV1/FVC <70% en 
postbronchodilatator FEV1/FVC < 80% 



Bronchodilatatie test 

• Wanneer volledige normalisatie FEV1: 
waarschijnlijk astma 

• Best mogelijk longfunktie op dat moment 

• Prognose: graad van respons omgekeerd 
evenredig met afname FEV1 

• Voorspelling (?) van respons op behandeling 
met bronchodilatatoren en glucocorticoiden 







 IV: Very Severe    III: Severe     II: Moderate       I: Mild 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

• FEV1  > 80% 

predicted 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

•  50% < FEV1 < 80% 

predicted 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

• 30% < FEV1 < 50% 

predicted 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

• FEV1 < 30% predicted 

or FEV1 < 50% 

predicted plus chronic 

respiratory failure 

Add regular treatment with one or more long-acting bronchodilators 
(when needed); Add rehabilitation 

Add  inhaled glucocorticosteroids if repeated 
exacerbations  

Active reduction of risk factor(s); influenza vaccination 

Add short-acting bronchodilator (when needed) 

Add long-term oxygen 
if chronic  respiratory 
failure.  Consider 
surgical treatments  

Classification according to old GOLD guidelines 

17 



GOLD classificatie van COPD gebaseerd op 
korte- en langetermijnaanpak 

De nieuwe GOLD Guidelines maken een 3-dimensionele patiëntstratificatie 

3. Symptomen 
(mMRC of CAT score) 

2
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1. Classificatie obv spirometrie 

2. Risico op exacerbaties 

3. Symptomen 

18 
Referenties: From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/. 
 



Groep A Groep B Groep C Groep D 

Risico ↓ 
Symptomen ↓ 

Risico ↓ 
Symptomen ↑ 

Risico ↑ 
Symptomen ↓ 

Risico ↑ 
Symptomen ↑ 

1. Classificatie obv 
spirometrie* 

Mild tot matig Mild tot matig 
Ernstig tot zeer 

ernstig 
Ernstig tot zeer 

ernstig 

2. Exacerbaties 
 per jaar* 

0-1 0-1 ≥2 ≥2 

3. Symptomen 
mMRC of CAT 

0-1 
<10 

≥2 
≥10 

0-1 
<10 

≥2 
≥10 

Vroegtijdige opsporing, een goede behandeling en preventie  
kunnen de ziekteprogressie vertragen.  

De huisarts speelt een belangrijke rol om symptomen tijdig te herkennen. 

Classificatie van COPD 

Initieel: geen of 
bijna geen klachten / 

symptomen 

19 
Referenties: From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/. 
 

*Bij het beoordelen van het risico, 
kies het hoogste risico volgens 
GOLD classificatie en exacerbatie 
historiek 



Nagata K, Respirology. Evaluation of the COPD assessment test (CAT) for 

measurement of health-related quality of life in patients with interstitial lung 

disease2012 Jan 18. doi: 10.1111/j.1440-1843.2012.02131 

Option 1: CAT 

Strong correlation 

between the CAT score 

and the SGRQ total score 

http://www.catestonline.org/ 
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http://www.catestonline.org/


* Dennis E.et al . Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Consensus Recommendations for 

Early Diagnosis and Treatment. Journal of Family Practice, November, 2006.  

PLEASE TICK IN THE BOX THAT APPLIES TO YOU 

(ONE BOX ONLY) 

mMRC Grade 0. I only get breathless with strenuous exercise.                   

 

mMRC Grade 1. I get short of breath when hurrying on the level  

or walking up a slight hill.                        

 

mMRC Grade 2. I walk slower than people of the same age on the 

level because of breathlessness, or I have to stop for breath when  

walking on my own pace on the level. 

 

mMRC Grade 3. I stop for breath after walking about 100 meters or 

after a few minutes on the level. 

 

mMRC Grade 4. I am too breathless to leave the house or I am 

breathless when dressing or undressing. 

