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Mini-implantaat nieuw wapen tegen 
obesitas

Meer dan zevenhonderd miljoen mensen wereld-
wijd lijden aan obesitas. Een nieuw implantaat 
van nog geen centimeter groot zou uitkomst 
kunnen bieden bij het bestrijden van obesitas. 
Waar obesitas aanvankelijk vooral een wel-
vaartsaandoening was, lijden nu ook steeds 
meer mensen in armere landen eraan. De ziekte 
leidt tot tal van gezondheidsklachten zoals hart-
problemen en zelfs sommige vormen van kanker 
worden gerelateerd aan obesitas. Ingenieurs aan 
de University of Wisconsin-Madison in de Ver-
enigde Staten hebben een apparaat ontwikkeld 
waarmee het groeiende probleem mogelijk een 
halt kan worden toegeroepen. Het gaat om een 
eenvoudig te plaatsen implantaat van nog geen 
centimeter groot, zonder batterijen. Bij labora-
toriumtesten op ratten, bleken de knaagdieren 
bijna 40% van hun lichaamsgewicht kwijt te ra-
ken nadat ze van het implantaat waren voorzien, 
meldden de onderzoekers onlangs in een publi-
catie in het tijdschrift Nature Communications. 
Het apparaatje genereert nauwelijks voelbare 
elektrische pulsjes in de maag die normaal ge-
sproken door voedsel worden opgewekt. Die 
pulsen worden naar de nervus vagus gestuurd, 
de tiende hersenzenuw die het brein verbindt 
met veel organen, waaronder de maag. Als ge-
volg van de pulsen denkt het brein al binnen een 
paar happen dat de maag vol zit en verdwijnt 
de eetlust. ‘De pulsen komen overeen met de 
natuurlijke bewegingen van de maag en brengen 
een natuurlijke reactie teweeg die de opname van 
meer voedsel verhindert’, zegt Xudong Wang, 
hoogleraar materiaalwetenschappen en werktuig-
bouwkunde in een persbericht van zijn universiteit. 
De proef met ratten is geslaagd, nu gaat hij de me-
thode testen bij grotere proefdieren. Als ook dat 
lukt, dan volgen de eerste testen op mensen. 

Ziekenhuizen nemen sneltest voor 
griep in huis

Sinds eind vorig jaar is Nederland weer in de 
ban van de griepepidemie. Omdat de griepgolf 

vorig seizoen tot grote problemen leidde, zijn 
ziekenhuizen nu beter voorbereid. Meerdere zie-
kenhuizen hebben sneltesten in huis gehaald, 
zodat zij snel kunnen beoordelen of een patiënt 
met griep kampt en naar de verpleegafdeling 
moet worden gebracht. Binnen 20 minuten is 
duidelijk of iemand last heeft van de griep. Dit 
meldt het Algemeen Dagblad. Tevens hebben 
meerdere ziekenhuizen, waaronder het Francis-
cus Gasthuis & Vlietland, Rijnstate en het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, een griepafdeling ingericht 
waar grieppatiënten terechtkunnen om het 
risico op besmetting van andere zieken te ver-
kleinen. Het is belangrijk om te voorkomen dat 
grieppatiënten het virus binnen de ziekenhuizen 
verspreiden. Daarom zijn dergelijke afdelingen 
ingericht en openen andere ziekenhuizen extra 
bedden. Onder meer in het Radboudumc en 
VUmc in Amsterdam is personeel gevraagd om 
bij te springen, indien nodig. Artsen in het AMC 
zullen grieppatiënten niet meer de hand schud-
den om zo verdere besmettingen tegen te gaan. 
Ook heeft het ziekenhuis een poster opgehangen 
waarop het bezoekers vraagt om een mondkapje 
te dragen als zij verkouden zijn of last hebben 
van hoestklachten.

Ex-roker laat 355 euro per jaar aan 
premiebesparing liggen

Ex-rokers laten nog steeds veel geld liggen, meldt 
vergelijkingssite Independer. Ruim 70 procent 
van de ex-rokers met een overlijdensrisicover-
zekering (ORV) weet niet dat ze in aanmerking 
komen voor de lagere niet-rokerspremie als ze 
twee jaar zijn gestopt. Rokers betalen hogere 
premies voor hun ORV dan niet-rokers omdat zij 
gemiddeld jonger overlijden. Jaarlijks betalen zij 
gemiddeld 355 euro meer.  Miljoenen Nederlan-
ders hebben een ORV. Deze is vaak gekoppeld 
aan een hypotheek. Hierdoor is een deel van de 
hypotheeklasten gedekt als een partner over-
lijdt. Als je stopt met roken kun je dit twee jaar 
na de stopdatum doorgeven aan je verzeke-
raar. Die verlaagt vervolgens je premie naar het 
niet-rokerstarief. Het onderzoek laat zien dat 70 
procent van de ex-rokers niet van het bestaan 
van deze mogelijkheid weet. De onderzochte 

In	de	media

Januari 2019
 
De maand januari is weer aangebroken, de maand om te starten met goede voornemens.  Vaak  
genoemde goede voornemens zijn gezonder eten en meer bewegen om wat overtollige kilo’s kwijt 
te raken. We weten dat overgewicht gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Zo lopen mensen met 
obesitas een verhoogd risico op het krijgen van diabetes en hypertensie, maar ook long gerelateerde 
problemen zijn een comorbiditeit.
Kortademigheid is een veelgehoorde klacht bij obesitas, maar wat is dan de veroorzaker van die 
kortademigheid? Astma? Of toch het overgewicht? En welke behandeling zou dan passend zijn? 
Longmedicatie? Of gewichtsreductie? In het artikel ‘Morbide obesitas en astma-effect van gewichts-
reductie’ lees je over het effect van afvallen door middel van een maagverkleining op obees astma.
Ook OSA(S) is een aan (morbide) obesitas gerelateerde aandoening. Van 11 tot en met 13 april 2019 
is het Sleep en Breathing congres in Marseille, waar je alles kunt horen over slaapgerelateerde long-
problemen en de therapieopties daarvoor. De firma Westfalen Medical en de firma Philips bieden 
beiden een NVLA-lid de mogelijkheid dit congres te bezoeken door het aanbieden van een travel-
grant van €500,-.  Als tegenprestatie vragen wij jou om op de Sleep review avond in oktober een 
presentatie te geven over wat je tijdens het congres hebt gezien.
Om deze travelgrant aan te vragen kun je een motivatiebrief sturen naar slaap@nvla.nl. Maar ook 
voor meer informatie over het congres en het programma of over de voorwaarden bij de travelgrant 
kun je contact opnemen met de commissie slaap via dit email-adres.

Ten slotte wil ik, namens het bestuur van de NVLA, al onze leden en sponsoren een prachtig 2019 
toewensen.

Mady Los,
Voorzitter

Voorwoord

▲
Dit	 keer	 hebben	 wij	 onder	 meer	 berichten	 over	 een	 nieuw	 middel	 tegen	 
obesitas,	 ziekenhuizen	 die	 een	 sneltest	 inzetten	 om	 de	 griepepidemie	 niet	 
zo	uit	de	hand	te	laten	lopen	als	in	2018	en	over	ex-rokers	die	zelfs	nòg	meer	
geldwinst	kunnen	behalen	doordat	 zij	 sigaretten	 laten	 liggen.	Verder	schijnt	
dat	 er	 mogelijk	 over	 5	 jaar	 in	 vrijwel	 iedere	 Nederlandse	 regio	 te	 weinig	 
huisartsen	zullen	zijn.
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groep, die nog rookte toen ze de huidige ORV 
afsloot, is gemiddeld vijftien jaar geleden gestopt 
met roken. De mensen uit deze groep hebben 
dus dertien jaar teveel premie betaald. Met een 
gemiddeld premieverschil van 355 euro per jaar 
tussen de rokers- en niet-rokers, komt dit neer 
op een bedrag van maar liefst 4.615 euro, zo re-
kent Independer uit. 

