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DEFINITIE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

Ademhalingskinesitherapie richt zich op het behandelen van patiënten 

met stoornissen of beperkingen van hun ademhalingssysteem. 

 

Afhankelijk van de klachten van de patiënt zal de behandeling bestaan 

uit bronchiale toilet technieken en/of respiratoire revalidatie. 
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RESPIRATOIR SYSTEEM BREATHING 

LONGEN 

CILIA 

ALVEOLI 

DIFFUSIE 

WEERSTAND 
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Respiratoir systeem 



 

RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE  

De Bronchiaalboom 

t.g.v. afwezigheid 

alveoli geen 

gasuitwisseling 

 

DODE RUIMTE 150 ml 
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Vermindering diameter  
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Bronchiaal boom  

De weerstand is het hoogst thv de centrale luchtwegen.  

Naarmate we de LW ingaan neemt de weerstand af, de stroomsterkte / 

debiet blijft gelijk maar de stroomsnelheid neemt sterk af. 



  

De fysica van de  ademhaling 

Bij Inademen → borstvolume ↑ → longvolume ↑  

→ P- long < P+ buiten => LUCHT WORDT AANGEZOGEN  

 

Bij Uitademen → borstvolume ↓ → longvolume ↓  

→ P+long > P- buiten => LUCHT NAAR BUITEN STROMEN 

 

Er bestaat een Δ P  tot er een evenwicht ontstaat bestaat er een 

LUCHTSTROOM 

P+ P- 

P- P+ 
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De Mucosa 

Bekercel 

mucus 

  Mucosa 

Trilhaar cellen 

Trilharen 

Gladde 

spieren 

Capiliaren 
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Ciliaire clearance 
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Slagfrequentie cilia 1000/min 

 

Snelheid waarmee deeltje  wordt voortbewogen 

1 cm/minuut  Trachea 

1 mm/minuut KLW 
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Alveolaire verbindingen en Collaterale ventilatie 

Collaterale ventilatie  gelijke vulling 

 
Extra  bij obstructie 
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Rol van de alveole 

 

- Diffusie verzekeren 

- Expiratoire drijfkracht (RETRACTIE F) 

- Surfactant    (alveolaire oppervlaktespanning regulatie) 
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EQUAL PRESSURE POINT 

COLLAPS 
Palv = Ppl + Pel  
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ADEMRUSTTOESTAND 

GEFORCEERDE UITADEMHALING 

FLOW 

FVC 
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Ademruststand (longen en thorax => evenwicht) 

 

Een long bevindt zich in een uitgerekte toestand in de 

thoraxruimte.  

 

Dat er een retractiekracht van de longen bestaat, blijkt oa uit 

het feit dat de long collabeert wanneer lucht of vloeistof in de 

intra-thoracale ruimte komt. 

 

Deze retractiekracht van de longen wordt veroorzaakt door de 

oppervlaktespanning van de alveoli en de elasticiteit van het 

longweefsel. 

 

De ruststand van de thorax wordt bereikt wanneer we +/- 70 

%van de TLC hebben ingeademd. 

 

Ademruststand = toestand na een normale expiratie, deze 

toestand zal steeds automatisch bereikt worden wanneer geen 

andere krachten op het ademsysteem inwerken. 
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De intrapulmonale druk  

 
Volume en drukveranderingen  LUCHTSTROOM 

  

Bij een rustige ademhaling gaan we van de 

alveolus via de LW naar de mond.  

 
Palv  P Hoog     Pbr  P daalt       Pmo = Pbar 
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Tijdens een geforceerde uitademing  

 In de thorax (buiten de LW) voortdurend een hoge pleuradruk  

    In de LW een steeds verder afnemende druk. 

Let wel!!! in het stuk van de LW het dichts bij de alveoli is de druk in de 

LW hoger dan de druk daarbuiten (Pbr > Ppl).  

Door dit drukverschil worden de LW open gehouden. 
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Het punt waar de intra- en extrabronchiale druk precies aan elkaar gelijk 

zijn (Pbr = Ppl) noemt men het equal pressure point (EPP).  

Er ontstaat dynamische compressie van de LW, dit vindt plaats in het stuk 

van de LW het dichts bij de mond. De druk in de LW is lager dan daarbuiten 

(Pbr < Ppl). De luchtstroom kent hier, tgv de compressie een grotere 

snelheid . Door een trapsgewijze toename van de longvolumes, kunnen we 

het EPP stelselmatig naar de mond verplaatsen en zodoende eerst 

‘ontkleven’, vervolgens ‘verzamelen’ om tenslotte te ‘evacueren’. 
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LET OP!!!! 

Bij geforceerde uitademing kan de dynamische compressie 

overgaan in een volledige collaps van de LW (oa bij emfyseem => 

de PL,el is zeer laag, het EPP is verplaatst in de richting van de 

alveoli). De spleetvormige opening van de LW sluit volledig af. Er is 

lokaal geen luchtstroom en dus geen mucustransport meer.  