Option 2: mMRC 

21 

http://www.jfponline.com/uploadedFiles/Journal_Site_Files/Journal_of_Family_Practice/supplement_archive/JFPSupp_COPD_1106.pdf
http://www.jfponline.com/uploadedFiles/Journal_Site_Files/Journal_of_Family_Practice/supplement_archive/JFPSupp_COPD_1106.pdf


Investigatie bij COPD 

• Longfunktieonderzoek met bronchodilatatie 

• Arterieel bloedgas 

• Rx thorax  (of eventueel CT Thorax) 

• Echocardiografie 

• Bloedafname 

• Nachtelijke saturatiemeting (polycythemie en 
normaal bloedgas) 

• (slaapstudie bij vermoeden OSAS – pulmonale 
hypertensie) 



Complicaties 

• Repiratoir falen (hypoxemie: Pa02 <60mm Hg en/of 
hypercapnie) 

• Pulmonale hypertensie 

• Rechter hartfalen (cor pulmonale):  

• Verhoogd risico op acuut myocardinfarct tgv systemische 
chronische inflammatie (verhoogd CRP, bloedplaatjes, 
fibrinogeen) 

• Polycythemie 

• Spierzwakte/atrofie 

• Osteoporose/-penie 

 



Specifieke therapie Gedifferentieerde 
therapie 

Basistherapie 

Rookstop 

Referenties: From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/ 

Behandeling van COPD volgens de nieuwe 
GOLD richtlijnen 

De behandeling van COPD vereist een patiëntgerichte aanpak 

24 

Farmacologische 
Therapie 

 Bronchodilatoren  
(β2-agonists, anti-
cholinergics, 
methylxanthines) 
 Corticosteroids 
 Anderen (Influenza- en 
pneumococcen 
vaccinatie, 
antibiotica,...) 

Non- 
farmacologische 

Therapie 

 Rehabilitatie 
(lichaamsbeweging, 
educatie,…) 

 

Andere 

 Zuurstof therapie   
 Ademhalings-
ondersteuning 
 Chirurgische ingrepen 
 

COPD Behandeling 



Preventie  

• Rookstop (nicotine-vervangende produkten, 
bupropion, rookstopprogramma’s) 

• Ontradingscampagnes, rookverbod op het 
werk, openbare gebouwen 

• Vermindering luchtverontreiniging (veilige 
werkomgeving) 

 



 Veel patiënten geloven dat 
stoppen met roken niet meer 
nodig is wanneer er al schade is. 

 De Fletcher-Peto grafiek toont 
duidelijk het belang aan van 
stoppen met roken, zelfs als er al 
substantiële schade aanwezig is. 

 De huisarts kan een belangrijke 
rol spelen in het sensibiliseren 
omtrent het belang van stoppen 
met roken en in het ondersteunen 
van de patiënt hierin. 

Referenties: http://www.spirometrie.info/goldcopd.html 
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Stoppen met roken blijft belangrijk, zelfs in gevorderde COPD 

Fletcher-Peto grafiek  

Het belang van stoppen met roken 

Leeftijd (jaren) 

Nooit 
gerookt of 
niet vatbaar 
voor rook 

Gestopt met 
roken op de 
leeftijd van 
45 jaar 

Gestopt met 
roken op de 
leeftijd van 
65 jaar 

Regelmatig gerookt 
en vatbaar voor de 

effecten ervan 
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Start van symptomen 

Serieuze beperking 

Dood 



Behandeling  

• Medicamenteus 

• Niet-medicamenteus 



Patiënt groep 
(volgens Gold 
classificatie) 

Essentieel Aanbevolen Afhankelijk van 
locale 
richtlijnen* 

A Rookstop Fysieke activiteit 
Influenza vaccinatie 

Pneumococcen 
vaccinatie 

B-C-D 

Rookstop 
 

Pulmonale  
rehabilitatie 

 

Fysieke activiteit 
 

Influenza vaccinatie 
Pneumococcen 

vaccinatie 
 

Het belang van niet-medicamenteuze 
adviezen 

De huisarts kan een belangrijke rol spelen in het geven van levensstijl advies aan 
de patiënt. Een aangepaste levensstijl helpt exacerbaties te voorkomen en de 

ziekteprogressie te vertragen 

Referenties: From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/.  