Minder drinken maakt stoppen met 
roken makkelijker

Rook- en drinkgedrag hangt wellicht nog nauwer 

samen dan al wordt gedacht. Uit nieuw onder-
zoek blijkt dat zware drinkers die willen stoppen 
met roken, baat hebben bij het verminderen 
van hun alcoholgebruik. Bij mensen die veel 
drinken, verwerkt het lichaam nicotine name-
lijk sneller. Alcoholgebruik verminderen kan het 
daarom eenvoudiger maken te stoppen met ro-
ken, zeggen onderzoekers van de Oregon State 
University. In het verleden is al uit onderzoek 
gebleken dat mensen die nicotine sneller ver-
werken, vaak meer gaan roken en meer moeite 
hebben om te stoppen. Het vertragen van de ni-
cotineverwerking kan daarom behulpzaam zijn, 
zegt Sarah Dermody, hoofdauteur van de studie.  
 
“Dit onderzoek laat zien dat stevig alcoholge-
bruik en roken het beste tegelijkertijd kunnen 
worden behandeld,” meldt ze. Zware drinkers ro-
ken vaak ook sigaretten. Drinken is een bekende 
risicofactor voor roken, en andersom ook: roken 

vormt een risicofactor voor drinken. De onder-
zoekers wilden meer weten over het verband 
tussen die twee. Ze deden hun onderzoek bij 22 
rokers die hulp zochten voor hun alcoholgebruik. 
Ze ontdekten dat de verwerking van nicotine 
in het lichaam aanzienlijk trager verliep als de 
alcoholconsumptie werd teruggebracht van ge-
middeld 29 glazen per week tot 7. De studie is 
gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 
Nicotine & Tobacco Research.

Landelijk tekort aan huisartsen dreigt

De komende jaren dreigt er een tekort aan huis-
artsen te ontstaan. Dat blijkt uit een rapport dat 
in opdracht van het ministerie van VWS en de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de ar-
beidsmarktsituatie van huisartsen in kaart heeft 
gebracht. Vooral in regio’s waar de bevolking 
vergrijst, voor veel huisartsen hun pensioenleef-
tijd nadert en waar jonge huisartsen zich niet 
graag vestigen is de situatie nijpend. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om Zeeland, de Achterhoek, 
Friesland, het noorden van Noord-Holland Noord 
en Drenthe. Maar in het meest pessimistische 
scenario, waarin de zorgvraag hard stijgt, zijn er 
over vijf jaar te weinig huisartsen in bijna elke Ne-
derlandse regio. De oorzaken zijn niet eenduidig: 
het huisartsenvak is veranderd de afgelopen tien 
jaar. Veel meer vrouwen dan mannen studeren af 
als huisarts; zij werken meer en vaker parttime, 
en moeten een generatie afwisselen van fulltime 
praktijkeigenaren. Ook kan voor hen een baan in 
landelijk gebied niet aantrekkelijk zijn, omdat ook 
hun partner daar werk moet vinden. Bovendien 
ervaren huisartsen een enorm hoge werkdruk: 
meer dan de helft van de huisartsen vindt die druk 
té hoog, 64 procent geeft aan dat het noodzake-
lijke werk niet afkomt. Daardoor verlaten meer 
huisartsen het vak. Volgens minister Bruins voor 
medische zorg zijn er al maatregelen genomen 
om het dreigende tekort het hoofd te bieden. Zo 
is het aantal opleidingsplaatsen verruimd, en zijn 
er campagnes gestart om de regeldruk en het 
personeelstekort in de zorg te verminderen. 
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2011 zijn deze kosten alleen maar toegenomen, 
hierdoor is overgewicht inmiddels waarschijnlijk 
de grootste kostenpost binnen de Nederlandse 
gezondheidszorg.

Het voorkomen van overgewicht, het stimuleren 
van een gezondere levensstijl en een adequate 
behandeling van obesitas staan daarom ook 
hoog op de overheidsagenda. 

Milo Schoemaker
Klinisch epidemioloog/longfunctieanalist

Haaglanden Medisch Centrum

Overgewicht	en	obesitas

Overgewicht en obesitas vormen nationaal en 
internationaal een groeiend gezondheidspro-
bleem. Obesitas is een ophoping van lichaamsvet 
dat voor gezondheidsproblemen zorgt, meestal 
veroorzaakt door een te hoge voedselinname ge-
combineerd met te weinig lichaamsbeweging.1 

Iedereen kent wel de verhalen vanuit Amerika 
waar ongeveer twee op de drie volwassenen last 
heeft van overgewicht, waarvan iets meer dan de 
helft zelfs obees is.2

Overgewicht en obesitas worden vaak bepaald 
aan de hand van de “body mass index” (BMI). 
Deze wordt berekend door het lichaamsgewicht 
in kilogram te delen door het kwadraat van de 
lichaamslengte in meters. Een BMI van boven de 
25 wordt beschouwd als overgewicht, boven de 
30 als obees en boven de 40 als morbide obees.

Hoewel Amerika nog steeds 1 van de koplopers 
is met betrekking tot overgewicht en obesitas, 
valt er wereldwijd echter een soortgelijke trend te 
ontdekken. Zo was in 2017, in Nederland 48,8% 
van de volwassenen te zwaar en had 13,9% zelfs 
last van obesitas. Een flinke toename vanaf 1990 
toen deze percentages nog op 35,1% en 6,2% 
stonden.3

 
Wereldwijd is obesitas zelfs verdrievoudigd sinds 
1975 en het grootse gedeelte van de wereldbevol-
king Wereldwijd is obesitas zelfs verdrievoudigd 
sinds 1975 en het grootse gedeelte van de we-
reldbevolking leeft in landen waar overgewicht 
tot meer sterfgevallen leidt dan ondergewicht. 

In 2016 hadden wereldwijd 1.9 miljard volwas-
senen, 340 miljoen adolescenten en 41 miljoen 
kinderen van onder de vijf jaar last van overge-
wicht of obesitas.1

Mensen met overgewicht of obesitas lopen 
onder andere verhoogd risico op diabetes, car-
diovasculaire aandoeningen, artritis en sommige 
vormen van kanker. Patiënten met obesitas ster-
ven gemiddeld 2 tot 4 jaar jonger dan mensen 
met een gezond gewicht, bij patiënten met mor-
bide obesitas is het verschil zelfs gemiddeld 10 
jaar.4 

Ook verschillende longaandoeningen hangen 
nauw samen met obesitas, zo kan het astma, 
obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en 
hypoventilatie veroorzaken. Patiënten met obesi-
tas hebben vaak een hogere ademfrequentie met 
een lager teugvolume bij een verlaagde ademha-
lingscompliance. De verlaagde compliance zorgt 
er ook voor dat de longvolumes, met name het 
expiratoir reserve volume (ERV), afnemen. Deze 
verschijnselen normaliseren vaak weer naarmate 
het gewicht van de patiënt weer afneemt.5

Volgens de raad voor volksgezondheid en sa-
menleving (RVZ) was er in Nederland in 2012 
al bijna 3 miljard euro schade ten gevolgen van 
overgewicht in de samenleving.6 Het betreft 
hier schade door persoonlijke kosten, produc-
tiviteitsverlies, medische behandelingen zoals 
gastric bypasses en de kosten voor medische 
hulpmiddelen en woning aanpassingen.7 Sinds 

 
Bron:http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/samenvatting#!node-

overgewicht-samengevat.

Referenties:

1:  World Health Organisation; Fact sheet: Obesity and 
Overweight; 16-02-2018

2:  Flegal K.M., Kruszon-Moran D., Carroll M.D., 
Fryar C.D., Ogden C.L..Trends in Obesity Among 
Adults in the United States, 2005 to 2014. 
JAMA.  2016;315(21):2284-2291. doi:10.1001/
jama.2016.6458

3:  www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/over-
gewicht

4:  Whitlock G. Body-mass index and cause-specific 
mortality in 900 000 adults: collaborative analyses 
of 57 prospective studies. Lancet (march 2009) 373 
(9669): 1083–96.