 

HOE COLLAPS VERMIJDEN !!!! door zacht uit te ademen en de 

uitademhaling vanaf een hoger longvolume uit te voeren. 
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Flow – Volumediagram 

 

De vorm van de expiratoire stroom/volumecurve verschilt duidelijk 

naargelang het gaat om obstructie of restrictie. 

 

Bij obstructie zijn de maximale luchtstromen kleiner en de curve is 

uitgehold = concaaf in de richting van de X-as.  

 

Bij restrictie, waar de debieten groter kunnen zijn in relatie tot het 

uitgeademd volume is de curve eerder convex. 
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Deze figuur geeft de flow-volume curve weer tijdens rustig ademen en 

vervolgens tijdens een maximale snelle in – en uitademing.  

 

Deze curve demonstreert dat een gezonde persoon over grote 

ventilatoire reserves beschikt. 
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Deze figuur geeft de flow-volume curve weer bij een ernstige 

luchtwegobstructie. Hier is direct te zien dat de ventilatoire reserves 

vrijwel of geheel zijn uitgeput. De volumestroom tijdens een gewone 

uitademing is vrijwel dezelfde als tijdens een geforceerde uitademing: 

elke gewone ademhaling is dus in feite een geforceerde uitademing, die 

veel ademarbeid kost. Bij inspanning dient de patiënt de ventilatie te 

vergroten, maar tgv de obstructie kan er niet goed worden uitgeademd: 

de hyperinflatie verergert! 
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FVC Restrictief longlijden   

 FVC Gemengd longlijden 



RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE 

Factoren die de expiratoire luchtstroom bepalen 

 

•De luchtwegweerstand.  

•De stabiliteit van de LW wanden.  

•De trechter structuur van de bronchiaalboom.  

•De diameter en lengte van de LW. 

•De compliantie (rekbaarheid) en de retractiekracht van de alveolen:  

  wanneer iets erg compliant is, neemt de elasticiteit daarvan af.  

 Wanneer er sprake is van hyperinflatie is de compliantie van de longen  

  te groot 

•De vullingsgraad van de alveolen. 

•De fysische eigenschappen van het mucus (deze moeten we  

  trachten te optimaliseren om het transport ervan te  

  vergemakkelijken). 

•De mobiliteit, kracht en belastbaarheid van de respiratoire pomp. 

•De gelijkmatigheid van de pulmonale vulling. (Collaterale ventilatie      

  zorgt voor een vulling van alle longdelen) 

•Paradoxe adembeweging. 
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AEROSOLTHERAPIE 
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Functie van de kinesitherapeut tijdens de Aërosoltherapie 

AEROSOLTHERAPIE 

Patiënt  

       - Aërosol combineren tijdens de therapie.                                                         

       - Correct gebruik van het toestel en hygiëne. 

Voorgeschreven medicatie  

- Op een correcte wijze inbrengen. 

- Voordeel: voorgeschreven medicatie zal beter werken 
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AEROSOLTHERAPIE 

ONDERSTE LUCHTWEGEN 

 

BOVENSTE LUCHTWEGEN 
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AEROSOLTHERAPIE 

Door de verbinding tussen middenoor en de neusholte via buis 

van eustachius is het KNO-systeem een belangrijk onderdeel 

van het respiratoir systeem 

REINIGEN BOVENSTE LUCHTWEGEN 
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Verstopte neus  
Gehoor  

Reuk  

Onderdruk oren 

Hoofdpijn – pijn rond de ogen – aangezicht 

Drukgevoeligheid - die toeneemt bij vooroverbuigen 

REINIGEN BOVENSTE LUCHTWEGEN 

Indicaties 

 

Klachten t.h.v. Middenoor – sinussen – 

neusholte 

AEROSOLTHERAPIE 
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1. Neus correct snuiten 

 

2. Neusspoeling; lota neusspoelkannetje 

 

3. Neusspoeling; spray 

 

1. Amsa- verneveling 

REINIGEN BOVENSTE LUCHTWEGEN 

AEROSOLTHERAPIE 
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REINIGEN BOVENSTE LUCHTWEGEN 

AEROSOLTHERAPIE 

1. Neus correct leren snuiten 

1. Druk opbouw vermijden 

2. Voorkeur aan langere flow dan van hogere druk 

3. Optimale luchtsnelheid zoeken 

4. Vermijden van de neus dicht te knijpen 

5. Retro-nasaal snuiten 
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REINIGEN VAN DE BOVENSTE LUCHTWEGEN 

Correcte ademhaling 

1.NEUS IN NEUS UIT 

2.Volume  

3.Rustige ademhaling 

AEROSOLTHERAPIE 



  



  



  

Vernevelaars 



  

PEP 

AUTOGENE DRAINAGE 

POSTIAUX 
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BRONCHIALE DRAINAGE 

Patiënt heeft stoornissen in het mucustransport en recidiverende 

infecties 
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BRONCHIALE DRAINAGE 

- Normale Ademhaling. 

- Pursed Lips Breathing. 

- Correcte Hoest. 

- Houdingsdrainage. 

- PEP. 

- Flutter 

- aerobika 

- Eltgol. 

- Autogene Drainage. 