*can be considered pharmacologic treatment 

28 



Niet-medicamenteus (1) 

• Revalidatieprogramma’s 
 Verbetering inspanningstolerantie 

 Vermindering van dyspneu 

 Verbetering levenskwaliteit 

 Vermindering aantal hospitalisaties/aantal opnamedagen  

 Vermindering van de angst/depressie  

 Verbeterde overleving 

 Verbeterde recuperatie na exacerbatie 

 Effect blijft aanhouden na stop revalidatie 

 Ook bovenste ledematen (kracht/uithouding)moeten getraind worden 

 Respiratoire spiertraining  in combinatie met algemene oefeningen 

 

• E-pathologie  (COPD, bronchiectasieen, …) 

 







Niet-medicamenteus (2) 

• Zuurstoftherapie 
 Doel: PaO2> 60mm Hg en/of SaO2 >90% 

 Wie: - PaO2 < 55mm Hg of SaO2< 88%, met of zonder hypercapnie 

              - PaO2 tss 55 en 60mm Hg of SaO2 89%, met aanwezigheid van 
 arteriële pulmonale hypertensie, rechter hartfalen, polycythemie 
 (Ht >55%) 

 Effect: verlengt overleving, voorkomt toename pulmonale hypertensie (ev. 
ook daling), verbetert algemeen welzijn  



Niet-medicamenteus (3) 

• Niet-invasieve intermittente positieve druk 
ventilatie (CPAP, BiPAP, …) (akuut versus 
chronisch) 

• Heelkunde 
 Bullectomie 

 Long volume reductie chirurgie 

 Longtransplantatie 

 (Endobronchiale kleppen bij emfyseem)  



Niet-medicamenteus (4) 

• Chronische niet-invasieve intermittente 
positieve druk ventilatie  

 Indicatie: overlapsyndroom (OSAS + COPD) 

 COPD: 

 Geen bewijs van langere overlevering 

 Wordt wel terugbetaald bij patiënten met tracheostomie 



Medicamenteus  
• Bronchodilatatoren (ß2-agonisten, anticholinergica, 

methylxanthines) 

• Glucocorticoiden 

• Vaccins (influenza-pneumococcen) 

• Antibiotica: niet in stabiele fase 

• Mucolytica (?) 

• Anti-oxydantia: vermindering aantal exacerbaties 

• Immunoregulatoren: geen bewijs 

• Antitussiva: CI bij stabiel COPD 

• Vasodilatatoren (?) 

• Respiratoire stimulantia: weinig gegevens 

• Narcotica: effectief, bij gevorderde ziekte 



 IV: Very Severe    III: Severe     II: Moderate       I: Mild 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

• FEV1  > 80% 

predicted 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

•  50% < FEV1 < 80% 

predicted 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

• 30% < FEV1 < 50% 

predicted 

 

• FEV1/FVC < 70% or 

lower limit of normal 

• FEV1 < 30% predicted 

or FEV1 < 50% 

predicted plus chronic 

respiratory failure 

Add regular treatment with one or more long-acting bronchodilators 
(when needed); Add rehabilitation 

Add  inhaled glucocorticosteroids if repeated 
exacerbations  

Active reduction of risk factor(s); influenza vaccination 

Add short-acting bronchodilator (when needed) 

Add long-term oxygen 
if chronic  respiratory 
failure.  Consider 
surgical treatments  

Classification according to old GOLD guidelines 

36 



GOLD classificatie van COPD gebaseerd op 
korte- en langetermijnaanpak 

De nieuwe GOLD Guidelines maken een 3-dimensionele patiëntstratificatie 

3. Symptomen 
(mMRC of CAT score) 
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1. Classificatie obv spirometrie 

2. Risico op exacerbaties 

3. Symptomen 
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Referenties: From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

(GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/. 
 



Nieuwe behandelingsstrategie 







• www.bvpv-sbip.be 

• www.azvesalius.be , link naar Transmuraal 
Klinische Pad COPD  

• www.abkr-bvrk.be 

http://www.bvpv-sbip.be/
http://www.bvpv-sbip.be/
http://www.bvpv-sbip.be/
http://www.azvesalius.be/


Bronchodilatatoren (1) 

• Essentieel in de behandeling 

• Gebruik: zo nodig of in onderhoudstherapie 
(meer efficiënt) 

• Voorkeur voor inhalatietherapie 

• Liever inhalatiemedicatie dan orale medicatie. 