5:  Littleton S.W. Impact of obesity on respiratory 
function. Respirology (2012) 17, 43-49 doi:10.1111/
j.1440-1843.2011.02096.x

6:  Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, 
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. 
Zorgkosten van ongezond gedrag, Kosten van 
ziekten notities 2012-2

7:  Neovius K, Rehnberg C, Rasmussen F, Neovius M. 
Lifetime productivity losses associated with  obe-
sity status in early adulthood: a population-based 
study of Swedish men. Appl Health Econ Health 
Policy. 2012;10(5):309-17             ■
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immuunsysteem. De bacteriën kunnen ons im-
muunsysteem beïnvloeden, en het evenwicht 
tussen activerende en remmende cytokinen ver-
storen. Wellicht dat obese mensen een ander mi-
crobioom hebben dan slanke mensen, en zo dus 
ook een verstoord immuunsysteem. 

Fenotypering in astma
Typisch allergisch astma wordt gekarakteriseerd 
door de aanwezigheid van een allergie, een 
verhoogd aantal eosinofielen in de luchtwegen 
en verhoogd uitgeademd stikstofoxide (‘TH2-
mechanisme’). Astma is echter een heterogene 
ziekte en voor elk fenotype zijn er verschillende 
onderliggende ziekteprocessen die ieder een ei-
gen behandeling behoeven(12). Cluster analyse 
is een methode waarbij de computer op onbe-
vooroordeelde wijze, op basis van patiënten ka-
rakteristieken, groepen patiënten onderscheidt. 
In verschillende cluster analyses komt obesitas-
gerelateerd astma eruit als een duidelijk aparte 
groep. Het fenotype wordt gekarakteriseerd 
door veel symptomen en weinig inflammatie, 
met name vrouwen en een astma die begint als 
volwassene(13). 

Obees astma is een ander fenotype, omdat er 
in tegenstelling tot het klassieke astma, geen 
sprake is van een eosinofiele luchtweginflamma-
tie. Sputumonderzoek liet al zien dat het aantal 
neutrofielen hoger is bij obese astmapatiënten 
in vergelijking met slanke astmapatiënten en 
obese controle patiënten(14). Echter de ontste-
king die typisch is voor astma zit in de lucht 
wegen, en niet in het sputum. Oftewel, de gouden 
standaard om luchtweginflammatie te onder-
zoeken in een bronchusbiopt. Uit eigen onder-
zoek, waarbij morbide obese astma patiënten 
en morbide obese controles een bronchoscopie 
met bronchusbiopten kregen tijdens bariatrische 
chirurgie, blijkt dat er géén verschil is in lucht-
weginflammatie (15).

Dit werpt de discussie op, of deze patiënten 
wel degelijk astma hebben. In ieder geval heb-
ben ze klachten en óf reversibele luchtwegob-
structie óf een positieve provocatietest, en vol-
doen hiermee dus aan de GINA definitie van 
astma. Waar voor 2014 volgens de GINA, astma 
werd gezien als een chronische inflammatoire 
ziekte van de luchtwegen, wordt deze sinds 
2014 omgeschreven als een heterogene ziekte, 
meestal gekarakteriseerd door chronische lucht- 
weginflammatie. En voldoen hiermee al mijn 
studiepatiënten dus aan de GINA definitie van 
astma. 

Behandelopties bij obees astma
Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat 
obese astmapatiënten slecht reageren op con-
ventionele behandeling met inhalatiecorticoste-
roïden(16). Dat is ook wel te verklaren met het feit 
dat er dus weinig of geen eosinofiele luchtwegin-
flammatie is bij obese astma patiënten, gezien 
inhalatiecorticosteroïden met name werken op 
de eosinofielen. 

Afvallen is de meest belangrijke behandeloptie 
in deze groep. Zelfs al 5-10% gewichtsverlies 
laat een duidelijke verbetering zien van de astma 
gerelateerde kwaliteit van leven (17). Echter bij 
mensen met morbide obesitas is reeds bekend 
dat afvallen met een dieet en/of sporten vaak 
wel tijdelijk werkt, maar men daarna weer (extra) 
aan-komt, het bekende jojo-effect. Bariatrische 
chirurgie is de enige optie met goede lange termijn  
effecten(18). 

In Nederland komt men in aanmerking voor ba-
riatrische chirurgie indien men een BMI > 40 kg/
m2 heeft, óf een BMI > 35 kg/m2 en comorbi-
diteit (hypertensie, diabetes mellitus of OSAS). 
Meerdere onderzoeken hebben ondertussen 
laten zien dat bariatrische chirurgie bij morbide 
obese astma patiënten de astma controle sterk 
verbetert, de longfunctie verbetert, en dat er 
sprake is van minder bronchiale hyperreactivi-
teit en systemische inflammatie(19). Niet alleen 
op de korte termijn (1 jaar), maar ook op de 
lange termijn (5 jaar)(20). Daarnaast heeft het ge-
wichtsverlies ook gunstige effecten op andere  
comorbiditeiten zoals reflux en OSAS. 

Er valt echter nog een verdere verdeling (sub-
fenotypering) te maken binnen het fenotype 
obees astma. Er zijn patiënten die als kind al 
astma hadden, en op latere leeftijd obees zijn 
geworden; de “astma gecompliceerd door obe-
sitas” groep. En er zijn patiënten die als kind al 
obees waren, en op  latere leeftijd astma kre-
gen; de “astma vanwege obesitas” groep(21).  
Met name de laatste groep reageert zeer goed 
op bariatrische chirurgie. De eerste groep - de 
patiënten met een klassiek astma, gecompli-
ceerd door obesitas -  zullen altijd nog inhalatie-
medicatie nodig blijven houden. 

Samenvatting
Obesitas is een steeds groter wordend pro- 
bleem, wereldwijd maar zeker ook in Nederland. 
En hiermee samenhangend zullen we ook steeds 
meer patiënten met astma zien, omdat er een 
relatie is tussen obesitas en astma. Er zijn ver-

Dr. A. Aardenburg – van Huisstede
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Morbide	obesitas	en	astma	–	 
effect	van	gewichtsreductie

Mechanismen obesitas – astma relatie
Er zijn vele verschillende mechanismen die  
de obesitas en astma relatie zouden kunnen 
verklaren (figuur 1).  

Figuur	1:	mechanismen	welke	de	associatie	tussen	

obesitas	en	astma	kunnen	verklaren.	

 
Ten eerste kan het dieet van een patiënt welke 
obees is, ook astma induceren. In muizen is aan-
getoond dat 2 uur na het eten van een vet dieet 
er al minder verandering is in FEV1 na een  bron-
chodilatator dan na een normaal dieet. Boven-
dien zijn er dan ook meer neutrofielen te vinden 
in het longen van de muizen(6). 

Astma en obesitas delen dezelfde genetische 
risicofactoren. Uit een groot tweelingenonder-
zoek blijkt er een relatie te zijn tussen astma  
en BMI(7). Maar obesitas en astma delen ook 
comorbiditeiten, zoals obstructief slaap-apneu 
syndroom (OSAS) en reflux(8, 9). 

Interessant is hoe overgewicht de longfunctie 
beïnvloedt. Bij een oplopende BMI is er niet zo 
zeer sprake van een toenemende obstructie. 
Het overgewicht zorgt met name voor een dal-
ende ERV en een licht afgenomen TLC (10). Dit 
komt door vetophoping in de buik en thoracaal. 
Dit duwt het diafragma omhoog, waardoor het  
diafragma een verminderde excursie naar 

beneden kan uitvoeren. Dit zorgt voor een stijg-
ing van de pleurale druk en een verlaagde FRC. 
Door het verlaagde ERV ademt men dichter bij 
“closing volume”, wat een dyspnoe gevoel geeft. 
Het is daarom goed om te realiseren dat obese 
mensen vaker respiratoire klachten hebben dan 
mensen met een normaal BMI, zelfs al hebben ze 
geen longziekte. 

