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10. Longen  

10.1 Anatomie en fysiologie 

 
- Trachea à 2 bronchussen (R en L) à 

R (3 longkwabben) en L (2 

longkwabben)  

- Mediastium  

- Pariëtale pleura à tegen de wand 

- Viscerale pleuraà op de long zelf 

- Tussen vliezen pleura vocht 

 

Trachea, bronchi, 

bronchioli 

- Luchtgeleiding – geen gasuitwisseling  

- Verwarming en bevochtiging van de lucht 

- Trilhaareptiheel met slijm  

Alveoli - Gasuitwisseling, oppervlakte van 100 m2!  

- In rust: opname van ± 250 ml O2 per min, afgave 

van 200 ml CO2 per min; bij inspanning: x 20  

Ademhalingsspieren 

(middenrif, 

tussenribspieren) 

- Regelen de verplaatsing van lucht in en uit de 

alveolen (ventilatie)  

- Worden aangestuurd door het ademhalingscentrum, 

dat continu wordt beïnvloedt door sensoren die CO2 

en O2 meten  

Bloed en 

bloedcirculatie  

- Zuurstof wordt in het bloed gekoppeld aan 

hemoglobine voor transport naar de weefsels  

- CO2 transport in bloed: deels opgelost, onder vorm 

van bicarbonaat of gebonden aan hemoglobine – 

bepaalt ook in sterke mate de bloed pH  
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Cellen - Grote luchtwegen: slijm producerende cellen  en 

trilhaarcellen, kunnen zo O2 goed vastnemen  

- Onderaan : luchtgeleiding!! Cellaag is veel te dik 

en veel trilhaar 

Bloedsvoorziening - Capilair netwerk rond alveolen (beladen met 

zuurstof terug naar het hart)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10.1 G 
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10.1.1 Gehele bloedsomloop 

- Alles dat vertrekt vanuit het hart zijn slagaders !! (ook het blauwe)  

- Poortaders à capillaire netwerk van darmen en lever connecteren.  

Grote bloedsomloop 

(systeemcirculatie) 

Vertrek aorta linker ventrikel tot rechter 

voorkamer 

Kleine bloedsomloop 

(pulmonaire longcirculatie) 

Vertrek rechter ventrikel tot linker voorkamer 

Spl anchnische circulatie Vanuit aorta aftakkingen (truncus coeliacus, AMS 

en AMI) via poortader naar de vena cava inferior 

(onderste holle ader) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het meten van arterieel bloed 

- Bloedafname via arterie radialis  

- Een arterieel bloedstaal:  

o pH 

o pO2 

o pCO2 

o O2-saturatie: % dat hemoglobine beladen is met O2 
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10.2 Onderzoekstechnieken 

Klinisch onderzoek 

- L en R long vergelijken (astma piepende longen) 

 

 

 

Beeldvorming 

- RX- thorax : bovenaan (wervels, ribben, hart, etc. zichtbaar)  

- CT scan : meer complex à vergelijkbare opname van thorax 

- PET CT scan : radio actief suikermolecule beeld zichtbaar 

 

Longfunctie 

- Longvolumes: longvolumes, diffuse capaciteit (membraam 

alveolen hoe dik is dit, kunnen gassen gemakkelijk die barrière 

door) 

- Diffusiecapaciteit 

- Luchtwegweerstand 

 

Bronchoscopie 

- +/- biopsie 

- +/- lavage 

- In de luchtwegen gaan kijken (niet tot in de alveolen, maar 

wel tot in verschillende segmenten van de  longen) kijken in 

bronchi 

Bloed- en sputum onderzoek 

- Kweek en kijken naar de opgroei van bacteriën 
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Longfunctieonderzoek: extra 

- Patiënt ademt uit à lijn naar beneden  

- Patiënt inademen à lijn naar boven 

- Patiënt maximaal laten uitademen en dan 

maximaal inademen!! Dan zie je de 

maximale verplaatsing van lucht  

 

- Beweging van de pen in functie van de tijd  

- In rust 500ml lucht (getijvolume)  

- Bij geforceerd uitademen, blijft er altijd nog 

wat lucht in de longen à residueel volume  

- Vitale capaciteit: de maximale hoeveelheid die 

je in en uit je longen kan bewegen.  

