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In dit blad
onder meer:

“Ik hoestte al zo’n drie jaar. Hoewel het eerst in het voorjaar altijd stopte, ging het vorig jaar 
niet meer weg. De huisarts kon er niet achter komen wat het probleem was. We hadden 
alles al geprobeerd. Ik kreeg eerst andere medicatie, zoals codeïne, cetirizine, een pufje 
hier en een pufje daar. Ook uit de bloedonderzoeken en longfoto’s kwam niets. Daarnaast 
heb ik nog een coronatest gedaan, maar ook die bleek negatief. Ondertussen werd ik 
alleen maar beroerder. Lange gesprekken voeren lukte me niet meer. Uiteindelijk stuurde 
de huisarts me door naar een longarts in het ziekenhuis in Hoorn.”

AMBULANCE
“Toen ging het snel. Op 2 september had ik een eerste gesprek. Op 10 september kreeg 
ik een CT-scan, op 16 september een longfunctietest en op 22 september lag ik in het 
ziekenhuis. Ik had die dag nog gewoon gewerkt. Ik kwam om half zeven erg benauwd 
thuis en binnen een uur lag ik in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Omdat ik zo 
benauwd was, werd ik behandeld als coronapatiënt. Ik bleek een fi kse longontsteking te 
hebben. De artsen zijn meteen gestart met antibiotica en longonderzoeken. Anderhalve 
week lag ik aan de zuurstof. Voor een longspoeling werd ik per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis in Purmerend. Daarna wilde de arts me zo snel mogelijk uit het 
ziekenhuis hebben, omdat ik een bed bezet hield. Toen ben ik op m’n strepen gaan staan. 
Ik wilde pas weg als ik de uitslag van de longspoeling binnen had. Dat is goed geweest, 
want ik moest nog drie dagen aan het infuus voor prednison. Uit de resultaten bleek 
namelijk wat er mis was. Mijn klachten waren voor 99 procent afkomstig van de duiven in 
onze tuin. Ik had een duivenmelkerslong en die heeft zich ontwikkeld tot longfi brose.”

DUIVENHOK
“Als je dat hoort, geloof je dat niet. We hadden al zeventien jaar duiven in onze achtertuin, 
maar ik zette bijna nooit een voet in het hok. Je snapt niet hoe het mogelijk is dat ik een 
duivenmelkerslong heb gekregen. Mijn man hield daarna meteen rekening met mij. Als hij 

Over leven
met longfi brose
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Haar man had al zeventien jaar duiven in hun achtertuin. Nooit had 
Miranda Timmer Paarlberg (48) gedacht dat ze daar ziek van kon worden. 
Maar ze onwikkelde een duivenmelkerslong en daarna longfi brose. “Mijn 
klachten waren voor 99 procent afkomstig van de duiven in onze tuin.”

Miranda Timmer-Paalberg:

‘Ik ben blij dat ik nu weet 
wat ik heb’
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klaar was bij de duiven gooide hij zijn kleding in de schuur in een 
bak. Daarna sprong hij snel onder de douche om zich te wassen. 
De duiven bracht hij ook weleens weg in manden in de auto. 
Diezelfde auto gebruik ik ook. Zodra ik in de auto zat, merkte ik 
meteen dat ik last kreeg. Helaas kon mijn man zijn hobby niet 
meer uitoefenen. De artsen lieten weten dat als de duiven zouden 
blijven, ik sneller achteruit zou gaan. Daarom hakte mijn man in 
december de knoop door en stopte hij met zijn hobby. Ik vind dat 
sneu, maar ben wel erg trots op hem dat hij dat voor me over 
heeft. Inmiddels zijn de duiven weg en de hokken gedemonteerd. 
De tuin is een stuk ruimer. Dat deel van de tuin zijn we nu aan het 
opknappen.” 

VU AMSTERDAM
“Ik kreeg verschillende doses prednison voorgeschreven om thuis 
te nemen. Mijn gezicht werd er voller van en er kwamen kilo’s 
bij. Maar bij het afbouwen van de prednison ging het al snel weer 
slechter met me. Als ik ‘s ochtends opstond, was ik zo’n drie 
kwartier aan het hoesten. Soms moest ik er zelfs van spugen. Tijd 
voor een nieuw bezoek aan het ziekenhuis.
De longfoto’s en de CT-scan toonden verbetering. Maar de 
longfunctietest was niet denderend. De longarts zei: ‘Ik wil je 
doorsturen naar het VUmc in Amsterdam. Daar zit een goede poli 
met ervaren longartsen, bekend met een duivenmelkerslong.’
Daar heb ik nu een eerste gesprek gevoerd en een bloedonderzoek 
gehad. Een longfunctietest staat gepland. Daarna zal er hopelijk 
meer duidelijk zijn over de staat van mijn longfibrose en wat 
ik er in de toekomst van kan verwachten. De uitslagen van de 
onderzoeken kan ik bekijken in de app van de VU, maar die 
medische taal moet je maar net begrijpen. Ik kan daar bijvoorbeeld 
zien dat het gehalte Mycofenolaat vrij laag is. Deze stof vermindert 
het eigen afweersysteem van het lichaam en remt ontstekingen. 
Dat zit tegen het oranje lijntje aan in de curve, dus dat is toch een 
soort storing, denk ik. In het medicijngebruik en de termen ben ik 
nog niet zo thuis. Ik probeer het wel allemaal goed uit te zoeken, 
zodat er niets over het hoofd wordt gezien.” 

NIET ACHTER DE ROLLATOR
“In mijn nabije omgeving ken ik niemand met longfibrose. Daarom 
ben ik lid geworden van de ‘Longfibrose besloten groep’ op 
Facebook. Ik vind het heel fijn om daar de verhalen van anderen te 
lezen. Wanneer je zelf iets plaatst, krijg je daar ook fijne reacties 
op van anderen. Ik merk wel dat ik een van de jongere leden ben. 
Ook de dokter zei al tegen me dat ik erg jong ben voor iemand 
met longfibrose. Maar ik laat me daardoor niet uit het veld slaan. 
Ik moet er niet aan denken dat ik thuis achter de geraniums zit en 
m’n werk niet meer kan doen. Als ik daarover nadenk, dan stop 

ik die gedachten vaak snel weg. Ik voel mezelf nog te jong om 
daarmee bezig te willen zijn. Ik wil echt nog niet achter een rollator 
lopen met een zuurstoffles.”

