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Diagnostiek van astma 

1. Anamnese (symptomen van astma) 

• Dyspnoe / piepen / hoesten (zo ja karakteristieken vd 
hoest) / beklemming op borst…   

• Nachtelijke klachten (hoesten, dyspnee) 

• Klachten tijdens of na inspanning (verricht patiënt 
inspanningen?) 

• Klachten onder invloed van aspecifieke prikkels                    
of allergenen 
– aspecifieke prikkels: mist, rook, temperatuursveranderingen, 

baklucht, parfums, uitlaatgassen, etc … 

• Verbetering klachten na gebruik van luchtwegverwijders 

A-M Vints 



• Begint ook op jonge leeftijd 

• Wisselend 

• (Allergie) 

• Gepaard gaande met 

rhinitis/eczeem 

• Dyspneu na inspanning 

• Omkeerbare 

luchtwegvernauwing 

• Begint op oudere leeftijd 

• Langzaam verergerend 

• Roken 

• Dyspneu tijdens inspanning 

• Grotendeels onomkeerbare 

luchtwegvernauwing 

ASTMA COPD 



Diagnostiek van astma 

2. Longfunctie met 

reversibiliteit/variabiliteit 

 Kan normaal zijn !! 

 Obstructief gestoorde longfunctie met reversibiliteit 

 Na kortwerkende luchtwegverwijder (snelle verbetering, min.) 

 Na instellen behandeling bv. kuur met corticoiden 
(dagen/weken) 

  12% (en  200 ml) van pre-bronchodilatator waarde 

 !! bij de meeste astmapatiënten kan je niet altijd reversibiliteit 
aantonen. Ook evalueren in de tijd 

 Variabiliteit (= verbetering of verslechtering over dagen, weken, 
maanden, seizoenen…) 
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• Verwezen door sportarts 

• Competitiezwemmer 

• Klacht: bij ver onder water zwemmen korter van 

adem dan rest van de groep 

• Verder klachtenvrij 

– Geen invloed van aspecifieke prikkels 

– Nooit piepende adem 

 

1 ste casus: Dhr GW, geboren 1984 



Dhr GW: 28jr, 1.82 m, 75 kg  

pred pre %pred post %pred 

VC (L) 5.75 7.07 123 % 7.13 124% 

ESW (L) 4.61 4.75 103 % 5.43 118% 

ESW/VC 

(%) 

83 67 76 Reversibiliteitsbepaling 



Conclusie 

  
• Licht obstructief gestoorde longfunctie 

• Reversibiliteit van 15 % = 680 cc 

• Diagnose = astma 



Diagnostiek van astma 

3. Piekflowmetingen 

• (bij diagnostiek en monitoring van astma) 

• “referentiewaarde” = beste persoonlijke waarde van 

patient (periode van geen klachten) 

• 2 dd meten: ochtend + avond 

• variabiliteit > 20 % = aanwijzingen voor astma 

• meten op momenten van klachten + meting herhalen na 

luchtwegverwijder 

– reversibiliteit  na luchtwegverwijder  20 % (of 60 L/min) van 

waarde voor dilatatie 
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Piekflowvariabiliteit 

• Dagelijkste variatie in piekflow (PEF)= 

 (hoogste PEF – laagste PEF) × 100 

                  hoogste PEF 

 

• bv: (520 - 400) × 100    = 23%                                          

      520 

A-M Vints 



Piekflowvariabiliteit (Gina) 

• 1×/dag meten = ochtend 

• laagste ochtend piekflow (over 1 week) 

uitdrukken als % van de recent beste 

piekflow  (Min%Max) 

– bv laagst ochtend piekflow = 400 en beste 

piekflow = 520 

– 400/520 = 76.9 (77) % (variabiliteit 23%) 

2323= 15 %) 