- 1 seconde waarde: lucht die je in 1 keer kan 

uitademen 

 

- veranderingen in longvolumes bij obstructieve en restrictieve 

longaandoeningen 

- TV: hoeveelheid lucht op en neer in omstandigheden  

- IRV: inademen max 

- ERV: uitademen max  

- Obstructieve long aandoening : RV is toegenomen (air trapping) patiënten 

ademen, maar ze krijgen de lucht er heel moeilijk uit.  

- Restrictieve: globale longvolume is verminderd (ook als je long mist)  
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10.3 Toepassingenvan het concept “symptoom – ziektebeeld – 

aandoening” op de pancreas (algemeen schema)  

Symptomen 

Klinische tekenen 

Ziektebeelden Aandoeningen 

- Specifiek 

- Algemeen 

- Respiratoir falen  

- Obstructief 

longlijden  

- Restrictief 

longlijden  

- Pulmonale 

hypertensie  

- Aangeboren 

- Ontstekingen 

- Tumoren 

- Vasculair 

- Functioneel 

- Traumatisch  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1 Symptomen en klinische tekenen 

Specifiek Algemeen 

- Dyspnoe  

- Respiratory distress  

- Cyanose  

- Hoest en sputum  

- Hemoptoë  

- Thoracale pijn  

- Piepende ademhaling  

- Vermagering  

- Vermoeidheid  

- Groeiachterstand  

- Koorts  
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Specifiek: 

Dyspnoe: subjectief gevoel van kortademigheid – verschillende graden (graad I = 

bij een matige inspanning, graad II = bij een lichte inspanning, graad III = bij een 

zeer lichte inspanning , graad IV = dyspnoe in rust). De oorzaken liggen in een 

stimulatie van het ademhalingscentrum: door vb. tekort aan O2 (gebrekkige 

opname door longaandoeningen, stoornis transport door bloedarmoede, gestoorde 

bloedcirculatie of teveel verbruik)) of verzuring van het bloed (acidose, vb. nieuwe 

diabetes mellitus) of emotie...  

 

Respiratory distress: extern waarneembare ademarbeid  

 

Cyanose: blauwe extremiteiten en slijmvliezen door te hoge concentratie van 

hemoglobine dat te weinig zuurstof bevat (bij ernstige hart- en longaandoeningen 

die zuurstoftekort geven)  

 

Hoesten: verdedigingsmechanisme, is geforceerde uitademing met gesloten 

stembanden, door prikkeling van de “irritant-receptoren” in de luchtwegen.  

 

Sputum (fluimen): elastisch muceus secreet , gevormd door de slijmbekercellen 

en muceuze klieren in de luchtwegen; gezonde persoon = minstens 10 ml sputum 

per dag; bij chronische irritatie of infectie neemt de hoeveelheid sputum toe (en 

kleur wordt dan geel of groen)  

 

Hemoptoë: ophoesten van bloed afkomstig uit de luchtwegen (steeds alarmteken), 

kan door heel wat longaandoeningen veroorzaakt worden (tumoren, onstekingen, 

embolie, longoedeem door hartfalen)  

 

Thoracale pijn: vooral wanneer de pleura (longvlies) geprikkeld wordt kan er veel 

pijn zijn, typisch toenemend met ademen; bij bronchitis kan er pijn zijn achter het 

borstbeen  

 

Piepende ademhaling: 

Inspiratoir piepen of stridor: gierend inademen, wijst op hoge obstructie  

Expiratoir piepen of wheezing: piepend uitademen, lage obstructie (vb. astma, 

chronische bronchitis)  
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10.3.2 Ziektebeelden 

Respiratoir falen of respiratoire insufficiëntie: 

Definitie:  

1. O2 in arterieel bloed < 60 mmHg = hypoxie  

2. CO2 in arterieel bloed > 45 mmHg = hypercapnie  

1 + 2 = globale respiratoire insufficiëntie  

Vormen: 

- Acuut (vb. pneumonie, ARDS)  

- Chronisch (vb. COPD, interstitieel longlijden) zijn!  