- I.P.V. 

- Geassisteerde AD 
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BRONCHIALE DRAINAGE 

-> doel is zo’n groot mogelijke volumestroom te bereiken. 

-> dit wordt niet bereikt door een krachtige uitademing. 

 

Maar wel door een zachte uitademing (om collaps te vermijden) 

vanuit verschillende deelvolumes van de Totale Longcapaciteit  

 

   ->duur van de hogere volumestroom is langer voor dat deelgebied. 

Naast het muco cilliare clearance is er nog een andere kracht om 

mucus te mobiliseren namelijk de 

           Expiratoire  Luchtstroom 

AUTOGENE DRAINAGE 
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BRONCHIALE DRAINAGE 

Hoe wordt er geademd bij A.D. ? 

INADEMEN 

Liefst met de neus. 

Rustig en traag. 

Het gewenst volume inademen.  

BELANGRIJK !! 



RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE 

BRONCHIALE DRAINAGE 

INADEMINGSPAUZE VAN 3 SEC 
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BRONCHIALE DRAINAGE 

Hoe wordt er geademd bij A.D. ? 

UITADEMEN 

 Bij voorkeur door de mond. 

 Glottis open. 

 Ontspannen, het gewenst volume uitademen. 

 

         Mucus hoorbaar ?  Feedback 
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BRONCHIALE DRAINAGE 



RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE 

BRONCHIALE DRAINAGE 

HUFFEN  

Huffen = geforceerde expiratie met open glottis. 

 

Doordat de glottis geopend blijft ontstaat er minder druk 

dan bij het hoesten. De kracht is, in tegenstelling tot bij 

het hoesten, goed te doseren.  
Hierdoor vraagt huffen ook minder energie dan hoesten. 

 

GEWENST VOLUME INADEMEN  
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

POSITIVE EXPIRATORY PRESURE (PEP) 

 

  Pari-pep 

  Pep-Mask 

  Flutter 

  Aerobika 

  IPV 

 

VELCROBANDEN 

 

 



 

Pep – Mask 

Pari – Pep 

DOEL 

De expiratoire intrabronchiale druk positief 
houden. 

POSITIVE EXPIRATORY PRESSURE  

RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

SPECIFIEK GEBRUIKSDOEL 

- Homogeen ledigen van de longen bevorderen. 

- Homogene vulling van de longen bewerkstelligen. 

- Op verschillende AH-niveaus’s ademen. 

- Het mucustransport verbeteren door selectief gebruik. 

- De bronchiale vernauwing uitstellen of  programmeren. 

- De bronchiale wand stabiliseren. 

- FRC verhogen of verlagen naargelang het doel. 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

Pari-Pep 

POSITIVE EXPIRATORY 

PRESSURE  

Een pijpachtig toestelletje waarvan de diameter kan ingesteld worden. 

Hoe kleiner de diameter hoe groter de weerstand. 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

PEP - MASK 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

FLUTTER 

POSITIVE EXPIRATORY PRESSURE  

Een pijpachtig toestelletje met een kogeltje, dat een weerstand 
is bij expiratie. 

 Bij expiratie: mobilisatie van het mucus door vibraties in de 

luchtwegen. 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

   1.Door positieve druk 

  Geen of uitstellen van collaps van de luchtwegen.  

 2. Door de trillingen van de luchtwegen  

  los trillen van het mucus 

 - door percussie betere penetratie van de lucht in de verstopte longdelen  

   tijdens de expiratie.  

3. Door versnelling van de expiratoire luchtstroom 

             Slijmmobilisatie wordt bevorderd 

Effecten van het toestel 

FLUTTER 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

OSCILLATING POSITIVE EXPIRATOR PRESSURE  

AEROBIKA 

Combinatie PEP + Oscillaties       (hygiëne) 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

IPV 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

VELCRO FIXATIE BANDEN 

Algemeen gebruiksdoel 

Vervangen of complement van de manuele assistentie. 
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HULPMIDDELEN IN DE ADEMHALINGSKINESITHERAPIE 

- AH-pomp in een genormaliseerde vorm en/ of grootte brengen. 

- Paradoxe ah-bewegingen temperen of vermijden. 

- AH-patroon veranderen. 

- AH-amplitudo beperken ttz. ah-niveau’s opleggen. 

Specifiek gebruiksdoel 

VELCRO BANDEN 



RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE 

Welke hulpmiddelen wanneer gebruiken? 

 

PEP: om collaps te vermijden  en lucht in het 

te behandelen deelgebied te krijgen 

 

Oscilaties: om mucus los te trillen 

 

Velcrobanden 
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Patiënt is kortademig en heeft een verminderd 

inspanningsvermogen en dagelijkse fysieke activiteit 

RESPIRATOIRE REVALIDATIE 
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ALLEEN POSITIEVE KLINISCHE 

RESULTATEN TELLEN 
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RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE 

Door een goede ademhalings-kine kunnen we onze patiënten 

een beter levenskwaliteit bieden 

 

ALLEEN POSITIEVE KLINISCHE RESULTATEN TELLEN 