De verdeling van het vet – de zogenoemde appel 
(boven de taille) of peer (onder de taille) – heeft 
hierbij ook een rol. Abdominaal vet is geasso-
cieerd met een slechtere longfunctie. Ten slotte 
verbruiken obese patiënten al meer zuurstof in 
rust dan slanke mensen, waarbij de zuurstofbe-
hoefte verder stijgt bij inspanning. De obesitas 
zorgt er ook nog eens voor dat de respiratoire 
spierfunctie is verslechterd, naast de hogere 
mechanische belasting van het overgewicht.  
Dan blijft alleen de vraag waarom niet álle obese 
mensen astma krijgen. Hierop is nog geen 
duidelijk antwoord. Wellicht dat het antwoord zit 
in met name de kleine luchtwegen. 

Macrofagen in vetweefsel
Vet werd van oudsher alleen gezien als een or-
gaan voor energieopslag. Echter zitten er in het 
vet ook vele immuuncellen, die een rol spelen in 
het evenwicht van ons immuunsysteem. Bij obe-
sitas komen er meer macrofagen in het vetweef-
sel. Deze scheiden verschillende cytokinen uit, 
die onder andere ook in de bloedbaan komen. 
Daardoor is er sprake van een laaggradige sys-
temische ontsteking. Deze laaggradige system-
ische ontsteking zou theoretisch kunnen “over-
stromen” naar de longen, en aldaar voor een 
ontsteking kunnen zorgen(11). Dit leidt dan weer 
tot astma. Het metabool syndroom – de trias van 
diabetes mellitus, hypertensie en hypercholes-
terolemie – hangt sterk samen met obesitas en 
het principe van systemische inflammatie. 

Ten slotte speelt ons microbioom – de bacte-
riebevolking in je darmen – ook een rol in ons 

Obesitas	is	momenteel	een	groot	gezondheidsprobleem	en	ontwikkelt	zich	tot	
een	wereldwijde	epidemie.	Wereldwijd	heeft	obesitas	zich	verdubbeld	sinds	
1980.	 In	Nederland	heeft	momenteel	 49%	van	de	volwassenen	overgewicht	
(BMI	>	25	kg/m2)	en	14%	obesitas	(BMI	>	30	kg/m2).	De	afgelopen	decennia	is	
het	aantal	patiënten	met	astma	ook	toegenomen(1).	Omdat	de	‘epidemie’	van	
obesitas	gelijktijdig	heeft	plaatsgevonden,	suggereert	dit	een	mogelijke	rela-
tie	tussen	obesitas	en	astma(2).	Daarnaast	hebben	obese	astmapatiënten	een	
slechtere	astma-gerelateerde	kwaliteit	van	leven,	meer	klachten	ten	gevolge	
van	minder	astmacontrole	en	ook	ernstigere	ziekte(3-5).

▲
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schillende verklaringen voor deze relatie. En de 
zeer interessante vraag blijft bestaan waarom de 
ene obese patiënt wel astma krijgt en de ander 
niet. 
Omdat obees astma een duidelijk ander feno-
type is, met een andere pathologie, en dan met 
name de subgroep astma vanwege obesitas, be-
hoeft deze groep ook een andere behandeling. 
Gewichtsreductie is de hoeksteen van de be-
handeling, aangezien het zorgt voor verbetering 
van astma controle, longfunctie en systemische 
inflammatie. 
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In	de	box	met….
De	longfunctieanalisten	van:

het	Wilhelmina	kinderziekenhuis	en	het	Prinses	Maxima	Centrum 

Een groot deel van onze patiënten heeft CF. Ge-
lukkig is de zorg met de jaren veel verbeterd en 
zien we ze als mooie volwassenen naar het ‘gro-
te mensen ziekenhuis’ vertrekken. Sommigen 
zijn er aan toe, anderen vinden het spannend, 
maar het fijne is dat het dan daar ook altijd goed 
komt. CF-patiënten blazen heel vaak Flow/ 
volumes, maar zeker één keer per jaar stappen 
zij ook in de box voor volumemetingen en om 
de weerstand te bepalen. Ook de ademkracht 
wordt dan meegenomen. Dit alles wordt dan ook 
na luchtwegverwijding gedaan. Best een vol pro-
gramma en dus een uitdaging om het nauwkeurig 
te meten.

Omdat wij ook een avondpoli draaien samen met 
het AZU in het kader van levenslange zorg, zien 
we de ‘vertrokken’ CF-patiënten nog regelmatig 
terug in de avond voor longfunctie onderzoeken.
Ook kinderen met een neuromusculaire aan-
doening komen regelmatig bij ons langs. Naast 
de ‘gewone’ longfunctiemetingen meten we bij 
hen de kracht van de ademhalingsspieren zoals 
SNIP, MIP en MEP en PEFcough. 

In een academisch kinderziekenhuis komen na-
tuurlijk kinderen met de meest uiteenlopende 
(veel en weinig voorkomende) aandoeningen. Dit 
maakt het werk afwisselend en uitdagend. Ook 
werk je in een academisch kinderziekenhuis voor 
veel verschillende disciplines en wetenschappe-
lijke onderzoeken.
Omdat het in het nieuws is geweest, zullen velen 

van jullie weten dat het Prinses Maxima Centrum 
voor kinderoncologie in Utrecht is geopend in 
het voorjaar. Via een vrolijke gekleurde brug is dit 
centrum verbonden met het WKZ. 
Alle kinderen in Nederland met kanker worden 
hier behandeld. Kinderen die stamceltrans-
plantatie ondergaan,  moeten voor en na de 
transplantatie regelmatig longfunctie blazen om 
er op tijd bij te zijn als er “graft versus host’’ pro-
blemen optreden. 

Daarnaast wordt er in dit centrum heel veel on-
derzoek gedaan. Eén van deze onderzoeken 
heet ‘Later’. Op poli Later worden survivors ge-
zien die onder andere longfunctie onderzoek 
krijgen. Meestal betekent dit dat de TLC, TLco 
en de Flow/volume worden gemeten.  Vaak zijn 
dit (jong) volwassenen, wat naast het werken 
met alle kinderen een leuke afwisseling is. 

Naast alle genoemde testen doen wij ook 
nog metacholinetesten, vaak voor huisartsen, 
geforceerde oscillatie technieken, inspannings-
provocatietesten en menig onderzoek voor 
allergologen. Zij zijn vaak geïnteresseerd in 
huidpriktesten, immunotherapie en epipen in-
structies.
Vast zijn we nog wat vergeten te noemen, maar 
zoals je kunt lezen is het leuk in het kinderzieken-
huis.                        ■

Hetty,	Valesca,	Joyce	en	Rolien	(niet	op	de	foto).

Een	 klein,	maar	 heerlijk	 team	om	mee	 te	werken	 in	 het	Wilhelmina	 kinder- 
ziekenhuis	(WKZ)	en	het	Prinses	Maxima	Centrum	op	de	Uithof	in	Utrecht.
Al	een	aantal	jaren	werken	wij	samen	in	het	WKZ	om	bij	kinderen	vanaf	een	
jaar	of	4	longfuncties	te	meten.	Soms	net	nog	wat	jonger,	maar	dan	is	het	vaak	
wel	een	uitdaging.
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54% versus 18%.2 Evaluatie van de ernst van 
de OSA(S) d.m.v. vragenlijsten is onbetrouw-
baar, daarom is het advies om bij patiënten met 
een pre-operatieve AHI ≥ 15 altijd een controle 
d.m.v. PSG of PG te verrichten ca. 1 jaar na de 
operatie. Circa 70% van de OSA(S) patiënten is 
na de bariatrische ingreep uiteindelijk niet meer 
CPAP non-compliant postoperatief en rond de 
50-60% van de patiënten onttrekt zich aan het 
postoperatieve controle slaaponderzoek.2 Daar-
om is het bij aanvang van de CPAP-therapie al 
belangrijk aandacht te hebben voor het posto-
peratieve gebruik en de postoperatieve controle  
na 1 onderzoek. 