 

Klachten 

- Wisselende klachten 

- Be wustzijnsstoornissen 

- Dyspnoe 

- Respiratory distress 

- Bloeddrukstoornissen naargelang de ernst 

 

Diagnose 

- Analyse van de arteriële bloedgaswaarden  

- Veel voorkomend Hyperventilatie :  is gewoon teveel aan het ventileren, 

niet door zuurstof tekort, vaak gewoon CO2 terug normaal brengen.  

 
Voorbeeld van acuut respiratoir falen door “ARDS” Acute respiratory distress 
syndrome: acute, diffuse, inflammatoire longaandoening 

- Zeer grote kans op sterfte ! > 40%, ondanks intensieve zorgen 

- Longinfiltraten aanwezig (wit zichtbaar)  

- Enorme hypoxie en indien uitputten à CO2 gaat stijgen à globaal 

respiratoir falen à zeer grote kan op sterven. (cave covid) 

ondanks beademing, toch sterven 

- Kan die foto vragen op examen met het mechansime 
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Oorzaken van respiratoir falen door “ARDS” Acute respiratory distress syndrome: 

acute, diffuse, inflammatoire longaandoening 

 

 

 

 

 

 

 

- Acute ontstekingsziekte van de long  

- Beschadiging alveolen à covid  

 

ARDS ontstaat door overdreven reactie van het immuunsysteem 

- Cytokines: boodschappers 

- Oedeem zorgt voor slechte overgave van 02 

- Indien beademing à spieren verzwakken !!! Loskomen apparaat “wheenen” 

weer laten mee ademen met afbouw van apparaat 

- Diagnose doen we via bloedgassen.  

- Mechanisme is heel belangrijk!  
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Obstructief longlijden  

Definitie  

- Definitie: “passagestoornis” 

- De luchtwegweerstand is verhoogd en er is vooral een vertraging van de  

luchtstroom bij uitademing (er blijft teveel lucht in de longen achter). 

- Kan door vernauwing luchtwegen, er is verhoogde weerstand (flow) 

- Drukverschil: flow X weerstand (verhoogd indien obstructief long lijden)  

- Kan aanleiding geven tot respiratoire insufficiëntie (en dood)  

- Verschillende vormen (ziektemechanisme, zie figuur): 

o Omkeerbaar: astma 

o Onomkeerbaar: COPD (“chronic obstructive pulmonary diseases”, 

zoals  chronische bronchitis en emfyseem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachten à Heel variabel:  

- Dyspnoe 

- Hoesten 

- Piepen 

- Respiratoire  insufficiëntie en pulmonale hypertensie (is niet hetzelfde als 

arteriële of portale (vena cava) hypertensie)  
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Diagnose en evaluatie van ernst: 

- Beeldvorming 

- Bloedgassen 

- Longfunctie onderzoek: 500ml lucht inademen in apparaat, dan heel diep 

inademen en dan heel snel uit. De lucht die achter blijft word het residuaal 

volume genoemd.  

o Bij emfyseem: airtrapping à residueel volume is toegenomen, er 

blijft meer lucht achter op einde van de ademhaling. De vitale 

capaciteit is gedaald met nadeel residueel volume. à heeft minder 

longfunctioneel. (obstructief longlijden: emfyseem)  

 

2 vormen van obstructief longlijden  

- COPD  

o chronische bronchitis (ernstig): enorm blauw (cyanotisch), opgezette 

buik, blue couter (bloater? ofzoiets) 

o emfyseem: weinig spieren, weinig adem, lippen op elkaar persen, 

pink puffer 

- Astma  
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COPD  

- Verschillende opstoten doorheen het jaar. 

De longfunctie gaat achteruit der verloop 

van de jaren.  

 

 

 

Behandeling  

- Oorzaak behandelen: roken, alles wat de 

luchtwegen  prikkelt stoppen/behandelen 

- Bronchodilatatoren – ontstekingsremmers - antibiotica: 

o Parasympaticolytica = anticholinergica 

o Sympaticomimetica (kort- en langwerkende) bv. Ventolin  

o Corticosteroïden (inhalatiecorticosteroïden of peroraal) 

(ontstekingsremers)  

o Antibiotica bij infectieuze opstoten 

- Preventie: griepvaccin, pneumococcenvaccin (infecties belangrijk voor 

opkomende griepen etc.)  