‘Ik ben erg jong voor iemand 
met longfibrose, maar laat 
me niet uit het veld slaan’

VEEL STEUN
“Ik werk vier dagen in de week in een kledingwinkel. Dat hoop ik 
te kunnen blijven doen. Ik vind mijn werk erg leuk en het geeft me 
veel ontspanning. Eerst had ik ook nog werkhuizen, waarbij ik in 
drie uur tijd zo’n huis volledig schoonmaakte. Dat red ik gewoon 
niet meer. Thuis kan ik het huishouden gelukkig nog in stukjes 
opdelen. Op een slechte dag lukt het bed verschonen me al niet. 
Het moet in etappes. Of ik vraag m’n dochter of man om het voor 
me te doen. Ik heb gelukkig enorm veel steun aan mijn gezin. 
Soms roepen ze me terug. Dat is ook wel nodig. Als je een goede 
dag hebt, dan wil je soms toch te veel. Dan merk je aan het einde 
van de dag toch wel: oeps. Dan moet ik naar lucht happen, gaat 
m’n ademhaling sneller en moet ik hoesten. Aan het einde van de 
dag ben ik dan ook meer vermoeid.”

GEEN PROGNOSE
“Via een WhatsApp groep houd ik de mensen in m’n omgeving op 
de hoogte. Al sinds m’n eerste dagopname. Ik krijg daar altijd veel 
steun van iedereen. Ook als ik tijdens gesprekken even naar adem 
moet happen. Zij zeggen dan: ‘Miran, even rustig, even ademhalen 
en dan ga je weer verder.’ Dat is fijn. Ik probeer zo open en eerlijk 
mogelijk over mijn longfibrose te zijn. Ik denk dat de mensen om je 
heen het dan makkelijker en sneller begrijpen en accepteren.
Momenteel kijk ik uit naar het moment dat we allemaal weer naar 
buiten kunnen om leuke dingen te doen. We gaan graag kamperen 
met onze vouwwagen. En sinds vorig jaar hebben we een bootje 
om heerlijk mee te varen. 
Ik had niet verwacht dat na die jaren hoesten eruit zou komen dat 
ik longfibrose heb. Wel ben ik blij dat ik nu weet wat het is. Nu is 
het afwachten welke uitslagen er uit de onderzoeken komen, zodat 
ik hopelijk snel meer weet over mijn longfibrose. Tot nu toe heb ik 
geen prognose gekregen. Ik ben nu bezig met het afbouwen van 
prednison en hoop dat het daarna goed blijft gaan. Ik bid dat mijn 
longfibrose stabiel blijft.”
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Van het bestuur

In memoriam:
Jan Duijvekam
“Tijd is zo kostbaar als je ziek bent.” Dit waren woorden 
van Jan uit het interview dat ik met hem had voor het 
Informatieblad van december 2020. Helaas bleek die tijd nog 
maar kort voor Jan. Op vrijdag 14 mei overleed hij op 69-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van een infectie.
We verliezen als bestuur in Jan een fi jne en stille kracht. Hij 
was een vechter, altijd positief en je kon op hem rekenen. Dat 
bleek ook in september 2019. We hadden een bijeenkomst 
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, waar Jan ons 
zou helpen. Een paar dagen voor die bijeenkomst kwam hij in 
datzelfde ziekenhuis te liggen, vanwege complicaties bij zijn 
longfi brose. Uiteraard kon hij niet komen, dachten we. Maar 
niets was minder waar: op de dag van de bijeenkomst werd 
Jan ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zette zijn tas bij de balie 
en kwam naar de zaal waar wij de bijeenkomst hielden om ons 
alsnog te helpen en dan pas naar huis te gaan.
Jan zette zich ook in voor het Beweegproject, waarover u in 
het Informatieblad van maart kon lezen. Helaas kan hij daar 
zijn waardevolle bijdrage niet meer aan leveren, maar uiteraard 
zetten wij zijn werk voort. Uit respect voor hem en in uw 
belang.

Namens het bestuur,
Anne José Schimmel,
coördinator Longfi brosepatiëntenvereniging

Longfi brose- 
patiënten 
in de lente
Met een lastig coronajaar achter ons kunnen wij met 
licht in onze harten uitkijken naar een nieuwe lente. De 
magnolia’s staan in volle bloei terwijl ik dit schrijf. Een 
korte maar wel prachtige verschijning. In de evolutie van 
planten behoren magnolia’s en waterlelies tot de oudste 
soorten die bloemen ontwikkelen. Stevige bloemen die het 
gewicht van kevers kunnen hebben. Bijen en hommels 
kwamen later en zijn geschikt voor meer verfi jnde 
bloemen.
Er zijn veel parallellen tussen de structuren en functies 
van bomen en menselijke longen. Draai een tekening 
van een boom ondersteboven en u ziet wat ik bedoel. De 
luchtzakjes van de longen zijn de blaadjes van de boom. 
Een belangrijk verschil is dat blaadjes CO2 opnemen en 
O2 gas loslaten, terwijl luchtzakjes van de longen het 
tegenovergestelde doen.

Onze longen kunnen het wel lastig krijgen na besmetting 
met het coronavirus. Verrassend snel zijn binnen een jaar 
tijd meerdere vaccins gemaakt tegen corona. Ik ben zelf 
een farmaceutische industriearts en deze prestatie was 
niet te voorspellen. Nieuwe inzichten, nieuwe technieken, 
enorme inzetten en volharding. Chapeau.
Op moment van dit schrijven zijn velen van u reeds 
gevaccineerd. 80% bleek uit een poll die we tijdens 
de online ledenbijeenkomst op 7 mei hielden. De 
Longfi brosepatiëntenvereniging deed meerdere 
pogingen om vaccins met voorrang te verkrijgen voor 
alle longfi brosepatiënten in Nederland. Ook de leden 
van onze adviesraad gebruikten hun kanalen om het bij 
de beslissers aan te kaarten. Helaas heeft dit niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. We hopen dat wie van u 
het vaccin nog niet kreeg, zo snel mogelijk aan de beurt is 
voor een vaccinatie.