Case	report:	OSAS	bij	obesitas

Patiënte presenteerde zich op de polikliniek met 
al jarenlang snurken. Haar man had gemerkt dat 
ze soms stopte met ademhalen in de slaap. Zelf 
werd ze soms ook ‘stikkend’ wakker uit haar 
slaap. In de ochtend had ze altijd een droge 
mond en keel en soms daarbij ook hoofdpijn. In 
de nacht ging ze circa 3-4 keer naar het toilet. In 
de ochtend deed ze soms nog een dutje Epp-
worth Sleepines Score (ESS) was 12/24.

Er werd een ambulante polysomnografie (APSG)  
verricht waarbij er een apneu-hypopneu index 
(AHI) van 45,4 en een zuustof desaturatie index 
(ODI) van 47.4 werd gevonden (figuur 1 en 2). 
De gemiddelde saturatie in de slaap was 90%, 
de minimale saturatie was 68%. Geconcludeerd 
werd dat er sprake was van een ernstig obstruc-
tief slaapapneu syndroom bij morbide obesitas. 

Besloten werd te starten met automaticly-adjus-
ting Positive airway Pressure (APAP) therapie. 
Bij uitlezen van de APAP machine werd een rest-
AHI van 1,3 gezien met een gemiddeld dagelijks 
gebruik van bijna 7 uur per dag. Haar klachten 
waren verbeterd, waarbij ze aangaf dat ze beter 
doorsliep, meer uitgerust wakker werd en meer 
energie had overdag. Ze had ook geen hoofd-
pijnklachten meer in de ochtend. De ESS was 
gedaald naar 9/24.

Een jaar later kwam de patiënte terug op het 
spreekuur, omdat ze na de maagverkleining in-
middels 35 kg was afgevallen en wilde stoppen 
met de CPAP.  Ze merkte geen verandering van 
haar slaap of functioneren overdag als ze de 
CPAP een aantal dagen niet gebruikte.  Er werd 
een controle APSG verricht na 1 week onderbre-
ken van de CPAP behandeling, die een rest-AHI 
van 8.9 liet zien (figuur 3). Gezien het ontbreken 
van klachten en de intentie van patiënte verder af 
te vallen werd dit expectatief gelaten en werd de 
CPAP-behandeling gestaakt.

Bespreking
Patiënten met obesitas hebben een hoge kans 
op OSA(S). In de meeste studies bij patiën-
ten met morbide obesitas (BMI ≥35kg/m2) is 
de prevalentie van OSA(S)>60%.3   Obstructief 
slaapapneu (OSA) kan worden vastgesteld door 
polygrafie of polysomnografie en wordt gedefi-
nieerd als een AHI ≥5. Wanneer er sprake is van 

klachten en/of comorbiditeit gerelateerd aan OSA 
spreekt men van het obstructief slaapapneusyn-
droom (OSAS). Ca. 20% van de bariatrische 
patiënten met OSA(S) heeft daarnaast ook een 
obesitas hypoventilatie syndroom (OHVS) (zie 
editie Longkruid maart 2018). Derhalve wordt in-
dien er sprake is van OSA vaak aanvullend een 
bloedgas gedaan om te kijken naar obesitas 
hypoventilatie. 

In toenemende mate ondergaan patiënten 
met een BMI van ≥40kg/m2 of  BMI ≥35kg/m2 
met comorbiditeit bariatrische chirurgie. Deze 
patiënten hebben een verhoogd risico op peri-
operatieve complicaties indien er sprake is van 
onbehandeld OSA(S). Hierbij moet men onder 
andere denken aan hypoxie, hypercapnie, pneu-
monie, atelectase acute respiratory distress 
syndrome, pulmonaal oedeem en beademings-
behoeftigheid, maar ook aan atriumfibrilleren, 
cerebrovasculaire accidenten en myocard in-
farcten. 

Vanwege de hoge prevalentie van OSA in de 
bariatrische populatie en het hoge percentage 
onderdiagnose, wordt het aanbevolen om deze 
hoog risico groep routinematig te screenen. 
Allereerst d.m.v. vragenlijsten zoals de STOP-
BANG vragenlijst.2 Bij hoge verdenking kan dan 
een polysomnografie  (PSG) of eventueel een 
polygrafie (PG) worden gedaan.

Bij een matig-ernstig OSA (AHI≥15) wordt in het 
algemeen aangeraden te starten met CPAP-
behandeling, bij voorkeur 4-6 weken voor de 
operatie, zodat het oedeem in de bovenste 
luchtwegen afneemt.2,3 Goed behandelde OSA 
verlaagt het risico op peri-operatieve complica-
ties en verkort de opnameduur. Verder kan bij 
patiënten met OSA(S) qua sedatie en pijnstilling 
worden gekozen voor middelen die minder in-
vloed hebben op de ademhaling of meer gebruik 
worden gemaakt van kortwerkende middelen.
Door het grote gewichtsverlies na een baria-
trische ingreep kan de OSA(S) verminderen en 
zelfs verdwijnen. Ca. 80% van de patiënten heeft 
na gewichtsverlies verbetering van de slaap- 
apneu. Patiënten met een milde slaapapneu (AHI 
15-30) komen na hun bariatrische ingreep vaker 
van hun slaapapneu af dan patiënten met een 
ernstige slaapapneu (AHI ≥ 30), respectievelijk 

Het	betreft	een	56	jarige	vrouw	die	was	doorverwezen	naar	het	slaapcentrum	
van	Haaglanden	Medisch	Centrum.	Patiënte	stond	op	de	wachtlijst	voor	een	
maagverkleining	in	verband	met	een	BMI	van	50,8.

In figuur 1 ziet u grafisch een samenvatting van de verrichte polysomnografie. Op de x-as de tijd van 23.30 tot 
8.00. Op de y-as ziet u bovenaan het hypnogram met de diverse slaapstadia (W=wakker, R=REMslaap, 
1= doezelslaaap, 2=lichte slaap en 3= diepe slaap) met blauwe verticale streepjes weergegeven de  
verschillende soorten ademhalingsevents, rugligging (paarse balken), de snurksensor en daaronder de SaO2. 

Patiëntgegevens:

Lengte 1m60

Gewicht 130kg

BMI 50,8

Voorgeschiedenis: Trombosebeen, SLE, cataract, 

glomerulonephritis, gonarthrrose, uterusprolaps.  

Medicatie bij presentatie: Omeprazol, mebeverine, 

prednisolone, ipagropium, carbomeer ooggel, diclo-

fenac, paracetamol, colecalciferol

Intoxicaties: Patiënt rookt en drink niet. 

In figuur 2 worden de respiratoire events weergegeven, als index per uur. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen rugligging (supine), andere houdingen (non-supine) en alle lichaamspositie samen (all). Tussen haakjes 
het absolute aantal gescoorde events. De hypopneus waren uitsluitend obstructief van aard.