- O2 en in extreme gevallen tijdelijk beademen 

- Chronische O2 ( ³ 16 u/d) 

- Revalidatie 

- Heelkunde: soms longtransplantatie nodig/ mogelijk (stijgt)  

Astma 

Behandeling  

- Verschillende mogelijkheden en combinaties: 

o puffers voor omgeving (T verschil, lachen, etc. triggert astma) 

o puffer met cortisone (lang 

werkende beta agonisten) 

o orale cortisonen  

- alle kinderen moeten puffers krijgen, 

en altijd bijhouden. Ze zijn soms 

levensnoodzakelijk 

à Niet in detail kennen  

 



Ziekteleer  prof. Chris Verslype 

 13 

Restrictief longlijden  

Definitie  

- “longen kunnen te weinig uitzetten” 

- Toename van de longstijfheid, toename in bindweefsel, long kan  

onvoldoende uitzetten en longvolumes nemen af 

 

Belangrijkste oorzaken: 

- Thoraxwandpathologie: bv. Je word opgehangen à je krijgt respiratoiren 

insufficiëntie. En als je de benen nog eens plooit dan laat je het lijden wat 

langer duren. Ze braken soms de benen, zodat het lijden toch iets minder 

was.  

- Pleura-afwijkingen 

- Longresectie 

- Longparenchymafwijkingen = ILD (interstitiële longaandoeningen) 

 

Klachten à heel variabel:  

- Dyspnoe 

- Hoesten 

- Indien heel ernstig:  respiratoire insufficiëntie en pulmonale hypertensie 

 

Diagnose en evaluatie van ernst 

- Beeldvorming 

- Longfunctie 

- Bloedgassen 

- Longbiopsie 
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Voorbeeld acuut restrictief longlijden: pneumothorax  

- Pneumothorax: klaplong.  

- De thorax word toegeduwd. (longen toegeduwd), na rib in long accident, 

vaak bij lange slanke mensen, spontaan soms, ook na accident.  

- Thorax drain  

 

 

 

 

 

  

 

Voorbeeld chronisch restrictief longlijden: interstitiële longaandoeningen (>300 

ziekten)  

- Occupational ILD):  

o Stoflong 

o Duivenmelkerslong 

o Boerenlong 
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Pulmonale hypertensie  

Definitie  

- Verhoogde druk in het pulmonale vaatbed; PAP (druk in de longarterie) > 

25 mmHg in rust, > 30 mmHg bij inspanning 

 

Belangrijkste oorzaken: 

- Arterieel (PAH) (vb. door eetlustremmers 

- Veneus (meestal linker hart aandoening) 

- Door longaandoening (vb. COPD, ILD) en/of hypoxemie (vb. leven op grote  

hoogte,slaapapnoe) 

- Door embolen in de longcirculatie (klonters, vb. uit diepe veneuze 

thrombose  been) 

(Longembolen, linker hartfalen eetlustremmers etc. à pulmonale hypertensie)  

 

Klachten 

- Dyspnoe 

- Syncope 

- Tekens van rechter hartfalen (grote  lever, ascites, oedemen onderste 

ledematen) 

(Rechter hart moet harder pompen tegen hogere weerstand à hierdoor 

meer druk (zwelling lever, vocht in buik, zwelling, onderste ledematen, etc.) 

à rechter hartfalen)  

 

Diagnose evaluatie van ernst:  

- Zoektocht (beeldvorming, echo  hart, hartcatheterisatie, longfunctie, 

bloedgassen …) 
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Hoe kan obstructief slaapapneesyndroom leiden tot pulmonale hypertensie? 

Wat? 

- Tijdens de slaap periodes van obstructie van de ademhaling, waardoor  

snurken en apnoe (onderbreking van de luchtstroom gedurende minstens 

10  seconden.  

- Is zeer frequente aandoening (in VS 20-30% van de mannen 10-  15% van 

de vrouwen). 