Dr. Roger Bickerstaffe, voorzitter 
Longfi brosepatiëntenvereniging
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De beste zorg
dicht bij huis
Wie longfibrose heeft, gaat natuurlijk 
voor een optimale behandeling, het liefst 
zo dicht mogelijk bij huis. Daartoe is in 
Nederland een netwerkstructuur opgezet 
waarin ziekenhuizen met basiszorg 
voor longfibrose, behandelcentra en 
expertisecentra samenwerken.

Longfibrose is een verzamelnaam van verschillende vormen. 
Daarnaast zijn er verschillende oorzaken. Bij de ene vorm en 
oorzaak hoort een andere behandeling en prognose dan bij de 
andere. Daarom is juist de diagnose heel belangrijk, want die 
bepaalt waar je als patiënt het beste kunt worden behandeld 
en hoe die behandeling eruitziet, zegt Rémy Mostard, longarts 
en hoofd van het centrum voor interstitiële longziekten in het 
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. “We kijken naar de vorm 
van fibrose en wat het verwachte beloop is. Bij de ene vorm is het 
beloop gunstiger dan bij de andere. Is de longfibrose gerelateerd 
aan een systeemziekte, bijvoorbeeld een reumatische ziekte, dan 
heb je meestal een andere prognose en krijg je vaak een andere 
behandeling dan bij IPF, waarbij er geen uitlokkende factor is voor 
de longfibrose. Ook is het bij de keuze om een behandeling te 
starten van belang of de klachten in de loop van de tijd veranderd 
zijn. Daarom gaan we dat bij elke nieuwe patiënt na. Als een 
centrum een zekere mate van expertise heeft, maakt dat de kans 
op een juiste diagnose groter.” 

MAATWERK 
Om zo dicht mogelijk bij huis optimale zorg en dus maatwerk te 
kunnen leveren, is een netwerkstructuur opgezet. Binnen deze 
netwerkstructuur delen behandelaars hun expertise en bepalen 
ze op welke plek de beste zorg voor iemand met longfibrose kan 
plaatsvinden. Mostard: “Het delen van expertise is én nuttig om 
complexe patiënten te bespreken én leerzaam voor de betrokken 
medisch specialisten en andere zorgverleners. Bovendien hebben 
patiënten meer toegang tot wetenschappelijk onderzoek, ze 
kunnen zelf bepalen hieraan deel te nemen.  

Remy Mostard - Longarts – Opleider Longziekten Zuyderland MC Heerlen/Sittard-Geleen
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Hopelijk komen er daardoor nieuwe behandelopties. We zijn blij 
met de fibroseremmers, maar ze hebben zeker hun beperkingen 
en redelijk vaak bijwerkingen. Nieuwe medicijnen met bijkomende 
effecten en hopelijk ook minder bijwerkingen zijn hard nodig.”

De netwerkstructuur is verdeeld in drie onderdelen:

ZIEKENHUIS
In vrijwel ieder ziekenhuis kan iemand terecht voor 
basisdiagnostiek en basiszorg voor longfibrose. Een deel van 
de patiënten kan hier ook onder controle blijven. Dat kan alleen 
als er geen fibroseremmers nodig zijn, want een longarts in een 
ziekenhuis met basiszorg voor longfibrose zal in principe geen 
fibroseremmers voorschrijven. Mostard: “Vanuit de overheid was 
er in 2014 de eis om criteria op te stellen waaraan een centrum 
moest voldoen om fibroseremmers te mogen geven. Maar dat wil 
niet zeggen dat een longarts in een ziekenhuis met basiszorg voor 
longfibrose geen enkele patiënt met longfibrose onder controle 
kan hebben.” 
Hoe dan ook is in Nederland afgesproken dat voor iedereen 
met longfibrose overleg plaatsvindt met een behandel- of 
expertisecentrum over de juiste diagnose en behandelopties. 
Er zijn 23 ziekenhuizen in Nederland die regelmatig een 
multidisciplinair overleg hebben met een van de drie erkende 
expertisecentra. Mostard: “De beslissing om niet te behandelen, 
vraagt ook expertise. Zo kun je voorkomen dat er kansen gemist 
worden maar ook dat er overbehandeling plaatsvindt. De patiënt 
hoeft er in eerste instantie niet altijd naartoe. Tijdens zo’n overleg 
wordt besproken of het nodig is om iemand door te verwijzen.  
Of blijft de patiënt onder controle van de eigen longarts en  
hoe moet die controle eruitzien? Bij welke verandering volgt  
er opnieuw overleg?”

BEHANDELCENTRUM 
Wanneer verwijst de longarts iemand door naar een 
behandelcentrum? Als de diagnose onduidelijk is, als er een 
indicatie is voor een behandeling met medicijnen of als de 
verwachting bestaat dat in de toekomst een behandeling met 
medicijnen nodig is. Een behandelcentrum is een centrum met 
ruimere ervaring in diagnose en behandeling van longfibrose. 
Er kunnen fibroseremmers worden voorgeschreven. Ze doen er 
ook wetenschappelijk onderzoek. Via videobellen is er regelmatig 
overleg tussen het behandelcentrum en het samenwerkende 
expertisecentrum. 
Er zijn veertien behandelcentra in Nederland, allemaal met een 
bovenregionale functie om het land geografisch gezien goed 
te ‘dekken’ (voor een overzicht zie het vorige Informatieblad 
longfibrose en www.longfibrose.nl/zorg/expertise-en-onderzoek). 
Dat is gunstig, want patiënten kampen regelmatig met lichamelijke 
beperkingen wat ver reizen moeilijk maakt. Een optimale spreiding 
zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de juiste behandeling 
en voorkomt onnodig reizen.
Mostard: “Verder moet er een ILD-verpleegkundige aanwezig 
zijn. Daarvoor dient een behandelcentrum voldoende patiënten 
onder controle en behandeling te hebben. Ook moeten er andere 
specialisten met specifieke kennis op dit gebied aanwezig 
zijn, want de zorg voor longfibrose gebeurt in een team.” 
Dat kernteam bestaat uit een longarts, (thorax)radioloog en 
klinisch patholoog met aandachtsgebied ILD. Ook zijn er andere 
specialisten betrokken, zoals reumatologen met expertise in ILD/
systeemaandoeningen – soms ook op afroep. “Dat maakt de kans 
groter dat een eventueel aanwijsbare oorzaak voor de longfibrose 