▲
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In figuur 2 ziet u weer grafisch een samenvatting van de verrichte controle polysomnografie. Op de x-as de 
tijd van 23.00 tot 5.30. Op de y-as ziet u bovenaan het hypnogram met de diverse slaapstadia (W=wakker, 
R=REMslaap, 1= doezelslaaap, 2=lichte slaap en 3= diepe slaap) met blauwe verticale streepjes weergegeven 
de verschillende soorten ademhalingsevents, rugligging (paarse balken), de snurksensor en daaronder de SaO2. 
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Ik heb al eerder in Longkruid een artikel ge-
wijd aan de effecten van een external nasal 
dilator strip device (ENDS, een neusstrip die 
de neusvleugels als het ware omhoog trekt, 
zie afbeelding hieronder). In dat onderzoek zijn 
wij tot de conclusie gekomen dat de neusstrip 
bij bepaalde personen een significante verla-
ging van de nasale weerstand tot gevolg heeft 
(“responders”), maar bij andere personen niet 
(“non-responders”). Dit leidde natuurlijk tot de 
vraag waarom een bepaalde groep personen wel 
reageerden op de neusstrip en een andere groep 
niet. In onderstaand onderzoek zijn we dan ook 

de karakteristieken van de responders van de 
neusstrip gaan bestuderen.
Als definitie voor responder werd een signifi-
cante verlaging in de nasale weerstand na het 
aanbrengen van de neusstrip aangehouden. We 
onderzochten het verband tussen ENDS en de 
afmetingen van de buiten- en binnenkant van 
de neus, de leeftijd van de persoon, het snurk-
gedrag en het effect van een neusspray op de 
nasale weerstand bij die persoon. 
In onderstaand abstract is een samenvatting van 
dit onderzoek weergegeven inclusief resultaten 
en conclusies.

Research	Down	Under

Jacky	Gehring	MSc	Longfunctieanalist	en	Coördinator	OSAS	LangeLand	Ziekenhuis	Zoetermeer	

We have previously shown that wearing an external nasal dilator strip (ENDS) device (Breath 
Right®, 3M Co.) significantly lowers inspiratory nasal resistance to airflow (Rn) in some sub-
jects (responders) but not in others (non-responders). In the present preliminary study we 
examine characteristics associated with being a responder to ENDS. Methods: A data base 
was compiled containing information pertaining to 76 subjects who had previously undergone 
studies with ENDS in our laboratory. Data recorded included: anthropometric measurements 
– age, height, weight, BMI, gender, racial origin (n=62-76); Rn (measured via posterior rhino-
manometry) with and without ENDS (n=76); Rn following topical nasal decongestant (n=49); 
questionnaire responses including current and past history related to smoking, snoring, sleep 
apnoea, nasal or other upper airway disease and asthma (n=25-38); measurements of exter-
nal nasal dimensions using calipers (n=44); and measurements of nasal valve cross-sectional 
area using acoustic rhinometry (n=28). A response to ENDS was defined as a significant within 
subject decrease in Rn with ENDS (p<0.05, unpaired t-test). Logistic regressions analysis was 
used to search for associations between the occurence of a response to ENDS and individual 
characteristics recorded in the data base. Results: Twenty three subjects met the criteria for a 
response to ENDS while the remaining 53 subjects were classified as non-responders. Signifi-
cant negative associations were detected between the occurence of a respone to ENDS and: 
1) measures of nasal width (p<0.009); 2) external nasal cross-sectional area (p=0.021); and 
3) left nasal valve cross-sectional area (p=0.025). Positive associations were detected for 1)  
age (p=0.016); 2) a history of ‘snoring often’ (p=0.025); and 3) the relative magnitude of the  
decrease in Rn with nasal decongestant (p<0.04). Conclusion: We conlcude that older snorers, 
with externally and internally smaller noses and a large relative response to nasal decongestant, 
are more likely tob e ENDS responders.

Supported by: NH&MRC and 3M Co.
Dit onderzoek is gepresenteerd in Canberra (Australië) tijdens het jaarlijks congres van de Thoracic 
Society of Australia & New Zealand. Het abstract is gepubliceerd in Respirology.                ■
 

Jacky	 is	 jarenlang	 in	Australië	werkzaam	geweest	als	Respiratory	Function	
Scientist,	 Sleep	Scientist	 en	Scientific	Research	Officer.	Hieronder	 deelt	 ze	
haar	ervaringen	over	een	wetenschappelijk	onderzoek	dat	ze	 in	die	periode	
heeft	uitgevoerd.

CHARACTERISTICS	ASSOCIATED	WITH	RESPONDERS	TO	AN	
EXTERNAL	NASAL	DILATOR	STRIP:	A	PRELIMINARY	STUDY
T.	Ly,	E.	Di	Somma,	K.	Byth,	J.	Kirkness,	E.	Goldfinch,	S.	Garlick,	J.	Gehring,	S.	west,	J.	Whealtey,	T.	Amis
University	of	Western	Sydney-Nepean,	Departments	of	Respiratory	Medicine	&	Westmead	Institutes	of

Health	Research,	Westmead	Hospital,	Sydney,	Australia

Voorbeeld van een external nasal dilator strip device
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Dr.	E.F.L.	Dubois,	longarts

Longfunctie	en	ergometrie	bij	obesitas

Obesitas is een groeiende epidemie in de wes-
terse wereld, maar de laatste jaren ook in China, 
mogelijk ten gevolge van de toenemende invloed 
van westerse eet- en drinkgewoonten: fastfood 
ketens en softdrinks nemen in China hand over 
hand toe.

Bij obesitas houdt men over het algemeen de 
volgende indeling aan:

BMI  < 30 overgewicht
 < 35 matige obesitas
 < 40 ernstige obesitas
 > 40 zeer ernstige (morbide) obesitas

Er lijkt een verband te bestaan met verandering 
van het eet- en drinkpatroon en een verbete-
ring aan “verplaatsingscomfort” waardoor een 
gebrek aan beweging is ontstaan. Obesitas is 

daarmee wereldwijd een van de belangrijkste 
oorzaken van ziekten, welke ook wel worden 
samengevat als metabool syndroom: diabetes 
mellitus type II, hyperlipidemie (hypercholestero-
lemie), hypertensie. Bij ca. 20% van de vrouwen 
met (morbide) obesitas en ca. 80% van de man-
nen zien we daarnaast obstructief slaap apnoe/
hypopnoe syndroom (OSAHS). Dit verschil in 
prevalentie is waarschijnlijk het gevolg van de 
lichaamsvetverdeling welke tussen vrouwen en 
mannen verschilt.

In de onderstaande figuur, ontleend aan het Cen-
ter of Disease Control, is te zien hoe in de V.S. 
vanaf 1985 het percentage mensen met een BMI 
>30 per staat is toegenomen. In West-Europa is 
hetzelfde beeld herkenbaar de laatste 30 jaar, 
alhoewel de Amerikanen hierin nog steeds “op 
kop lopen”.

Figuur	1: toename in percentage van de populatie met obesitas (BMI > 30) per staat (V.S.)  

Welke effecten heeft obesitas nu op de longfysiologie en in het bijzonder op spirometrie 
en ergometrie?

Bij een groep van circa 350 patiënten met morbide obesitas werd - alvorens bariatrische chirurgie 
te ondergaan - longfunctie en ergometrie verricht. Van deze groep patiënten werd bij 22 mannen en 
34 vrouwen postoperatief en na aanzienlijke gewichtsreductie opnieuw longfunctie en ergometrie 
verricht.

De fysieke gegevens van deze groep voor de bariatrische chirurgie staan in de onderstaande tabel 
vermeld:

Tabel	1:		demografische gegevens van 22 mannen en 34 vrouwen met morbide obesitas –  
overigens gezond- pré-operatief (bariatrische chirurgie) 

▲
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Spirometrie
De longfunctiegegevens tonen het volgende beeld:

Tabel	2.					Longfunctie gegevens van 22 mannen en 34 vrouwen met morbide obesitas (BMI > 40) 
pre operatief (bariatrische chirurgie)

Wat opvalt, is dat zowel bij de vrouwen en de 
mannen een lager dan voorspelde Totale Long 
Capaciteit (TLC) wordt gemeten.
Daarbij is het verder opmerkelijk dat bij vrouwen 
een relatief normale Vitale Capaciteit (VC) wordt 
gemeten bij een relatief afgenomen Residuaal 
Volume (RV); bij de mannen zien we een relatief 

minder verlaagd RV met een relatief verlaagde 
VC. Mogelijk is dit ook het gevolg van de li-
chaamsvet verdeling (Tabel 1) die bij de vrouwen 
duidelijk verschilde met die van de mannen:
Vrouwen hadden relatief meer vet op de onder-
ste lichaamshelft in vergelijking met de mannen.