Bronchodilatatoren (2) 

• ß2-agonisten 
 Werking: relaxatie gladde spieren in de luchtwegen (stimulatie ß2-

adrenerge receptoren -> stijging cAMP) 
 Neveneffecten: sinusale tachycardie, aritmieën in gevoelige pt-en, 

hypokaliëmie, milde daling PaO2 (veranderde V/P-verhouding) 
 Vb: Foradil® / Oxis ®(formoterol), Serevent® (salmoterol), Onbrez® 
        Ventolin® (salbutamol) = kortwerkend 

 

• Anticholinergica 
 Werking: blokkeren van effect van acetylcholine op M3-receptoren 

(kortwerkend ook op M2, langwerkende op M1) 
 Neveneffecten: monddroogte, occasioneel prostaatklachten, 

metallische smaak, toename cardiovasculaire klachten (?), acuut 
groothoekglaucoom  (bij gebruik aerosols met gezichtsmasker en 
systemische anticholinergica) 

 Vb: Spiriva® (tiotropium) , Bretaris®, Seebri ® 
        Atrovent® (ipratropium) = kortwerkend 

 



Bronchodilatatoren (3) 

• Kortwerkende combinatiepreparaten 
(sympathicomimeticum + anticholinergicum) 

 Combivent®: ipratropium + salbutamol 

 Duovent®: ipratropium + fenoterol 

 

• Langwerkende combinatiepreparaten 

 Ultibro ®, Anoro ®, Spiolto ® 

 



Bronchodilatatoren (4) 

• Methylxanthines (theophylline) 
 Werking: niet selectieve fosfodiësterase inhibitoren (?), verandering in 

inspiratoire spierfunktie 

 Neveneffecten: atriale en ventriculaire aritmieën, grand mal epilepsie, 

hoofdpijn, slapeloosheid, nausea, pyrosis  
 Nauwe therapeutische marge 

 Discussie over ideale spiegels 

 Beïnvloeding spiegels door andere farmaca 

 Vb: Theolair®, Xanthium® 



Glucocorticosteroïden 

• Oraal: niet aangewezen bij stabiel COPD  
• Inhalatie:  
 Wie: stadium III en IV 

 Rationale: vermindert # exacerbaties, verbetert levenskwaliteit  
 Neveneffecten op langere termijn (weinig gekend): 

botdemineralisatie, fragiele huid, ecchymosen, cataract/glaucoom 
 Vb: Medrol® 
        Pulmicort®, Miflonide® (budesonide) 
        Flixotide® (fluticason) 
        Beclophar®, Qvar ® (beclometason) 

• Combinatiepreparaten: 
 Seretide®: fluticason + salmeterol 
 Symbicort®: budesonide + formoterol 



COPD-exacerbatie (1) 

• Toename dyspneu (wheezing) +/- toename 
hoest en sputum 

• Verandering kleur/consistentie sputum 

• Koorts 

• Niet specifieke klachten: malaise, 
slapeloosheid, slaperigheid, vermoeidheid, 
depressief tableau, verwardheid 



COPD-exacerbatie (2) 

• Oorzaken 
 Primair: - tracheobronchiale infectie 

                    - luchtvervuiling 

 Secundair: - pneumonie 

                        - longembolen 

                        - pneumothorax 

                        - thoraxtrauma 

                        - overmatig gebruik sedativa, narcotica, ß-blokkers 

                        - linker- of rechterhartfalen of aritmieën 

 



Risico factoren voor falen ambulante 
behandeling (ERS handbook,3) 

• Samenbestaande cardiopulmonaire ziekte (en COPD 
zelf is een risicofactor voor cardiovasculaire ziekte, 
(gestegen CRP)) 

• Gestegen aantal huisartsbezoeken voor respiratoire 
klachten(>3/jaar) 