wordt gevonden. Als er een duidelijke oorzaak is, kan iemand 
de beste behandeling krijgen die bij die vorm van longfibrose 
hoort. Bij sommige vormen van longfibrose kan de behandeling 
bestaan uit immuunsysteem-onderdrukkers, met of zonder 
fibroseremmers. Dat is een andere behandeling dan bij IPF.” 

EXPERTISECENTRUM 
Bovenaan in dit netwerk staan de expertisecentra – op dit moment 
Erasmus MC Rotterdam, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Ze hebben 
een landelijke én internationale referentiefunctie en zijn erkend 
door het ministerie van VWS. Er wordt nog meer onderzoek 
gedaan dan in de behandelcentra. Elk behandelcentrum heeft 
een samenwerkingsoverkomst en dus overleg met een van de 
expertisecentra. Bij ingewikkelde ziektebeelden kan er door middel 
van zo’n overleg een second opinion worden gedaan, meestal 
zonder dat de patiënt zelf hiervoor naar het andere centrum toe 
moet. Bij heel zeldzame diagnosen en/of behandelingen wordt 
een patiënt doorverwezen naar het expertisecentrum. Mostard: 
“Maar alleen als dat echt een meerwaarde heeft en niet te 
belastend is voor de patiënt die er soms verder voor moet reizen. 
Onze netwerkstructuur maakt de juiste zorg mogelijk. Bij voorkeur 
dicht bij huis, maar als het beter is in een van de behandel- of 
expertisecentra.” 

‘Ik krijg een second 
opinion in een 
expertisecentrum’

In het vorige informatieblad vertelde longfibrosepatiënt 
Riet Suers (76) dat ze jarenlang niet wist van het 
bestaan van in longfibrose gespecialiseerde behandel- 
en expertisecentra. Tot ze betrokken raakte bij de 
Longfibrosepatiëntenvereniging en in het informatieblad 
over deze centra las. “Ik heb longfibrose als gevolg van 
reumatische artritis. Ik ben soms benauwd en snel moe, 
maar verder gaat het goed. Het is gelukkig een vrij stabiele 
vorm, die behandeld wordt met een ontstekingsremmer. 
Twee keer per jaar zie ik mijn longarts voor een scan 
en longtest. Ik heb veel vertrouwen in haar. Maar dat 
ziekenhuis is niet gespecialiseerd in longfibrose. Toen ik in 
dit informatieblad las over behandel- en expertisecentra, 
wilde ik toch graag daarheen voor een second opinion. Het 
lijkt me goed als er ook eens een andere deskundige naar 
mijn longfibrose kijkt – twee zien immers meer dan één. Wel 
vond ik het moeilijk om dat aan mijn longarts te vragen. Het 
voelde alsof ik geen vertrouwen in haar had. Ik belde met 
de secretaresse van de longpoli om het aan te kaarten. Kort 
daarna belde mijn longarts terug. Ze begreep mijn verzoek 
helemaal en vond het een prima idee. ‘Ik vraag die second 
opinion voor je aan, dan kun je daar binnenkort naartoe’, zei 
ze. Binnenkort heb ik een videobelconsult met een longarts 
uit het St. Antonius Ziekenhuis ILD Expertisecentrum in 
Nieuwegein. Wordt vervolgd dus.”

http://www.longfibrose.nl/zorg/expertise-en-onderzoek
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Terugblik

online 
dag 

7 mei

Samen met negentig deelnemers 

kijken we terug op een succes-

volle online ledenbijeenkomst 

op vrijdag 7 mei.

Annemieke van de Kamp wist met haar 
persoonlijke verhaal menig deelnemer te raken: “Ik 
probeer te genieten van alles wat ik nu nog kan. Ik 
durf niet te ver in de toekomst te kijken, ik weet wel 
tot hoever ik wil gaan.” Diverse sprekers namen 
de deelnemers mee in de wereld van familiaire 
longfi brose, maar ook in de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van longfi brose, aangevuld met 
informatie over Covid-19 en de vaccinatie. Tijdens 
de bijeenkomst deden we een poll: 80 procent van 
de deelnemers is inmiddels gevaccineerd. 

De bijeenkomst is opgenomen en terug te kijken op 
https://vimeo.com/546504177/218a8ca1fe

Riet Suers was ook een van de 

gespreksleiders op onze online 

ledenbijeenkomst van 7 mei.

“Ik vond het heerlijk 
om te doen. Het viel me 
op dat mensen dezelfde 
vragen hadden over 
longfi brose als ik in 
het begin had”

https://vimeo.com/546504177/218a8ca1fe
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 De link tussen 
 reumatische ziekten 
	 en	longfibrose

Een belangrijke oorzaak van longfibrose is een onderliggende reumatische ziekte. Daarom is het 

nodig dat de longarts en reumatoloog goed samenwerken, vertellen reumatoloog Madelon Vonk 

en longarts Marcel Veltkamp. “Hoe eerder je de ontstekingsziekte vaststelt en behandelt, hoe 

minder kans op verlittekening in de longen.”