De  gewichtsreductie postoperatief bij deze groep zien we in Figuur 2:

Figuur	2:		pré- en postoperatieve data gewichtsreductie. 
De spirometrische uitkomsten  zien we in Figuur 3:

Figuur	3:	spirometrie voor en na gewichtsreductie (na bariatrische chirurgie)

▲
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Alhoewel de verschillen klein zijn, is er een statistisch significante toename in TLC waarneembaar 
bij zowel de vrouwen als de mannen. De VC neemt alleen bij de mannen toe en was bij de vrouwen 
al normaal voor de gewichtsreductie. De Inspiratoire Capaciteit nam bij beiden af, wijzend op een 
hoger FRC-niveau na gewichtsreductie (mogelijk normaliserend).

Ergometrie
De uitkomsten van de ergometrie preoperatief staan vermeld in Tabel 4.

Tabel	4.		Uitkomsten van fietsergometrie bij respectievelijk 22 en 34 morbide obese (BMI >40)  
mannen en vrouwen pré operatief bariatrische chirurgie.

Wat opvalt, is dat vrouwen “beter” presteerden dan mannen: ze hadden een iets hoger behaalde 
maximale belasting (als percentage van voorspeld). Verder hadden ze een later vallende “Anaerobic 
Treshold” (AT) (als percentage van V̇O2 max pred) terwijl de ̇ V̇O2 max 119% van voorspeld was. Het 
lijkt alsof ze van hun obesitas een trainingseffect ondervinden. 
Bij de mannen zien we juist een lagere V̇O2 max als percentage van voorspeld, terwijl de AT vroeger 
valt: ze ervaren kennelijk geen trainingseffect van hun obesitas.

 

Figuur	5:	maximale belasting (absoluut en relatief) pre- en post operatief (bariatrische chirurgie)

Figuur	6:	V̇O2 max en AT (absoluut en relatief) pre- en post operatief (bariatrische chirurgie).

Pre- en post operatieve data zijn terug te zien in onderstaande figuren 5 en 6.
▲
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Figuren	5	en	6 geven de effecten van gewichts-
reductie aan bij ergometrie. De aanvankelijke 
“winst “ die vrouwen hadden bij hun overgewicht 
(obesitas had een trainingseffect) bleef “op peil”: 
gerelateerd aan het feitelijke gewicht verbeterde 
de V̇O2 max (123.1 % pred) en AT. 
Bij de mannen verbeterde de V̇O2 tot normale 
waarden (99.8%pred), maar leek de AT iets vroe-
ger op te treden.

Conclusie
Obesitas heeft duidelijke effecten op de fysiolo-
gie van de longen. Deze effecten zijn meetbaar 

bij zowel spirometrie als ergometrie en verschil-
len bij mannen en vrouwen. De spirometrische 
effecten zijn vooral toe te schrijven aan het ver-
schil in vet distributie over het lichaam tussen 
vrouwen en mannen. De verschillen in ergome-
trie lijken voornamelijk toe te schrijven te zijn aan 
het trainingseffect dat vrouwen ondervinden van 
obesitas, wat bij mannen - naar het lijkt-  juist 
“deconditionerend” werkt. Na gewichtsreductie, 
“normaliseren de mannen” terwijl de conditie 
bij vrouwen verder lijkt te verbeteren, mogelijk 
mede door het bewegingsprogramma dat allen 
werd aangeboden.              ■

Gezocht:
 

De	Commissie	Media	heeft	als	doel	alle	leden	
van	de	NVLA	te	voorzien	van	actuele	informatie	

ter	bevordering	van	kennis,	ontwikkeling	
en	wetenschappelijk	onderzoek.

Wij zoeken:

Enthousiaste longfunctieanalisten, die het leuk vinden om 

collega’s middels diverse online media op de hoogte te houden 

van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. 

De commissie biedt veel ruimte voor creativiteit en geeft je de vrijheid 

bij het bepalen van onderwerpen om over te schrijven.  

Reageren/vragen: 

Is je interesse gewekt en wil je je aanmelden, of heb je behoefte 

aan meer informatie?

Neem dan contact op met Mathijs Korenhof 

(media.nvla@gmail.com) 

of met Mady Los, voorzitter van de NVLA 

(voorzitter@nvla.nl).

Vacature	 	 	 	 	 	 	
NVLA,	Commissie	Media	(CM)
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Babysteps
Veranderingen in je leven toepassen kost tijd. 
Gemiddeld staat er voor iedere kleine
verandering 6 weken voordat het enigszins inge-
bed is in dagelijkse leefpatroon. 
Met andere woorden, om van wens naar verbe-
teren tot vertrouwen in zichzelf te komen, ben je 
zo een jaartje verder.
 
En ja, ieder mens heeft tijdens dit veranderpro-
ces een terugval (of meerdere). (Jezelf) straffen 
helpt niet, noch denken “ach alles is nu toch 
fout, ik ga weer op de oude voet verder”. 
Nee, accepteer dat het een dag fout kan gaan en 
pak de volgende dag de draad weer op. 
 
Fases
Voordat een client bij je komt is hij of zij “on-
bewust onbekwaam”, door prikkels die komen 
vanuit de client zelf of vanuit derden, ontstaat 
er een leerbehoefte. De client gaat op zoek naar 
een handvat. Dit kan zijn via internet maar ook 
via een coach. Op zo’n moment is de client “be-
wust onbekwaam”. Hier start het leerproces van 
veranderingen. 
Stapsgewijs leert de client nieuwe gewoontes, 
denkt na over wat hij wel of niet moet doen en zit 
in het traject “bewust bekwaam”. De client blijft 
deze nieuwe gewoontes toepassen en hiermee 
slijten deze veranderingen als een gewoonte in 

het dagelijkse ritme, de client is aangekomen bij 
“onbewust bekwaam”. Zonder echt na te denken 
is de nieuwe leefstijl een gewoonte geworden.
 

Om af te sluiten met de titel leefstijl in  
de praktijk:
• hou het praktisch
•  zorg voor kleine aanpassingen, babysteps = 

langzaam en bedachtzaam vooruit
• geef handvatten
• ieder klein resultaat zorg voor zelfvertrouwen
•  wees je ervan bewust dat veranderingen tijd 

nodig hebben

Claudia Nikiforakis
December 2018

www.balanssoma.nl
www.claudiaskeuken.nl

Tegenwoordig in de waan van de gezondheids-
hypes kijken we hier iets anders tegen aan.
Leefstijl is een veelomvattend plaatje. Het gaat 
niet alleen om gezond eten, of niet drinken en 
roken maar ook om ontspannen, bewegen en 
slapen. Dit pallet is de basis voor je leefstijl.
 

Stip aan de horizon
Vaak komt men met een vraag zoals “ik wil af-
vallen” of “ik wil stoppen met roken” of “ik wil 
gezonder leven”.
Om deze missie een kans van slagen te geven is 
het belangrijk dat de client weet WAAROM hij of 
zij wil afvallen, stoppen met roken of gezonder 
te leven.

Deze vraag beantwoorden is niet altijd even een-
voudig maar wel cruciaal. Want op het moment 
dat je client “de waarom vraag” kan beantwoor-
den, dan is er een doel!
  
Belangrijk is dit doel niet uit het vizier te verlie-
zen, het is de bekende stip aan de horizon.
 
Het doel moet gevoeld en gedragen worden door 
de client. Zo is “de huisarts vindt dat ik moet af-
vallen” of de “longarts zegt dat ik moet stoppen 
met roken” geen doel. 

Een doel is pas een doel als je zelf voelt en be-
leeft waarom je iets wilt doen.
 