• Gestegen aantal exacerbaties (>3/jaar) 
• Verhoogde baseline dyspneu 
• Ernst  van de  FEV1 achteruitgang(FEV1 <35% 

voorspeld) 
• Gebruik van zuurstof thuis 
• Inefficiënte antibiotica therapie 



Indicaties voor ziekenhuis opname  

• Sterk gestegen toename van intensiteit van de klachten 
• Ernstig  COPD 
• Ontstaan van nieuwe fysieke tekens (cyanose, perifeer oedeem, …) 
• Falen van initiël therapie 
• Significante comorbiditeiten 
• Frequente exacerbaties 
• Nieuw ontstane aritmie 
• Onzekere diagnose  
• Oudere leeftijd 
• Onvoldoende thuisondersteuning/slechte compliance/begrijpen therapie 
• Gekende hypercapnie 
• Long term oxygen therapy 
• Slechte of achteruitgaan  algemene activitiet 

 
 
 



Einde 



Severity of exacerbations (Anthonisen,2) 

Severity Characteristics 

Mild Symptoms can be controled by 
intensification of normal therapy 

Moderate Symptons need the use of corticosteroids 
and/or antibiotics 

Severe Symptoms  need a referral to the hospital 



Epidemiologie (ERS handbook,3)  

• Mild-ernstig COPD: +/- 2 exacerbaties/jaar 

• Risico op falen ambulante therapie: 12-26% 

• Mortaliteit gehospitaliseerde patiënten: 10-
14% 

• Mortaliteit intensieve zorgen: tot 24% 

 



 Een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen één of enkele dagen, 
die wordt gekenmerkt door een toename van dyspnoe en  

hoesten die groter is dan de normale dag-tot-dag-variabiliteit. 

54 

Exacerbaties hebben een impact op 
levenskwaliteit en ziekteverloop 

 Negatieve impact op levenskwaliteit 

 Versnelling van achteruitgang van longfunctie 

 Hoge socioeconomische kost 

 Effect op symptomen en longfunctie  
Herstel duurt meerdere weken  

 Significant geassocieerd met mortaliteit 

Exacerbati
es 

Exacerbaties zijn opflakkeringen van de ziekte die een grote impact 
hebben op de patiënt en het verloop van de ziekte 

Referenties: From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) 2011. Available from: http://www.goldcopd.org/. 
 



Initiate  or increase bronchodilator therapy  

Consider antibiotics 

Reassess within hours 

No result or 

improvement 
Add oral 

glucoscorticoteroids 
Reassess within hours 

Worsening  of signs 

and symptoms 

Refer to hospital 

Resolution or 

improvement of 

signs and symptoms 

Continue 

management  

Step down when 

possible 

Review long term 

management 



Voordelen van hospitalisatie 

• Nabije en continue monitoring 
• Behandeling geassociateerde aandoeningen (bvb hart 

falen, hyperglycemie, …) 
• Nutritie 
• O2 toediening (hypercapnie!) 
• IV-Antibiotica (ernstig COPD  more virulent bacteria ) 
• (Bronchodilators via aerosol) 
• Revalidatie en kinesitherapie  
• Niet invasieve mechanische ventilatie  
• Palliative/supportive behandeling 
• Starten van rookstop 



Nadelen hospitalisatie 

• Infecties (MRSA, ESBL) 

• Kosten (persoonlijk/maatschappij)  

• Verandering in de gewone behandeling 

• Agitatie 

 



Behandeling (1) 

• Zuurstof ?: 
 Ja, altijd MAAR cave carbonarcose (controleer ABG) 

 Zo onvoldoende correctie hypoxie en/of optreden van carbonarcose: 
intubatie 

• Bronchodilatatoren: 
 Verhoog frequentie en/of dosis (bij acute opstoot: herhalen!) 

