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• Andere relatie, namelijk…. 
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 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm 



Definitie 

• “Een onaangename gewaarwording van de ademhaling” 

 

• Subjectief 

 

• Veelvoorkomend probleem: 

• Tot helft opnames tertiaire centra VS 

• Krachtige voorspeller morbiditeit en mortaliteit 

• 25-37% volwassenen > 70 jr * 

 

 

* ATS 2011 



Omschrijvingen van dyspnoe 

• Lucht tekort 

• “Honger” naar lucht 

• Snakken naar adem 

• Gevoel niet genoeg uit- of in te kunnen ademen 

• Angst om geen lucht te krijgen 

• Zwaar ademen 

• Gevoel dieper of sneller te ademen 

• Gevoel van uitputting 

• Gevoel dat het ademen niet vanzelf gaat 

• Gevoel dat de ademhaling gaat stoppen 

• Strak gevoel op de borst 
• … 

 

        



Homeostatisch model van dyspnoe (naar 
analogie van pijn) 

















Behandeling luchthonger 

• Remming chemoreflexen 

• Zuurstoftoediening 

• Opiaten 

• Vermindering lactaatacidose tijdens inspanning (beperken intensiteit, verhogen 
anaerobe drempel door training) 

• Vermindering doderuimteventilatie (dieper inademen, neus in – mond uit?)  

 

• Stimulatie longrekreflexen 

• Adempatroon met langzamere maar diepere teugen 

• Bipap 





Gevoel van ademarbeid 

• Vrijwillige ademarbeid wordt oncomfortabel door toegenomen activiteit motorische 
hersenschors, oorzaken: 

 

• Toegenomen ademarbeid 

• Groter teugvolume 

• Hogere ademfrequentie 

• Toegenomen luchtwegweerstand 

• Lagere longcompliantie 

• Lagere compliantie borstwand en/of diafragma 

 

• Spierzwakte, neurologische stoornis 



Gevoel van toegenomen ademarbeid 



Behandeling toegenomen ademarbeid 

• Luchtwegverwijding 

 

• Vermindering dynamische hyperinflatie 

• Opnieuw luchtwegverwijding 

• Pursed lip-breathing 

• Angstreductie 

 

• Gewichtsreductie 



Strak gevoel op de borst 

• Optredend bij bronchospasme 

• Opwekbaar bij histamineprovocatie 

• Niet te verlichten door NIV, wel door lidocaine-inhalatie 

• Vermoedelijk door receptor verbonden met gladde spiercel 

 

• Therapeutische consequenties: 

• Luchtwegverwijding 

 

 



Tachypneu door stimulatie van C-vezels 

• Stuwing stimuleert ongemyeliniseerde C-vezels (via N. vagus) 

• Hartfalen, behandeling met adenosine, ticagrelor 

 

• Behandeling: 

• Ontwateren 

• Onderbreking pulmonale vagale afferenten 

 



De DD: 



Samengevat: 

• Pulmonaal 

• Obstructief 

• Infectie 

• Pneumothorax 

• ILD 

• Cardiaal 

• Ritmestoornis 

• Ischemie 

• Klepvitium 

• Metabool (nierinsufficientie) 

• Anemie 

• Vasculopathie 

• Ademdysregulatie 

• Obesitas/deconditionering 



MRC Dyspnoe score: 

0 Er zijn geen klachten van kortademigheid.  

 

1 Ik heb klachten van kortademigheid na flinke inspanning.  

 

2 Ik heb klachten van kortademigheid bij bergop wandelen of als ik haast maak op een horizontale     
ondergrond.  

 

3 Op grond van mijn kortademigheid loop ik op een horizontale ondergrond langzamer dan andere mensen 
van mijn leeftijd of ik moet stoppen om op adem te komen als ik in mijn eigen tempo op een horizontale 
ondergrond loop.  

 

4 Als ik op een horizontale ondergrond loop moet ik na enkele minuten stoppen om op adem te komen of 
nadat ik ongeveer 100 meter heb afgelegd.  

 

5 Ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of ik ben kortademig tijdens het aan- en uitkleden.  