Longfibrose kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan de 
verlittekening in de longen ontstaan door langdurig schadelijke 
stoffen in te ademen of medicijngebruik. Soms is de oorzaak 
erfelijk of zelfs helemaal niet bekend, zoals bij IPF. En in 
ongeveer een kwart van de gevallen speelt er een onderliggende 
reumatische ziekte waarbij naast spieren en gewrichten ook de 
longen kunnen worden aangetast. Zo’n reumatische ziekte is 
bijvoorbeeld reumatoïde artritis of systemische sclerose. Zo’n 
ziekte is niet erfelijk, wel zit de aanleg voor auto-immuunziekten 
vaak in de familie. 
“Reumatische ziekten zijn te herkennen aan de combinatie van 
een ontsteking en een verkeerde afweer”, zegt reumatoloog 
Madelon Vonk van het expertisecentrum voor systemische 
auto-immuunziekten van het Radboudumc in Nijmegen. “Zo’n 
ontstekingsziekte kan als complicatie ook in de longen voorkomen 
en daar verlittekening veroorzaken – longfibrose dus. Als wij als 
reumatoloog naar de longen kijken, heeft een deel van de mensen 
ook longfibrose. Hoeveel, verschilt wel per ziekte. Bij systemische 
sclerose heeft bijvoorbeeld 50 procent een vorm van longfibrose, 
bij een spierontstekingsziekte 30 tot 70 procent en bij de ziekte 
van Sjögren 25 procent.”

HOE EERDER, HOE BETER
Wat uit zich hierbij het eerste: de reumatische ziekte of de 
longfibrose? Dat kan allebei, zegt longarts Marcel Veltkamp van 
het St. Antonius Ziekenhuis ILD Expertisecentrum in Nieuwegein. 
“Meestal speelt eerst de reumatische ziekte op. Heeft iemand met 
een reumatische ziekte hoestklachten of last van kortademigheid, 
dan verwijst de reumatoloog naar de longarts.” Bij zo’n 20 tot 
25 procent wordt bij een patiënt eerst de longziekte ontdekt en 
blijkt er pas later ook sprake van een reumatische ziekte te zijn. 
Vonk: “Soms heeft iemand de onderliggende klachten door de 
reumatische ziekte dan niet opgemerkt of niet serieus genomen.”
Ze is blij dat er de laatste paar jaren meer aandacht is voor de 
behandeling. “Reumatologen en longartsen werken meer samen 
en er wordt meer onderzoek gedaan. Dat moet ook, want hoe 
eerder je de ontstekingsziekte vaststelt en behandelt, hoe minder 
kans op verlittekening in de longen.” 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK
Om longfibrose met een onderliggende reumatische ziekte te 
behandelen, werken longarts en reumatoloog nauw samen. 
Zowel de longfibrose als de onderliggende reumatologische 
ziekte moeten namelijk goed worden behandeld. Het is vooral een 
uitdaging om de juiste medicatie op het juiste moment te geven, 
zegt Madelon Vonk. “Je geeft afweer-onderdrukkende medicijnen 
waardoor er minder verlittekening optreedt en dus ook minder 
schade ontstaat. Maar zo’n behandeling is niet zonder risico. 
Bijwerkingen zijn bijvoorbeeld dat je gevoeliger bent voor infecties, 
en de medicijnen hebben invloed op het beenmerg, de nieren 
en de lever. Het verschilt per patiënt en per onderliggende ziekte 
wanneer het beste moment is om medicijnen te geven.”
Als het nodig is, worden er meer artsen betrokken. Veltkamp: 
“Tijdens een multidisciplinair overleg zitten longartsen, 
reumatologen, radiologen, pathologen en immunologen met 
ervaring op het gebied van interstitiële longziekten bij elkaar 

Reumatoloog Madelon Vonk Longarts Marcel Veltkamp

'Het is vooral een uitdaging 
om de juiste medicatie op 

het juiste moment te geven’
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om te discussiëren over onze patiënten. Dat werkt vaak heel 
verhelderend en is een belangrijk onderdeel van deze complexe 
zorg.”
Ook spelen de long- en reumaverpleegkundigen een grote rol in 
de begeleiding van patiënten. Ze zijn een soort casemanager met 
een brugfunctie tussen de patiënt en de specialist. Vonk: “Fijn is 
dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn. Ze leggen het ziektebeeld 
goed uit, vertellen over medicatie en monitoren of er bijwerkingen 
ontstaan. Tegenwoordig kun je trouwens ook makkelijk per mail 
een vraag aan je arts stellen via het patiëntenportaal. Dat wordt 
door patiënten erg gewaardeerd.”

SCREENEN
Iedereen met longfi brose moet worden gescreend op 
onderliggende systeemziekten, vinden beide artsen. “Net zoals we 
checken of iemand in contact is geweest met schimmels of vogels 
waardoor er ook longfi brose kan ontstaan”, zegt Marcel Veltkamp. 
Dat is belangrijk, want de behandeling kan bij een onderliggende 
systeemziekte anders zijn, aldus Madelon Vonk. “Zo kan er een 
ander afweer-onderdrukkend medicijn nodig zijn.” Ze noemt drie 
vragen die elke longarts aan elke patiënt met longfi brose zou 
moeten stellen: 1 Verkleuren uw vingers, wit, rood of paars? Dat 
kan het Fenomeen van Raynaud zijn, een belangrijke aanwijzing 
voor een reumatische ziekte. 2 Heeft u pijnlijke, opgezette 
gewrichten? 3 Heeft u slokdarmpassageklachten? Als iemand een 
van de drie met ja beantwoordt, is dat reden om verder te kijken 
en door te verwijzen naar reumatoloog.”

Veltkamp: “En zo moet elke reumatoloog vragen naar 
kortademigheidsklachten en luisteren naar de longen. Zo dragen 
we als reumatologen en longartsen bij aan het zo vroeg mogelijk 
vaststellen van longfi brose waarbij een onderliggende reumatische 
aandoening speelt.”

