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Introductie

• Wie ben ik? 
• Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2012

• Opleiding pneumologie te UZ Leuven: Erkenning pneumoloog in 06/2018 

• Heden werkzaam te ZNA Middelheim Antwerpen m.b.t. het behalen van de 
bijkomende bekwaamheid in de respiratoire oncologie

• Dienst pneumologie Heilig Hart Mol
• Dr. Tessa Dieudonné → algemene PNE, astma & allergie (ook kinderen >6j)

• Dr. Jan Haerden → algemene PNE, respiratoire oncologie

• Dr. Mariana Brozici → algemene PNE, slaapstoornissen (erkend somnoloog)

• Dr. Gert-Jan Smets → algemene PNE, respiratoire oncologie, 
(vanaf 01/10/2019) slaapstoornissen, respiratoire revalidatie



ATS/ERS 2013 Definition of Pulmonary Rehabilitation 

• a comprehensive intervention based on a thorough patient assessment followed by 
patient-tailored therapies

• including, but not limited to, exercise training, education, and behavior change, designed 
to improve the physical and psychological condition of people with chronic respiratory 
disease and to promote the long-term adherence of health-enhancing behaviors

• provided by a dedicated, interdisciplinary team, including physicians and other health 
care professionals

• individualized to the unique needs of the patient, based on initial and ongoing 
assessments, including disease severity, complexity, and comorbidities.



Spruit MA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Oct 15;188(8):e13-64



Pathofysiologie van inspanningsintollerantie



Rol van de cyclo-ergospirometrie (CPET)

• Evaluatie van dyspneu / inspanningsintolerantie
• Wat is het pathofysiologisch mechanisme van de dyspnee

• Cardiale limitatie?
• Ventilatoir limitatie?
• Gaswisselingsstoornis? 
• Deconditionering? Andere factoren? 

• Detectie van inspanningsgeïnduceerde bronchoconstrictie 
• Detectie van desaturatie bij inspanningen

• Pulmonale revalidatie
• Indicatiestelling
• In kaart brengen van de inspanningscapaciteit 

→ Revalidatie op maat van de patiënt
• Vooruitgang opvolgen

• Pre-op evaluatie 
• Operatief risico inschatten
• Operabiliteit thorax chirurgie

Essay diagnostics information january 2017 Carefusion



Waarom pulmonale revalidatie te overwegen?

• Na farmacologische behandeling voor astma, COPD en andere 
longziekten blijft er dikwijls een belangrijk functiedeficit bestaan

→ Klachten van dyspneu

→ Beperkte inspanningscapaciteit

→ Beperkte socio-professionele mogelijkheden

→ Toegenomen medische consumptie

→ Verhoogde mortaliteit

• Pulmonale revalidatie heeft als doel dit functiedeficit op te heffen of 
te verminderen en de participatie in het dagelijks leven te verbeteren



Waarom pulmonale revalidatie te overwegen?

• Patiënten met chronische longziekten zijn functioneel beperkt t.g.v. :
• de pulmonale pathologie

• Ventilatoir beperking

• Gestoorde gaswisseling

• ‘extra pulmonale’ gevolgen 
• Inactiviteit

• dyspneu, vermoeidheid of valangst

• Deconditionering

• Spierzwakte, respiratoire cachexie

• Ondervoeding

• Cardio-vasculaire aandoeningen

• Angst en depressie

• Isolement



Waarom pulmonale revalidatie te overwegen?

• Geen goed verband tussen inspanningscapaciteit en FEV1 !

• Farmacologische behandeling, die de FEV1 kan verbeteren en hyperinflatie doen 
afnemen, leiden niet noodzakelijk tot een verbetering van de 
inspanningscapaciteit. 

COPD GOLD Guidelines 2019
Troosters et al. Respir Med. 2010 Jul;104(7):1005-11
Spruit MA et al. Respir Med. 2010 Jun;104(6):849-57



Waarom pulmonale revalidatie te overwegen?

Troosters T et al. 2019 Mar 13. doi: 10.1111/resp.13517



Waarom pulmonale revalidatie te overwegen?

Rochester CL et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Dec 1;192(11):1373-86



Wie komt er in aanmerking? 



Wie komt er in aanmerking? 

Rokach et al. Isr Med Assoc J. 2019 May;5(21):326-329McCarthy B et al. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 23;(2)



KNGF-richtlijn Chronisch 
obstructieve longziekten 2008



Wie komt er in aanmerking? 

• Motivatie!

• Motivatie!

• Motivatie!

• Rol van (elke) arts:
• De partner en familie erbij betrekken
• Indien mogelijk in groepjes starten
• Uitgebreid informeren!

• Duidelijke informatie geven over de pathologie en rol van revalidatie (holistische visie)
• Motivatie neemt vaak toe, vooral vanaf de 6de week (integratie in de groep, 1ste effecten)

• Doelstellingen formuleren op maat van de patiënt



Wat zijn de verwachtingen bij COPD? 