Het omschrijven van het doel kan een lastige 
zijn, het vereist doorvragen. Soms zijn er in het 

begin ook voorbeelden nodig om de client op 
weg te helpen.
 
Wanneer een client dus in de praktijk komt om-
dat hij wil stoppen met roken, dan ga we op zoek 
naar “de waarom vraag”.  Dit kan bijvoorbeeld 
zijn omdat zijn omdat hij wil voetballen met zijn 
kleinzoon en dit hem nu problemen oplevert. 
Met dit gegeven gaan we op zoek naar antwoor-
den. Deze antwoorden helpen de client om beter  
focus te houden op zijn doel.
 
Stappenplan
Een coaching gesprek verloopt volgens een aan-
tal fases:
•  Wat is de huidige situatie 
o waardoor is het probleem ontstaan
o hoe staat het met zijn doorzettingsvermogen 
o  hoeveel kennis heeft hij van gezonde voeding/ 

beweging / slapen/ontspannen
o wat is zijn sterke en zwakke kant 
o waarom zal het nu wel lukken
• Gewenste situatie
o wat is exacte hulpvraag
o waar wil de client naar toe 
o hoe wil hij daar komen
•  Welke belemmeringen komt hij tegen om de 

gewenste situatie te bereiken
o wat houdt hem tegen
o wat heeft hij te leren
•  Welke ondersteuning heeft hij nodig om zijn 

doel te bereiken
o welke ondersteuning van de coach 
o hoe kunnen de 1e stappen gezet worden

Leefstijl	in	de	praktijk

Maar	wat	is	nu	eigenlijk	leefstijl? 
Als	je	dit	5	jaar	geleden	had	gevraagd	aan	een	willekeurige	voorbijganger,	dan	
had	 je	 telkens	een	ander	antwoord	gekregen.	Want	eerlijk	gezegd	 iedereen	
zag	zijn	of	haar	leefstijl	als	de	juiste	leefstijl.	Er	werd	lang	niet	altijd	over	na-
gedacht	hoeveel	en	wat	men	at	of	dronk	en	nog	minder	of	men	goed	sliep	en	
voldoende	ontspanning	nam.
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In	de	volgende	editie	..hyperventilatie…

In de volgende editie besteden wij aandacht aan 
hyperventilatie. Hiervoor zijn wij weer op zoek 
naar artikelen. Wordt de hyperventilatietest  
binnen jullie ziekenhuis uitgevoerd? Welk  
vervolgtraject ondergaat een patiënt indien de 
diagnose hyperventilatie luidt?

Zoals wellicht bekend zijn ook scriptie onder-
zoeken en andere artikelen van harte welkom. 
Een zelfgeschreven stuk kan worden gebruikt 
om punten te verdienen in Kabiz.            ■

Longkruid	kruiswoordpuzzel

Sla je slag met deze kruiswoordpuzzel bestaande 
uit interessante vragen betreffende longfunctie 
en longgeneeskunde. De oplossing kan je mai-
len naar jackygehring@hotmail.com. Onder de 
inzenders met het juiste antwoord wordt een at-
tentie verloot. In het volgende Longkruid zullen 
de antwoorden en de prijswinnaar worden weer-
gegeven. Succes!

Klik op onderstaande link naar de puzzel om de 
uitdaging aan te gaan:

https://puzzel.org/nl/crossword/play?p=-
LUngp_YmdD6Lnppphm5

https://puzzel.org/nl/crossword/play?p=-LUngp_YmdD6Lnppphm5
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Maak	kennis	met	het	bestuur.

Bestuur	en	bestuursleden	van	de	NVLA

Mady	Los
Voorzitter
Leids	Universitair	Medisch	Centrum
Afdeling longfunctie
Albinusdreef 2
2333 ZA leiden
Tel: 0715261558
voorzitter@nvla.nl

Joyce	Tersmette
Secretaris
UMC	Utrecht	(WKZ) 
Afdeling Kinderlongfunctie 
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
Tel: 088-7554881 
(dinsdag t/m donderdag tot 14:30)
secretaris@nvla.nl

Lianne	te	Rietmole
Penningmeester
Ziekenhuis	Rijnstate	 
Afdeling longfunctie
Wagnerlaan 55    
6815 AD Arnhem  
penningmeester@nvla.nl
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Longfunctieafdeling 
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Tel: 0715261558
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Joyce	Tersmette
Secretaris
UMC	Utrecht	(WKZ) 
Afdeling Kinderlongfunctie 
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
secretaris@nvla.nl
Tel: 088-7554881 
(dinsdag t/m donderdag tot 14:30)

Lianne	te	Rietmole
Penningmeester
e-mail: penningmeester.nvla@gmail.com

Pascale	van	den	Ende	-	van	der	Velden
Algemeen bestuurslid
Hagaziekenhuis 
Els Borst – Eilersplein 275
2545AA DenHaag
Tel: 070-2101979
P.vandenEnde-vanderVelden@hagaziekenhuis

Antoinette	Houtkooper 
Algemeen bestuurslid
Duikmedisch	Centrum
Nieuwe Haven
Gebouw IJsduiker, beg. grond
1780 CA Den Helder
a.houtkooper@gmail.com

Anne	Janssen 
Algemeen bestuurslid
Gelre	Ziekenhuizen 
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn
anne.janssen@gelre.nl

Commissie	Internationale	Contacten	 	 Commissie	Leerlingbelangen
Contactpersoon: Irene Steenbruggen  Contactpersoon: Sharon Wijns
Isala      leerlingbelangen@nvla.nl
Longfunctieafdeling V2.2      
Dokter van Heesweg 2     
8025 AB Zwolle    
Postbus 10400     
8000 GK ZWOLLE     
Tel: 038 424 7212    
internationalecontacten@nvla.nl    

Commissie	Bijscholing   Commissie	Kwaliteitsbeheersing
Contactpersoon:     Contactpersoon: Robert Schot
Oda van Heeswijk-Peeters Weem  Leids Universitair Medisch Centrum
Radboudumc locatie    Albinusdreef 2
Dekkerswald     2333 ZA Leiden
Nijmeegsebaan 31    Tel. 071-5263597
6561 KE Groesbeek    kwaliteit@nvla.nl
Tel: 024-6859254
kwaliteit@nvla.nl
bijscholing@nvla.nl     
 
Commissie	Media    
Contactpersoon Longkruid:
Verona Vucinac-Maclean,
Haaglanden MC
Contactpersoon website:
Mathijs Korenhof,
CMH (Centraal Militair Hospitaal)
media@nvla.nl

Commissie	Kinderlongfunctie
Contactpersoon: Hedy Meijer
VUMC
Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Tel. 020-4440585
kinderlongfunctie@nvla.nl 

LOI	 Vertrouwenspersoon	leerling	 Stichting	Beroepsopleiding
Postbus 4200 longfunctie	analisten	 Longfunctie	Analisten
Postadres:  Jan Bouwman Rolien Bekkema 
2350 CA Leiderdorp UMCG, Meerstraat 66 
Bezoekadres:  Afd. Interne Geneeskunde 1411 BJ Naarden
Leidse Dreef 2 Functiecentrum  secretariaat.BLA@hetnet.nl
2352 BA Leiderdorp Hanzeplein 1 
Tel. 071-5451234 9713 GZ Groningen Inschrijvingen:
www.loi.nl Tel. 050-3613442 UMCG, Y.H. Valkema AA63, 
 j.bouwman@int.umcg.nl o.v.v. Inschrijvingen sBLA
  Postbus 30001
  9700 RB Groningen

Overige	adressen:

Adressen
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Wanneer u vernevelapparatuur, vernevelmedicatie of PEP wilt 

voorschrijven, dan maken wij het u graag gemakkelijk. U kunt rekenen 

op onze gespecialiseerde dienstverlening en wij staan 24 uur per dag 

klaar voor uw patiënt. 
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