OVERLEG MET EXPERTISECENTRUM 
Net als IPF wordt de longfi brose bij een deel van de patiënten 
met een onderliggende reumatologische ziekte steeds 
slechter. De vooruitzichten zijn wel beter dan bij IPF, maar bij 
een systeemziekte heb je vaak ook andere klachten, zoals 

maagdarmstelselproblemen en spierzwakte, zegt Madelon 
Vonk. “Het doel van de behandeling is dan ook stabiliseren 
of in ieder geval vertragen van de achteruitgang. Je kunt in 
principe in elk ziekenhuis worden behandeld met de hulp van 
een expertisecentrum op gebied van reumatische interstitiële 
longziekten. Daarbij moeten de behandelende reumatologen en 
longartsen zelf natuurlijk ook ervaring hebben met longfi brose. 
In het Radboudumc hebben we elke veertien dagen overleg in 
ons MDO voor interstitiële longziekten en zo nodig ook met het 
expertisecentrum van het Erasmus MC.” 
Het overleg met een expertisecentrum is een must, vindt ook 
Marcel Veltkamp. Zeker nu de fi broseremmers die eerst alleen 
bij IPF werden toegepast ook bij andere vormen van longfi brose 
mogen worden gebruikt. “Dat maakt ervaring echt nodig. We 
weten nu dat remmers ook effectief zijn bij longfi brose door een 
reumatische ziekte. Maar voor de reumatische ziekte krijgen 
mensen nog immunosuppressiva waardoor ook de longfi brose bij 
een groot aantal patiënten goed te stabiliseren is. Internationaal 
zijn er nog geen richtlijnen voor. Wel schreven de NVR en NVALT 
(de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en de Nederlandse 
Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, red.) 
begin dit jaar een gezamenlijk standpunt over het gepast 
gebruik van fi broseremmers bij patiënten met longfi brose door 
een onderliggende systeemaandoening. Dit is iets waar we in 
Nederland trots op mogen zijn en laat zien dat de reumatologen en 
longartsen structureel samenwerken.” 

REGELMATIG LEVEN
Hoe weet je als patiënt of je ziektebeeld verergert? Vonk: “Als je 
elke week wandelt en op een gegeven moment steeds korter kunt 
wandelen, is dat een teken dat je achteruit gaat. Ook wanneer je 
duizelig wordt of fl auwvalt bij inspanning, is er iets mis.”
Daarnaast kun je door controles bij de longarts het verloop van 
je ziekte in de gaten houden. Veltkamp: “Je blaast daar elke drie 
tot zes maanden je longfunctie. Bij verandering kan de longarts 
eventueel iets wijzigen aan de medicatie.”
Naast gezond leven zoals iedereen, kun je helaas niet veel doen 
om achteruitgang te voorkomen, zegt Vonk. “Zorg voor regelmaat 
in je leven, eet gezond en gevarieerd en beweeg veel. Kies een 
vorm van bewegen die je leuk vindt, dan houd je het beter vol. En 
heel belangrijk: niet roken.” 

OVER 10 JAAR... 
De ontwikkelingen gaan snel, maar er is nog veel dat beter kan. 
Veltkamp hoopt dat over tien jaar de aanwezige overleg- en 
verwijsstructuur zo goed functioneert dat alle patiënten met 
longfi brose snel toegang hebben tot de goede kennis en expertise 
omtrent hun diagnose en behandeling. “Op die manier kunnen 
zoveel mogelijk mensen de zorg dicht bij huis krijgen en heeft 
iedereen toegang tot kennis en expertise.” 
Vonks droom is om mensen al vroeg een diagnose te geven. “Het 
zou mooi zijn als we over tien jaar met een simpele test kunnen 
vaststellen met welke orgaancomplicaties we rekening moeten 
houden en op welke medicatie mensen goed reageren. Verder 
hoop ik dat expertisecentra en lokale ziekenhuizen elkaar sneller 
vinden zodat de samenwerking gestroomlijnder verloopt. Ook 
mooi zou zijn een landelijk elektronisch patiëntendossier, waarin 
de patiënt zijn behandelteam toegang kan geven. Dat zou veel tijd 
winnen en de kwaliteit van de zorg verbeteren.”

‘Elke longarts zou drie 
vragen moeten stellen aan 

een patiënt met longfi brose’
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NIEUW WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: 
OPTIMALISATIE VAN SCREENING VOOR VROEGE 
ZIEKTEDETECTIE IN FAMILIAIRE LONGFIBROSE
Voor een onderzoek naar de geschiktheid van bepaalde 
testen voor het vaststellen van beginnende familiaire 
longfi brose, zijn wij op zoek naar 200 volwassenen die 
hieraan deel willen nemen. Deelnemers zijn eerstegraads 
verwanten van mensen met familiaire longfi brose, die geen 
diagnose van een interstitiële longaandoening hebben. 
Met dit onderzoek willen we de longfi brose screening voor 
familieleden verbeteren. 

WAT HOUDT DEELNAME AAN DIT ONDERZOEK IN?
Drie bezoeken in twee jaar tijd aan het ILD Expertisecentrum van 
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein: 
 • driemaal longfunctietesten, 6-minuten wandeltest, 
  bloedafname en lichamelijk onderzoek 
 • één HRCT-scan 
 • Thuis invullen van vragenlijsten voorafgaand aan elk bezoek 

WIE KAN DEELNEMEN? 
 • eerstegraads familieleden van mensen met familiaire 
longfi brose (broers, zussen, ouders of kinderen) 
 • 18 jaar of ouder 

WANNEER KUNT U NIET DEELNEMEN? 
 • wanneer u een interstitiële longaandoening heeft 
 • wanneer u zwanger bent 

MEER OVER HET ONDERZOEK
Voor eerstegraads familieleden van patiënten met familiaire 
longfi brose is het al mogelijk om een periodieke controle bij de 
longarts te ondergaan om eventuele longfi brose in een vroeg 
stadium te kunnen diagnosticeren. Dit gebeurt o.a. door een 
jaarlijkse controle en een HRCT-scan eens in de vijf jaar. Bij 
deze HRCT (Hoge Resolutie Computer Tomografi e) wordt d.m.v. 
röntgenstralen een afbeelding gemaakt van uw longen. 
Met deze studie onderzoeken we of deze screening nog verbeterd 
of vereenvoudigd kan worden. We onderzoeken hoe goed de 
huidige testen en enkele veelbelovende nieuwe testen kunnen 
voorspellen of er sprake is van beginnende longfi brose. We maken 
één HRCT om te bepalen of hierop afwijkingen te zien zijn die op 
beginnende longfi brose wijzen. 
Door op drie tijdspunten te meten willen we daarnaast bepalen 
of een jaarlijkse screening noodzakelijk is. Deelnemers bezoeken 
driemaal het St. Antonius Ziekenhuis voor longfunctieonderzoek, 
een 6-minuten wandeltest, bloedafname en een kort lichamelijk 
onderzoek. Bij het eerste bezoek wordt een HRCT-scan gemaakt. 
Tevens wordt gevraagd of u voorafgaand aan elk bezoek enkele 
vragenlijsten wilt invullen. 