Verbetering dyspneu Verbetering inspanningscapaciteit

McCarthy et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015



Wat zijn de verwachtingen bij COPD? 
Verbetering 6-MWT Verbetering 6-MWT na AECOPD

McCarthy et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015
Puhan et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2016



Wat zijn de verwachtingen bij COPD? 
Verbetering quality of life (SGRQ) Minder hospitalisaties

McCarthy et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015
Puhan et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2016



Wat zijn de verwachtingen bij COPD? 
Daling opnameduur Daling mortaliteit

Griffiths et al. Lancet 2000, 355: 362-368
Camillo CA et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Oct 26;11:2671-2679



Pulmonale revalidatie in België

• Pulmonale revalidatie binnen conventie
• Slechts 4 ziekenhuizen in België

• U.Z. Gent
• U.Z. Gasthuisberg KUL 
• Le Centre Hospitalier Universitaire de Liege
• Centre Hospitalier de l’Ardenne (provincie Luxemburg)

• Onder leiding van longarts met aparte erkenning pulmonale revalidatie (2 jarige opleiding)
• Verhoogde terugbetaling

• 60 sessies
• meer geld voor multidisciplinaire aanpak (diëtist, tabacoloog, psycholoog, ergotherapeut, SOC, ect…)

• Stengere inclusiecriteria
• ESW < 50% of TL,CO < 50%
• en 2 van de volgende criteria

• ademspierkracht < 70%
• quadricepskracht < 70%
• maximale belasting (fiets) < 90 Watt
• 6 min. wandelafstand < 70%
• CRDQ-score < 100 of < 20 voor dimensie dyspnoe

Janssens W et al. Chron Respir Dis. 2019 Jan-Dec;16



Pulmonale revalidatie in België

• Pulmonale revalidatie onder leiding van pneumoloog met erkenning pulmonale 
revalidatie

• Pulmonale revalidatie bij erkende revalidatie arts (fysische geneeskunde)
• Al dan niet in samenwerking met pneumoloog zonder erkenning in pulmonale revalidatie
• In principe monodisciplinair
• 48 sessies (K20)

• Revalidatie bij de kinesist
• 18 sessies
• Eventueel meer / verhoogde terugbetaling indien zware aandoeningen → ‘E-lijst’. 

• Mucoviscidose of geobjectiveerde primaire bronchiale ciliaire dyskinesie 
• Geobjectiveerde hyperproductieve bronchiectasieën
• Irreversibele chronische obstructieve of restrictieve longaandoeningen met maximum expiratoire

secondecapaciteit waarden van minder dan of gelijk aan 60 %, opgemeten in een tussenperiode van minstens 
één maand; bij een kind jonger dan 7 jaar kan de irreversibele ademhalingsinsufficiëntie worden vastgesteld op 
basis van een gemotiveerd verslag van de behandelende specialist 

• Recidiverende pulmonaire infecties bij bewezen ernstige immunodepressie



Pulmonale revalidatie in België



Pulmonale revalidatie in België

Janssens W et al. Chron Respir Dis. 2019 Jan-Dec;16



Pulmonale revalidatie te H.H. Mol

• Uitwerking en start programma in het najaar 2019 

• Onder leiding van fysische geneesheer

• Volledig terugbetaald (K20)
• Behalve raadpleging longarts, CPET, longfunctietesten, ect… 
• Samenwerking mogelijk met diëtist, psycholoog, sociale dienst, tabacoloog, ect…

• Al dan niet volgens aparte terugbetaling-regeling

• Raadpleging bij longarts bij start en einde
• Indicatiestelling, in kaart brengen pulmonale en functionele beperking
• Informatie over pathologie, prognose, behandelingsstrategie en verwachtingen
• Oppuntstelling farmacotherapie
• Opstellen revalidatie programma en opvolging van de vooruitgang 

• Maximum 48 sessies

• Duur 1 uur

• Eerste 6 weken 3x/week → nadien 2x/week





Pulmonale revalidatie te H.H. Mol

• Trainen met zuurstof? 
• Patiënten met hypoxemie in rust 

→ Altijd trainen met O2 en vermoedelijk aan hoger debiet dan in rust

→ Eventueel met eigen zuurconcentrator (via de conventie)

• Patiënten die desatureren bij inspanning 
→ Best interval training i.p.v. duurtraining

→ Zuurstofconcentratie niet laten dalen <90%, eventueel toch O2

• Patiënten die niet desatureren
→ Niet aanbevolen, alhoewel longpatiënten vermoedelijk aan hogere intensiteit kunnen trainen 

met zuurstof

→ Bij uitgesproken dynamische hyperinflatie mogelijks additief bij interval training (uitzonderlijk) 



Voorbeeldschema’s

Trainingsschema’s van de afdeling pulmonale revalidatie van het UZLeuven



Besluit

• Klachten van COPD blijven vaak persisteren, ondanks rookstop en optimale 
farmacologische behandeling.

• De graad van inspanningstolerantie wordt bij COPD-patiënten niet uitsluitend door 
pulmonale factoren bepaald → een multidisciplinaire aanpak is aangewezen.

• Pulmonale revalidatie heeft een bewezen gunstig effect op het 
inspanningsvermogen, dyspnoe, levenskwaliteit, heropnames na exacerbaties en 
medische consumptie bij COPD-patiënten.

• Pulmonale revalidatie kan ook geïndiceerd zijn bij niet-obstructrieve
longpathologie.

• Start pulmonale revalidatie te Heilig Hart ziekenhuis Mol te verwachten in het 
najaar 2019. 