 





Casuistiek: Mw H, 69 jaar 

• Voorgeschiedenis: essentiele tremor 

 

• Medicatie: propranolol 1dd40 mg 

 

• Anamnese: dyspnoe d’effort sinds 2 maanden, wegens dikke voeten lasix zonder effect. 
Hoest niet. Nooit gerookt. 6 wijn/dag. Angstig. 

 

• Lichamelijk onderzoek: loopt met rollator. BMI 35, SpO2 93%. Spoor crepiteren basaal. 
Bdz pitting oedeem. 

 

• Extra info? DD? Beleid? 





Laboratorium: 

• Hb 9.2 MCV 115 NT-pro BNP 24 CRP 24 

 

• D-dimeer 7.3 (afkapwaarde: < 0.51) 





Beloop 

• Opname, start LMWH gevolgd door NOAC 

• Blijft kortademig 

• Echo cor: slechte vensters, weinig bijdragend 

• Perfusiescan, longfunctie: 

 



Wanneer denken aan VTE? 

• Risicofactoren 

• Eerdere VTE, recente ingreep, maligniteit, OAC, APS 

 

• Dyspnoe en/of hypoxemie zonder verklaring 

 

• Discrepante kortademigheid 

 

• Pleurale pijn (66%), piepende ademhaling (21%) 

 

• Tachypneu, tachycardie, DVT, luide S2 

 



Casuistiek: Dhr B, 52 jaar 

• Reden van verwijzing: dyspnoe 

• Voorgeschiedenis: astma 

• Anamnese: hardlopen minder goed. Verleden kinderarts. Matige therapietrouw. Veel 
KNO-klachten. Hoest niet, wel brandend gevoel in luchtwegen. 

• Roken nooit. Allergie: polyvalent 

• Lichamelijk onderzoek: niet afwijkend 

 

• DD? Beleid? 



Aanvullende diagnostiek: 

• Lab: Hb 9.3, leuko 7.9, eosinofielen 0.2, CRP 1, NT pro BNP 15 

• Radiologie: 



Longfunctie na prednison: 



Beloop 

• Foster, spiriva, montelukast, avamys 

 

• Poli 3 en 6 maanden: wisselend effect. Twijfelt over Kilimanjaro. Boksen en fitness gaat 
wel, joggen niet echt. 

 

• Bij inspanning ook wat pijn op de borst. 

 

• Wat nu? 





Beloop: 

Echo cor: goede LVF, geen RBWS, geen klepvitia 

 

CT calciumscore: 

Agatson-score 524, tussen 90ste en 100ste percentiel. 

Diffuse atherosclerotisch vaatlijden in alle coronairen. 50-70% stenose proximale RCA. 

70% stenose origo LAD. 

70% stenose mid-LAD. 

50-70% stenose proximale en mid LCX. 

 

Inspanningsverbod, CAG met interventie-optie volgt 

 



Wat had hier beter gekund? 

 

• Bredere differentiaaldiagnose 

 

• Laagdrempelig inzetten van niet-invasieve, goedkope diagnostiek 

 

• Discrepantie tussen klachten en objectieve bevindingen  

 

• Andere suggesties? 



Casuistiek: Mw V, 45 jr 

• Voorgeschiedenis: glaucoom 

• Medicatie: monoprost oogdruppels, pulmicort 2dd200 ug 

• Anamnese: ‘s winters gevoelige luchtwegen, hoest soms productief. Astma in familie. 
Nooit gerookt, heeft kledingzaak. 

• Lichamelijk onderzoek: vitaal, normaal postuur, niet bijdragend 

• Via POH longfunctie, wat ziet u? Hoe verder? 



Beloop 

• Door met pulmicort in de winter 

• Echter: hoesten houdt nu aan, purulent, kuurtje werkt niet. Ook bloed erbij. 

 

• Wat nu? 