- Risicofactoren: obesitas, hogere leeftijd. 

- Bij het drinken van alcohol, verslapping van de tong en meer snurken  

- Verwikkelingen: hypoxemie leidt tot pulmonale hypertensie en eventueel tot 

rechter hartfalen (cor pulmonale) met overlijden. 

- Wanneer in alveolen een lage O2 spanning à hierdoor bloedvaten in 

spasme. Longembolie in bloedvaten long à minder gasuitwisseling (mis 

match)  

 

Klachten: 

- Vermoeidheid, slaperigheid overdag, autoongevallen, cardiovasculaire 

- problemen en evt. rechter hartfalen. 

 

Diagnose: 

- Slaaponderzoek (polysomnografie): met sensoren ademhaling en 

slaappatroon meten  

 

Behandeling:  

- Vermagering! 

- Positieve drukbeademing thuis (‘CPAP’-masker 

Schema’s belangrijk examen!! (rechts is toepassing op slaapapnoe)  
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10.2 Aandoeningen van de longen 

- Aangeboren: mucoviscidose, alfa-1-antitrypsine tekort  

- Ontstekingen: pneumonie 

- Tumoren: longkanker  

- Vasculair: longembolie  

- Functioneel 

- Traumatisch 

 

 

 

 

 



Ziekteleer  prof. Chris Verslype 

 18 

10.2.1 Aangeboren: mucoviscidose, alfa-1-antitrypsine tekort 

1. Mucoviscidose (“cystic fibrosis”) (aangeboren – erfelijk)  

 

Wat?  - Autosomaal recessieve aandoening (1/2500 blanke 

pasgeborenen) in het gen dat codeert voor een eiwit 

(CFTR, “cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator”) dat over de celmembranen van exocriene 

klieren (vb. slijmvlies van luchtwegen, pancreas, 

galkanaaltjes, zweetklieren ...) de vloeistofbalans 

regelt.  

- Een stoornis in de functie van dit eiwit leidt tot taaie 

secreties in de aangetaste organen, waardoor de afvoer 

van deze organen wordt geblokkeerd en het orgaan 

traag vernietigd wordt 

 

Klachten? - Ziektebeeld van progressief obstructief longlijden: taaie 

secreties die zeer moeilijk geklaard worden, met 

obstructie van kleine luchtwegen door “plugs” van slijm 

en herhaalde infecties en vernietiging van longweefsel. 

Op termijn evolutie naar respiratoir falen en pulmonale 

hypertensie.  

- Progressief long lijden à globaal respiratoir long falen 

- Pancreasaantasting (zie aandoeningen van de 

pancreas).  

- Kan ook problemen gevenop de lever 

Diagnose? - Genetische test, zweettest (zweet bevat meer NaCl dan 

normaal het geval is)  

- Zie ziektebeeld van COPD  

Behandeling? - Gespecialiseerde centra! 

- Therapie gericht op ontsteking en infectie in de longen. 

Behandeling maldigestie en diabetes: zie 

pancreasaandoeningen.  
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2. Alfa-1-antitrypsine tekort (aangeboren – erfelijk) 

Wat? - Erfelijke aandoening waarbij Alfa-1-antitrypsine 

opstapelt in de lever en niet uit de levercellen kan. Het 

alfa-1-antitrypsine zorgt normaal voor een remming 

van proteases die de elastische vezels in de longen 

kapot kunnen maken. Zo kan er bij een tekort aan A1-

AT emfyseem ontstaan.  

- Eitwit dat longen normaal beschermd à maar faalt à 

ontstaan emfyseem 

- Veel resideel volume  

- Het teveel aan alfa-1-antitrypsine in de levercellen 

maakt enerzijds de lever op termijn kapot (cirrose kan 

ontstaan).  

Klachten? - Ziektebeeld van COPD, type emfyseem.  