 A-M Vints 



2 de casus: Dhr. K.L. (02/07/65) 
consulatie 2003 

• VG  : juni 2002 diagnose van astma 

• Intox  : 8 jaar gestopt met roken eerder 1 jaar ~1 sigaret/dag 

• Huisdieren : geen 

• Allergie : onbekend 

• Sociaal : produktiearbeider in bedrijf waar autozetels  

    geschuimd worden met isocyanaten 

• Medicatie : Flixotide discus 500 2dd 1 sinds 1,5 jaar en Flixonase 



Dhr K.L. (02/07/65) 

• Anamnese: 
– kinderjaren + jeugd klachtenvrij, nu 2 jaar klachten 

– klachten begonnen 3 maanden na start werk in fabriek waar 

autozetels gemaakt worden 

– vermoeid na werk, hoesten, kortademig 

– nachten: soms nachtelijk hoesten 

– inspanningen: soms kortademig bij voetballen 

– in vakantieperiode + weekends minder klachten 

– klachten verbeterden na start gebruik flixotide 



pred pre %pred D 

VC (L) 5.52 5.08 92% 

ESW (L) 4.29 3.22 75% +18% 

ESW/VC (%) 83 63 

RV 1.98 3.04 153% 

TLC 7.88 8.12 103% 

DL,CO 10.87 11.09 102% 

Dhr KL (02/07/65): longfunctie 

Besluit: Licht obstructief 

gestoorde longfunctie met 

partiële reversibiliteit na 

Ventolin (Salbutamol) 



Conclusie 

  
• Diagnose astma 

• Verdenking beroepsastma.  

• Hoe toon je aan dat het beroepsastma is ? 

 



Dhr K.L. (02/07/65) 

• Piekflowmetingen ter verdere objectivering 

beroeps-astma. 
– Piekflows in weekend liggen hoger dan op weekdagen 

(ook maandagmorgen) 

– Piekflows in vakantieperiode liggen hoger 

– (voor diagnose beroepsastma frequentere metingen, 

4×/dag) 







• Provocatietesten 
• Inspanningsprovocatietest 

• metacholine of histamine 

• eucapnische hyperventilatieprovocatietest 

 

Diagnostiek van astma 

4. Provocatietesten 



• Patientje van de kinderarts 

• Klachten van kortademigheid bij 

inspanning 

3 de casus: BF / jongen 10 jaar 



BF: 10.5 jr, 1.45 m, 35 kg  

pred pre % pred 

VC (L) 2.76 2.48 90 %p 

ESW (L) 2.27 1.97 87 %p 

ESW/VC 
(%) 

82 79 



Inspanningsprovocatietest 

• Gestandaardizeerde inspanningstest 

• Pre- en post inspanning spirometrie  

– op 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 min na 

– duplo metingen (< 3%) op elk tijdstip. 

• Daling FEV1= ESW  10% t.o.v. basaal: 

POSITIEF 

 





Conclusie 

  
• positieve inspanningsprovocatietest 

• diagnose: (inspannings) astma 

 

 



 

• Bij inspanning klachten van 

kortademigheid en piepende adem.  

• Ook klachten onder invloed van mist, rook, 

temperatuursveranderingen (aspecifieke 

prikkels) 

4 de casus: Mevr. G.I. geboren 1981 



Mevr. GI: 27 jr, 1.65 m, 57 kg  

pred pre %pred post %pre

d 

VC (L) 3.76 4.09 109 % 4.04 107% 

ESW (L) 3.25 3.28 101 % 3.43 106% 

ESW/VC 

(%) 

84 80 85 



Diagnostiek van astma 

Provocatietesten 

 Metacholineprovocatietest 

 inhaleren prikkelende stof in stijgende dosering, 

astmapatiënten reageren sneller dan “normalen” 

 Negatieve test bij patiënt die geen 

inhalatiecorticoiden gebruikt sluit astma uit 

 Positieve test betekent niet dat patient zeker 

astma heeft (andere mogelijkheden: COPD, allergische 

rhinitis, recente luchtweginfectie….) 