MEEDOEN OF VRAGEN? 
Wilt u meedoen met dit onderzoek of heeft u vragen? 
Mail dan naar longfi brose@antoniusziekenhuis.nl.

DEELNEMERS GEZOCHT
VOOR ONDERZOEK
Wetenschappelijk onderzoek: we kunnen niet zonder. Want dat maakt dat we longfi brose 

steeds beter kunnen opsporen en behandelen. Daarom is deelnemen aan onderzoeken zo 

belangrijk. Niet alleen voor patiënten, ook voor hun (nog) niet zieke familieleden. Martijn 

Maus, longarts-onderzoeker in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, onderzoekt de 

geschiktheid van bepaalde testen voor het vaststellen van beginnende familiaire longfi brose. 

Hij zoekt 200 volwassenen die hieraan willen deelnemen. Wie doet mee? Hieronder plaatsen 

we de oproep voor Martijn Maus. 

Kan de screening van familiaire longfi brose beter?

Meedoen aan onderzoek is nooit een verplichting. 
Het is ieders persoonlijke afweging om al dan niet mee te doen. 

mailto:longfibrose@antoniusziekenhuis.nl
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D I T  W I L  I K  K W I J T Mijn deelname aan het programma kwam best raar tot stand. 
Eigenlijk ben ik helemaal geen type om mee te doen aan zo’n 
programma. Maar toen ik een oproep op Facebook voorbij zag 
komen, zei ik gekscherend tegen mijn vrouw Adrie: dat is wel wat 
voor ons. Zij vond dat dit een mooi aandenken kan zijn voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Al is dat natuurlijk niet de hoofdzaak. 
Het belangrijkste vind ik de bewustwording. Ook al zou je maar 
één donor over de streep trekken, dan is het het al waard om mee 
te doen aan zo’n tv-programma.

NIET EGOÏSTISCH 
De eerste opnamedag kwamen we met alle deelnemers samen. 
Ik ontmoette ook een ventje van twee dat een levertransplantatie 
nodig heeft. En mensen die geen hart hebben en met een kastje 
moeten lopen. Als je dat ziet, vind je jezelf eigenlijk helemaal niet 
belangrijk meer. Dan denk je: waar klaag ik over? Ik ben 58, ook 
niet oud, maar als ik aan de beurt was voor nieuwe longen, dan 
zou ik het wel weten. Als op dat moment ook een kind die longen 
nodig heeft, dan zou ik overslaan. Moet je egoïstisch zijn in zo’n 
situatie? Dat denk ik niet.

VEEL STEUN
Met de transplantatie zelf ben ik in m’n hoofd niet zo druk bezig. 
Ik heb al geaccepteerd dat ik longfi brose heb. Ik denk dat het 
voor de mensen om me heen moeilijker is. Zij kunnen niets doen, 
alleen toekijken. Dat zal tijdens de operatie ook zo zijn. 
Ik doe mijn ogen dicht en doe ze weer open – of niet. De anderen 
moeten zes tot zeven uur in spanning wachten voordat ze iets 
weten. Dat vind ik moeilijker voor de anderen dan voor mezelf. 
Zelf zie ik tegen dat moment niet op. Laat maar komen. Ik heb 
een optimistische instelling. Als je niet optimistisch erin staat, 
dan gaat het hard. Je hebt natuurlijk altijd downs. Dagen waarop 
je fl ink baalt. Als je bijvoorbeeld alleen thuis zit, dan maalt er 
weleens wat door je hoofd. Maar gelukkig zijn voor mij negen van 
de tien dagen gewoon goed. Ik krijg ook erg veel steun van mijn 
familie en vrienden. Ook komt m’n moeder twee tot drie keer in 
de week langs om de hond uit te laten. De mensen om mij heen 
helpen mij enorm. 

BLIJF POSITIEF 
Twee keer in de week ga ik naar de fysiotherapeut. Ik merk dat 
mijn conditie achteruit gaat, daarom vind ik bewegen belangrijk. 
Optimisme en conditie zijn voor mij het belangrijkste. Anderen met 
longfi brose wil ik graag meegeven om aan je conditie te blijven 
werken en positief te blijven. Hoe moeilijk elke klap die je krijgt ook 
is. Of het nou is dat je een scootmobiel moet gaan gebruiken of 
extra zuurstof moet. Zet de knop om, niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor je omgeving.

Blijf positief, 
hoe moeilijk 
het ook is.

In elk nummer geven we het woord aan 

iemand met longfi brose. Deze keer vertelt 

Arjan Nugteren (58) over hoe hij optimistisch 

blijft. Hij doet mee aan het tv-programma 

De 100: wachten op een donor*. 

Al trek ik met 
het programma 
maar één donor 
over de streep…

* Dit programma volgt een jaar lang een groep mensen die op de wachtlijst staan voor 
orgaan- of weefseltransplantatie.
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Nieuws en informatie

NIEUW BEHANDELCENTRUM IN LEEUWARDEN

Goed nieuws voor mensen met longfi brose die in Friesland wonen: 
het Medisch Centrum Leeuwarden is nu behandelcentrum voor 
longfi brosepatiënten. Met de komst van dit behandelcentrum in 
Leeuwarden is er zorg binnen de regio voor Friese ILD-patiënten. 
We zijn blij met deze uitbreiding en feliciteren het Medisch Centrum 
Leeuwarden hiermee. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein 
fungeert als derdelijns expertisecentrum. 
Meer info: https://www.mcl.nl/nieuws/mcl-behandelcentrum-voor-
interstitiele-longziekten-ild.