 Combinatie ß2-agonisten - anticholinergica 

 Initieel best vernevelaars (cave O2 versus perslucht) 



Behandeling (2) 

• Antibiotica ? 
 Ja, bij toenemend sputumvolume en purulentie 

 Wat? Augmentin als eerste keuze, bij allergie Avelox 

 IV/PO/IM? zo snel mogelijk PO (als pt koortsvrij) 

• Glucocorticosteroiden ? 
 Ja 

 IV/PO? Gelijkwaardig 

 Dosis? Weinig overeenstemming (hoge dosis -> neveneffecten) 

 Voorstel: methylprednisolne 32mg/d ged 3d, af te bouwen met 
8mg/3dagen (ev. initieel IV zo ernstig genoeg) 

 Opgelet hyperglycemie 

 



O2-therapie 

• Acuut 

• Door iedere arts voorgeschreven 

• Maximaal 3x 1maand per kalenderjaar 
terugbetaald 

• Voorschrift voor apotheek: “acute nood”, 
debiet, bevochtiging, aantal uur, start/stop 

• Aanvraag aan het ziekenfonds 



•   
• AANVRAAG VOOR MACHTIGING TOT TERUGBETALING 
• KORTE TERMIJN ZUURSTOFTHERAPIE 
•     
•  

Naam en voornaam patiënt 
• + Straat + nr 
• + Postcode + gemeente 
• +geboortedatum 
• + inschrijvingsnummer mutualiteit 
• + NNR 
•   
•   
• Aanvraag tot terugbetaling korte termijn zuurstoftherapie:  
•   
•  Acute hypoxemie: 
•    Zuurstofconcentrator  of  Gasvormige zuurstof 
•   
•  Cluster hoofdpijn: 
•  Gasvormige zuurstof (verantwoording o.w.v. klinische toestand toevoegen) 
•   
•   Hypoxemie bij palliatieve patiënten: “DERDEBETALERSREGELING VAN TOEPASSING” 
•    Zuurstofconcentrator  of  Gasvormige zuurstof 
•   
• Diagnose: 
•  Omschrijving van de klachten: 
•  Sa O2: 
•  Dosering:  ……….l./min     ………u./dag 
• Zuurstofbevochtiger noodzakelijk? 
•   
• Specifieke toebehoren hoog debiet? 
•  ja    neen 
•   
•   
• Handtekening                                                                                                                                                        -Stempel- 

 



O2-therapie 

• Chronisch 

• Via een pneumoloog 

• Criteria cfr RIZIV 

• Via een “revalidatie”instelling, erkend door 
het RIZIV 



RIZIV-criteria 

• VASTE ZUURSTOFCONCENTRATOR    
  PO2 < 55 mm Hg - 2 metingen tussentijd 15 dagen of 3 maanden  
 55 mmHg < PaO2 < 60 mmHg : 2 metingen 15 dagen of 3 maanden AOT EN/of cor pulmonale of 

hct >55 %   
 Nachtelijk hypoxaemie syndroom  nachtelijke saturatiemeting  waarvan >30% van de 

 geregistreerde tijd < 90% % en  of cor pulmonale of hct >55 %   
• ZUURSTOFCONCENTRATOR MET VULCOMPRESSOR idem 6' wandeltest: sat <88% bij 2 metingen 

3maanden + 30‘ min buitenshuis 
• VASTE + DRAAGBARE ZUURSTOFCONCENTRATOR + > 3uur buitenshuis/dag  owv onderwijs , owv 

professionele bezigheden , owv socio-culturele bezigheden owv socio-culturele bezigheden §3,1)c) 
owv socio-culturele bezigheden    

• KINDEREN (<16 jaar) - ZUIGELINGEN   nachtelijke saturatiemeting <93% gedurende 1h PaO2 <= 55 
mmHg en/of [kind:] SaO2 <93% / [zuigeling:] <93% gedurende 5'      

• MUCO §3,3    OF PaO2 < 60 mmHg     OF 6' wandeltest: sat <88% bij 2 metingen 3maanden   
• ENKEL DRAAGBARE CONCENTRATOR   Desaturatie bij inspannng:6' WT sat<88% + (ESW <30% of 

DLCO <40%) + tweede 6' WT met O2 + tracés meesturen 
• VLOEIBARE ZUURSTOF   5    gebruik van meer dan 4lit/min CONTINU gebruik van meer dan 4lit/min 

CONTINU 



O2 therapie 

• Zuurstofconcentrator: 7.3 euro/dag 

• Gasvormige zuurstof: 
22,17euro/maand(“staangeld”) + 11 euro 
honorarium/maand + 2 euro voor vulling 
kleine fles of 22 euro voor grote fles 