 
A-M Vints 



PC20=concentratie die 20 %  FEV1= ESW geeft  

PD20=dosis die 20 %  FEV1= ESW geeft  

 

– ATS 1999:  PC 20 mg/ml   

» > 16 mg/ml : normaal 

» 4 - 16 mg/ml : “borderline” 

» 1 - 4 mg/ml : milde BHR (positieve test) 

» < 1   mg/ml    : matig tot ernstige BHR             

  

  

  

  
 

 



   

 



Conclusie 

  
• Positieve metacholineprovocatietest 

• Diagnose: astma 

 

 



• Verwezen door longarts elders 

• Doet aan atletiek op hoog niveau 

• Klacht: bij trainen en wedstrijden gevoel niet kunnen 

doorademen en dan ook piepende adem. 

• Verder klachtenvrij 

– Geen invloed van aspecifieke prikkels 

 

5 de casus: Mevr. NA, geboren 1993 
 



Mevr. NA: 15 jr, 1.65 m, 65 kg  

pred pre % pred 

VC (L) 3.50 4.04 116 %p 

ESW (L) 3.09 3.59 116 %p 

ESW/VC 
(%) 

88 89 



Diagnose (inspannings)astma 

• Klachten  

• Longfunctie onderzoek / reversibiliteit 

• Provocatietesten: welke 

provocatietest is hier meest geschikt. 

Er zijn 2 soorten provocatietesten: 

– directe stimulus 

– indirecte stimulus 

 



Indirect stimulus Direct stimulus 

Smooth 

muscle 

cells 

Endothelial 

cells 

Mucus 

producing 

cells 

Effector 

cells 

Intermediary 

cells 

Inflammatory 

cells 

Neuronal 

cells 

Epithelial cells 

AIRFLOW LIMITATION 



Direct stimuli 

Acetylcholine 

Metacholine 

Carbachol 

Histamine 

Prostaglandin D2 

Leukotriene C4/D4/E4  

Indirect stimuli 

Adenosine 

Tachykinins 

Bradykinin 

Metabisulphite/SO2 

Propranolol 

Non-isotonic aerosols 

Eucapnische  

Hyperventilatie provocatie 

Inspanningsprovocatie 

Van Schoor et al., Eur Respir J, 2000, 16, 514 

Mannitol 



Inspanningsastma 

• Slechte correlatie tussen directe en 

indirecte provocatietest  

• Directe provocatietest kan negatief zijn  

• Indirecte test geniet de voorkeur  

 

 

 



Eucapnische hyperventilatie test 

– We laten een zware ademarbeid verrichten 

– Positieve test:  10 % daling FEV1 vanaf baseline 
• reproduceerbare test 

• veilige test 

– De sporter kan gemakkelijk een hoog 
ademminuutvolume bereiken en aanhouden. 

– Welke doelgroep ? 
• Verdenking inspanningsastma/ inspanningsgeïnduceerde 

bronchoconstrictie en: 

– geen bekend astma 

– asymptomatisch astma met normale longfunctie. 



  



Diagnostiek van astma 

NO in de uitgeademde lucht 

 

 

A-M Vints 



Niet invasieve markers van 

luchtweginflammatie (exhaled Nitric Oxide) 

• Basisprobleem bij astma = inflammatie van 

de luchtwegen (eosinofielen) 

• Klachten en longfunctiemetingen 

weerspiegelen deze inflammatie (maar 

indirecte metingen) 

• FENO is een niet invasieve meting van de 

luchtweginflammatie 

– Fraction of Nitric Oxide in exhaled air 

 
A-M Vints 



Vorming NO door epitheelcellen in 

de luchtwegen door het NO Synthetase 



Enkele voorbeelden apparaten: 

A-M Vints 

Niox Flex (chemoluminescentie analyse) Niox Mino (electrochemische sensor) 

Er zijn ook ander apparaten op de markt 



Andere factoren die eNO 

beïnvloeden 

• Toename eNO 

– Luchtweginfecties 
(ook bovenste 

luchtweginfecties) 