BETERE PALLIATIEVE ZORG

Een belangrijk onderdeel in de zorg voor patiënten 
met longfi brose is palliatieve zorg. Deze zorg richt 
zich op de kwaliteit van leven van de ongeneeslijk 
zieke patiënt en zijn naasten. Helpt u mee om deze 
zorg te verbeteren? 

Lian Trapman, verpleegkundig consulent in het St. 
Antoniusziekenhuis Nieuwegein, zoekt patiënten 
en mantelzorgers die mee willen doen aan een 
onderzoek over communicatie bij palliatieve zorg. 
Kijk voor verdere informatie op onze website (onder 
‘Nieuws’):
https://www.longfi brose.nl/nieuws-en-agenda/
nieuws/helpt-u-mee-aan-het-verbeteren-van-de-
zorg-bij-longfi brose-.html.

OP TIJD HERKENNEN

In het tijdschrift Huisarts & Wetenschap verscheen 
in februari het artikel ‘Vroegtijdige herkenning is 
belangrijk bij longfi brose’. Een van de schrijvers 
was ons bestuurslid Harry van der Haak, die helaas 
in december 2019 overleed aan de gevolgen van 
longfi brose. Postuum onze grote dank aan Harry.
U vindt het artikel op onze website (onder ‘Nieuws’): 
https://www.longfi brose.nl/nieuws-en-agenda/
nieuws/vroegtijdige-herkenning-is-belangrijk-bij-
longfi brose.html.

SUCCESVOL EUROPEES CONGRES

Het eerste online Europese longfi brosecongres was 23 tot 25 april. 
Dit congres – offi cieel European Pulmonary Fibrosis Patient Summit 
– was het eerste virtuele Europese evenement op het gebied van 
longfi brose waar patiënten en zorgverleners, zorgprofessionals, 
beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven 
samenkwamen. Veertig sprekers deelden in drie dagen veel 
informatie, zo veel mogelijk in gewone mensentaal, met de meer dan 
600 aangemelde congresdeelnemers. 
Namens de Longfi brosepatiëntenvereniging nam bestuurslid Raymond 
Blessing hieraan deel. Samen met Marlies Wijsenbeek – longarts in 
het Erasmus MC en lid van onze Adviesraad – was hij op zondag 25 
april een van de sprekers in de themasessie What patients want to 
know about research and how they can be involved?, oftewel wat 
patiënten willen weten over onderzoek en hoe ze kunnen worden 
betrokken. “Alles is goed gegaan, ik heb heel veel geleerd en het was 
leuk en dankbaar om te doen”, zegt Blessing. 
Themasessies bekijken? Klik op de volgende link: 
https://www.eu-ipff.org/eu-ipff-summiit-2021.

NIEUWE BEHANDELING VOOR 
PROGRESSIEVE LONGFIBROSE

“Een behandeling met fi broseremmende therapie 
blijkt goed te werken bij patiënten met longfi brose 
die steeds verder verergert”, zegt longarts Jelle 
Miedema. Lees op onze website (onder ‘Nieuws’) 
zijn artikel hierover: https://www.longfi brose.nl/
nieuws-en-agenda/nieuws/nieuwe-behandeling-
voor-progressieve-longfi brose.html

https://www.mcl.nl/nieuws/mcl-behandelcentrum-voor-
https://www.longfibrose.nl/nieuws-en-agenda/
https://www.longfibrose.nl/nieuws-en-agenda/
https://www.eu-ipff.org/eu-ipff-summiit-2021.
https://www.longfibrose.nl/
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Agenda
BIJEENKOMSTEN 2021

INTERNATIONALE LONGFIBROSEWEEK IN SEPTEMBER 2021
Door corona ziet de Internationale Longfi broseweek er dit jaar, net als 
vorig jaar, anders uit. Op vrijdag 17 september organiseren een aantal 
ziekenhuizen en de patiëntenvereniging weer online een landelijke 
bijeenkomst. Deze is gratis toegankelijk voor alle patiënten met 
longfi brose, hun naasten en andere betrokkenen. Houd onze website 
in de gaten voor actuele informatie hierover. Ook ontvangt u hiervoor te 
zijner tijd een uitnodiging.

LEDENBIJEENKOMST
Save the date: de volgende ledendag vindt plaats op vrijdag 19 
november. Hopelijk kan dit weer een echte, live bijeenkomst zijn. 
We denken na over de combinatie van fysiek samenkomen en de 
bijeenkomst digitaal vanuit huis volgen. Zo betrekken we ook mensen 
die niet in staat zijn om (zo ver) te reizen.

BIJZONDER EN NIET ALLEEN
Op zaterdag 9 oktober organiseren wij samen met Longfonds en VND 
(Vereniging Nederland-Davos) een (online) bijeenkomst over zeldzame 
longziekten. Het thema is ziekte-overstijgend: Omgaan met je (vaak 
onzichtbare) longziekte.

KIJK MEE: LONGFONDS WEBINAR
De Longfonds Webinars, die vorig jaar van start gingen, krijgen dit jaar 
een vervolg. Tijdens deze online bijeenkomsten deelt Longfonds via 
het internet op een makkelijke manier informatie met u. Kijk op www.
longfonds.nl/webinar voor meer informatie over nieuwe data en 
thema’s. Ook kunt u daar hun vorige Webinars bekijken.

Deze vlinder geniet van zijn vrijheid nadat hij uit zijn 
cocon is gekropen. Zo hopen wij dat u ook weer meer 
van vrijheid kunt genieten, nu velen van u het vaccin 
tegen Covid-19 hebben gekregen.

mailto:secretariaat@longfibrose.nl
http://www.longfibrose.nl/
mailto:roger.bickerstaffe@gmail.com
mailto:secretariaat@longfibrose.nl
http://longfonds.nl/webinar