Schwannoom 

• Betreft benigne neoplasma van Schwann cellen uitgaande van intercostaalzenuw 

 

• Resectie in EMC, volledig verwijderd 

 

• Geen longschade 

 

• Thoracotomielitteken 35 cm 

 

• Probleem is nu pijnstilling 

 





Casuistiek: Dhr B, 19 jr 

• Voorgeschiedenis: allergisch, niet-eosinofiel astma 

• Medicatie: foster, atrovent, ventolin, avamys, fexofenadine 

• Anamnese: dyspnoe d’effort, sporten moeizaam, hoesten met sputum. Polyvalente 
allergie. Roken nooit. Toename klachten bij stress. 

 

• LO: piepend verlengd expirium 

 

• Lab: orienterend intern lab niet afwijkend, d-dimeer negatief 

• Beeldvorming: niet afwijkend (X/CT thorax, CT sinus) 

• ECG: normaal 

 

• Beloop: ondanks meerdere kuren prednison geen verbetering 

• Wat nu? 

 

 





• Fietstest: 

 



Ademdysregulatie 

• Symptomen: dyspnoe/luchthonger (vaak in rust), duizelingen, bandgevoel rond de borst, 
paresthesieen, palpitaties 

 

• Prevalentie bij astma tot 30% 

 

• Geen duidelijke diagnostische test voorhanden (hypocapnie, Nijmeegse vragenlijst, 
hyperventilatieprovocatietest) 

 

• Behandeling met fysiotherapie: 

• Ademhalingsoefeningen 

• Trainen kracht inademingsspieren 

• Conditietraining 

• Cesartherapie 

• Angstreductie is van groot belang 

• Geen plastic zak! 



Casuistiek: Mw B, 67 jr 

• RVO: exacerbatie COPD 

• Voorgeschiedenis: COPD Gold II, status na mammaca links wv ablatio pT1cN1Mi, 
splenectomie, hypertensie, maligniteit blaas, ok (low risk), 2xVTE wv VKA 

 

• Anamnese: ondanks 3 weken opname persisterend kortademig bij geringste inspanning. 

• Lichamelijk onderzoek: piepend verlengd expirium, pursed lips breathing 

 

• Beloop: langdurig prednison, antibiotica, luchtwegverwijders, theofylline: geen 
verbetering 

 

• Wat nu?  







Wat nu? 





EDAC: excessive dynamic airway collapse 

• >70% afname van lumen door bulging pars membranacea 

• Onduidelijke betekenis, speelt vooral bij obesitas en emfyseem 

 



Casuistiek: dhr G, 45 jaar 

• Reden van komst: afwijkende thoraxfoto 

• Voorgeschiedenis: mononier, 2017 STEMI, medicamenteus behandeld 

• Anamnese: hoest sinds 2 weken, toegenomen kortademigheid. Geen koorts, geen 
sputum. 

• Intoxicaties: 30 PY 

• Geen allergieen 

 

• Lichamelijk onderzoek: wat bleek, verder geen bijzonderheden  







Casuistiek: dhr X, 54 jaar 

• Voorgeschiedenis: DM2 met nefropathie, retinopathie.  

• 2017 cT4N3M1b st IV NSCLC met activerende mutatie in EGFR exon 21 

 

• Beloop: 6 maanden erlotinib, wegens progressie chemo, na 1 kuur snelle verdere 
progressie en opname met acuut progressieve dyspnoe 

 

 





Casuistiek: Mw vd Z, 53 jaar 

• Voorgeschiedenis: blanco. Neversmoker.  

 

• Feb 2018: opname wegens influenza 

 

• Beloop: op afdeling snelle achteruitgang, bilaterale pneumonie bv S aureus. Naar IC, 
intubatie, ARDS 

 

• Acute dyspnoe en desaturatie 

 

• Wat nu? DD? 

 

 

 





Take home messages 

 

• Dyspnoe heeft lange DD 

 

• Presentatie subjectief en gevarieerd 

 

• Let op anamnestische clues: verslechtering, knik in verhaal, begeleidende/uitlokkende 
factoren 

 

• Laagdrempelig weinig belastende diagnostiek (lab, X-thorax, ECG) 

 

• Cave onbegrepen dyspnoe en/of hypoxemie 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