– Inname nitraatrijke 

voeding 

– Gebruik van 

• L-arginine 

• ACE-inhibitors 

• Afname eNO 

– Herhaalde 

spirometrie 

– Inspanning 

– Sputuminductie 

– Roken  

– Caffeine 

– (gebruik van alcohol 

door astmapatienten) 



Referentiewaarden (gezonden) 

• Mean eNO: 17,9 ppb 

• 90 % confidence interval (normal) 7,8 - 41,1 

ppb 

• Invloed van geslacht, atopie, roken 

–  in mannen tov vrouwen 

–  in gezonden met atopische constitutie 

–  rokers 



Invloed van ziektebeelden op eNo 

•   eNO in astma (geometric mean = 25 ppb)  

– geen goede parameter om onderscheid te maken 

tussen “normalen” en astmapatienten die nog 

geen inhalatiecorticoiden gebruiken.  

– eNO > 50 ppb:  

• goede specificiteit (96 %) voor astma 

• sensitiviteit 19 à 20 % 

•   eNO in allergische rhinitis (geometric mean = 29,4 

ppb) 

 

 



Verschillende ziektebeelden 

Geometric mean
FENO

Allergische
rhinitis

29,4 ppb

Astma 25,0 ppb

Matig à ernstig
astma

25,6 ppb

COPD 25,5 ppb



A-M Vints 



 

• “Update in Asthma 2007”  Am J Respir Crit Care 

Med Vol 177 pp 1068-1073 

– “their remain many questions associated 

with FENO in the management of asthma. 

It is clearly still a research tool and not 

ready for mainstream use despite the 

availability of an FDA approved device for 

use in any clinic.” 

A-M Vints 



Behandeling van astma 
(adolescenten en volwassenen) 

  

 

 



• 1. De aanpak van de astmabehandeling is nu 

gebaseerd op de mate van controle van het 

astma. Astma wordt geclassificeerd als 

– gecontroleerd astma 

– gedeeltelijk gecontroleerd astma 

– niet gecontroleerd astma 

Plan opstellen voor medicamenteuze onderhoudsbehandeling. 

A-M Vints 



• 2. De vroegere indeling van astma in graden 

van ernst (intermittent, mild persisterend, 

matig persisterend en ernstig persisterend 

astma) wordt nog alleen aanbevolen voor 

gebruik bij research doeleinden. 

A-M Vints 



• - Ongecontroleerd astma: “step up”.                                       

- Controle (≥ 3 maanden): “step down”.       

 

• Doel : 

– laagste stap en laagste dosering vinden waarbij 

controle gehandhaafd blijft. 

 

A-M Vints 

Principe behandeling 



Niveau van astmacontrole 

 

≥ 3 criteria van 

gedeeltelijk 

gecontroleerd 

astma tijdens een 

week 

< 80% voorspeld of 

persoonlijk beste 

waarde gemeten 

Normaal 
Longfunctie 

(PEF of FEV1) 

   1/jaar 1 Geen Exacerbaties 

> 2 per week Geen ( 2 per week) 
Nood aan rescue 

medicatie 

+ (Ja) Geen 
Nachtelijke 

klachten 

+ (Ja) Geen 
Beperking 

activiteiten 

> 2 per week  
Geen ( 2 per week) 

 
Klachten overdag 

Ongecontro-

leerd astma  

Gedeeltelijk 

gecontroleerd astma 
(Eén criterium in 1 week) 

Gecontroleerd 

astma                    
(al de volgende criteria) 

CRITERIA 

53 



 

 Patiënten die zelden (max 2/week) overdag, 

kortdurende klachten hebben. 