- Chronisch leverfalen  

Diagnose? - Zie bespreking ziektebeeld van COPD  

- Zie bespreking ziektebeeld chronisch leverfalen  

Behandeling? - Zie bespreking ziektebeeld van COPD 

- Long- en evt. levertransplantatie  
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10.2.2 Ontstekingen: pneumonie/longonsteking  

Wat en bij wie? - Ontsteking van de long als reactie op virus, bacterie, 

schimmel of autoimmune oorzaak  

- Verschillende types pneumonie: 

o Community-acquired (thuis opgedaan) 

o Ziekenhuispneumonie (nosocomiale pneumonie) 

o Aspiratiepneumonie (verslikken in voedsel à in 

longen) 

o Tuberculose  

- Bij virale pneumonie – zoals COVID19 – is de reactie 

van het immuunsysteem soms zo uitgesproken dat 

hierdoor ook gezond longweefsel kapot gemaakt wordt  

Klachten? - Zeer variabel, en verschillende ziektebeelden 

(respiratoir falen, obstructief, restrictief...)  

- Vaak acuut verloop met koorts, hoesten, dyspnoe  

- Een zeer ernstige pneumonie kan blijvende schade aan 

de longen veroorzaken  

Diagnose?  - Rx-thorax, CT-thorax  

- Bloedname, sputumonderzoek, soms nood aan 

onderzoek van vocht afgenomen tijdens bronchoscopie 

(bronchiale lavage)  

Behandeling? - Oorzakelijk: antibiotica (voor bacterie), antivirale 

middelen, tuberculostatica (tegen TBC- bacil)  

- Ondersteunend: zuurstoftoediening, soms nood aan 

kunstmatige beademing  
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10.2.3 Tumoren: longkanker 

Wat? - Longkanker: kwaadaardige tumor uitgaande van het 

slijmvlies van de luchtwegen. 

Rol van roken (in 90% van de gevallen de oorzaak), 

luchtverontreiniging, asbest.  

- Twee types: 

o Kleincellig longkanker: zeer agressief, snel 

uitzaaiingen (95% bij diagnose!) 

o Niet-kleincellig longkanker  

- Wereldwijd belangrijkste reden voor tumorsterfte bij 

man en vrouw! Slechte prognose: 10% 5-jaars 

overleving (maar recent beterschap door 

immunotherapie).  

 

Klachten en 

ziektebeelden? 

 

- Door de tumor zelf: hemoptoë, hoest, piepende 

ademhaling, dyspnoe, thoracale pijn, “obstructieve” 

pneumonie. Dus verschillende ziektebeelden mogelijk: 

obstructief, restrictief, respiratoir falen...  

- Door de uitzaaiingen: lever, hersenen, bot  

- (Paraneoplastische fenomenen: productie van 

hormonen: SIADH, Cushing à teveel cortiosne in het 

lichaam)  

Diagnose? - Beeldvorming: RX, CT, PET-CT (opsporing van 

metastasen).  

- Bronchoscopie met biopsie.  

 

Behandeling? Voor niet-kleincellige tumoren  

- Zo mogelijk chirurgische resectie: meeste kans op 

definitieve genezing  

- Zo onmogelijk: dikwijls radiotherapie of 

chemotherapie of combinatie van beide  

Voor kleincellige tumoren  

- Bijna altijd gemetastaseerd  

- Radiotherapie/ chemotherapie  
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10.2.4 Vasculair: longembolie 

Wat? - Bloedklonter (vanuit bv. been, zie diepe veneuze 

thrombose) volgt veneuze bloedbaan en komt via het 

hart in de pulmonaal arterie vast te zitten. 

- Plotse drukverhoging in de slagaders na het hart: 

ontstaan van verwikkelingen op niveau van het hart: 

rechter hartfalen, ritmestoornissen, bloed raakt niet 

meer geoxygeneerd: levensbedreigend!  

- Reden van plotse dood! (haraanval vaak) 

 

Klachten? - Ziektebeeld van pulmonale hypertensie. Plotse dood is 

mogelijk.  

 

Diagnose? - Klinisch beeld 

- CT-scan klonter in de pulmonaal arterie 

- Echocardiografie toont overbelasting rechter hart  

 

Behandeling? - Thrombolyse bij levensbedreigende vormen 

- Bloedverdunning: heparine, coumarines, NOACS (zie 

stolling)  

 

Preventie, - Voldoende bewegen, drinken 

 

 

 