 Aanbeveling: Een snelwerkende β2-agonist 

 Kortwerkende β2-agonist bv Salbutamol (Ventolin®),  

Terbutaline (Bricanyl®)) 

 Langwerkende β2-agonist die ook snel werkt (Formoterol = 

Foradil®, bestanddeel van Symbicort®) opmerking: beter deze 

keuze niet maken want zo heb je méér kans om klachten te 

maskeren 

 

Medicamenteuze onderhoudsbehandeling bij 
volwassenen (5 stappen) 

Stap 1 – Luchtwegverwijder zo nodig 

A-M Vints 





 Een lage dosis inhalatiecorticosteroiden is aanbevolen als 

eerste onderhouds-medicatie  

 Budesonide (Pulmicort®, Miflonide®), Fluticasone (Flixotide®), 

beclomethasondipropionaat =BDP (Becotide®, Beclophar®, Qvar®) 

  

 Als alternatief kan, alleen voor patiënten die geen 

inhalatiecorticoiden willen of kunnen gebruiken, een 

leukotriene receptorantagonist gegeven worden  

     Montelukast (Singulair®), Zafirlukast (Accolate®, Resma®) 

Medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

Stap 2 – Luchtwegverwijder + 1 
onderhoudsmedicatie (“controller”) 

A-M Vints 



 Een lage dosis inhalatiecorticosteroiden 

combineren met een langwerkende β2-agonist        

combinatiepreparaat aan te bevelen 

 Voorbeelden van combinatiepreparaten 

Symbicort® (Budesonide en Formoterol),  

Seretide® (Fluticasone en Salmeterol) 

Medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

Stap 3 – Luchtwegverwijder + 1 of meer 
onderhoudsmedicaties (“controllers”) 

A-M Vints 



 

 Medium dosis inhalatiecorticoiden 

 Lage dosis inhalatiecorticoiden in combinatie met 

een leukotrieenreceptroantagonist Montelukast 

(Singulair®), Zafirlukast (Accolate®, Resma®)) 

 

A-M Vints 

Medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

Stap 3 – alternatieve mogelijkheden 
   (bij volwassenen en adolescenten) 



 De keuze van de behandeling hier is afhankelijk 

van wat je al in stap 2 en 3 gaf. 

 Deze patiënten dienen behandeld te worden 

door een specialist 

A-M Vints 

Medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

Stap 4 –Luchtwegverwijder + 2 of meer 
onderhoudsmedicaties (“controllers”) 



 Medium- of hoge dosis inhalatiecorticosteroiden 

in combinatie een langwerkende β2-agonist  

 Medium- of hoge dosis inhalatie corticosteroiden 

in combinatie met een  leukotrieen-receptor-

antagonist. 

 

A-M Vints 

Medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

Stap 4 –Luchtwegverwijder + 2 of meer 
onderhoudsmedicaties (“controllers”) 





 

 

 Orale corticosteroiden (bijwerkingen) 

 

 Anti-IgE behandeling bij allergisch astma   

 Omalizumab (Xolair ®) 

 

A-M Vints 

Medicamenteuze onderhoudsbehandeling 

Stap 5 – Medicatie van stap 4 + bijkomende 
“controller” 



 Medium- tot hoge dosis inhalatiecorticoiden: 

50% dosisreductie in intervallen van 3 maanden  

“Step down” bij bereiken van astmacontrole 

A-M Vints 



 Bij behandeling met inhalatiecorticosteroiden in 
combinatie met een langwerkende β2-agonist, 
dosis inhalatiecorticoiden halveren (eventueel na 
3 maanden herhalen tot lage dosis bereikt is). 

 Indien na 3 maanden blijvende controle, stoppen 
van de langwerkende β2-agonist en handhaven 
van de lage dosis inhalatiecorticoiden. 

 Lage dosis inhalatiecorticoiden: dosering 1 dd. 

 

“Step down” bij bereiken van astmacontrole 

A-M Vints 



• Teaching astma 
• Aanleren gebruik inhalatiemedicatie 
• Controle inhalatietechniek 
• Therapietrouw 
• Sanering (allergenen vermijden) 
• Astmacontroletestscore 
…………… 


