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Hemoglobine



O2-Dissociatiecurve



O2-Dissociatiecurve

Streef naar een SaO2 > 90-92% en een PaO2 ≈ 60 à 70 mmHg

PaO2 van 40 naar 60 mmHg = ΔSaO2 met 20%

PaO2 van 60 naar 80 mmHg = ΔSaO2 met 4%



Hypoxie  Hypoxemie

Oxygenation oxygen passively : alveolus → pulmonary capillary

Insufficient oxygenation = hypoxemia

Oxygen consumption Hypoxia = abnormaly low oxygen content in a 

tissue or organ

due to hypoxemia

due to vascular problem / occlusion

Hypoxia results in ischeamia

different for each organ / tissue

Oxygen Delivery oxygen transport from the lungs to the 

peripheral tissues 
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Mechanismen van Hypoxemie
(Type I Respiratoir Falen)

• Ventilatie-perfusie mismatching
– Meest frequente oorzaak

• Diffusiestoornis
– Bij inspanning, uitzonderlijk bij rust (tenzij DL,CO < 20%)

• Rechts-links shunt
– Aangeboren/verworven hartaandoeningen

• Bij verblijf op hoge hoogte, hypobare zuurstofkamer

• Secundair op alveolaire hypoventilatie met 
hypercapnie



Mechanisme van Gasuitwisseling

Gezonde Long

Correcte ventilatie-perfusie matching



Mechanisme van Hypoxemie

Bij longziekten, bv. emfyseem

Ventilatie-perfusie mismatching



Diffusiestoornis
geeft zelden hypoxemie bij rust

PO2

gemengd veneus eindcapillair      arteriëel

normaal
diffusiestoornis

contacttijd



Diffusiestoornis
geeft zelden hypoxemie bij rust

PO2

gemengd veneus eindcapillair      arteriëel

normaal
diffusiestoornis

Gedaalde diffusie is zelden een oorzaak van 
hypoxemie bij rust, tenzij bij inspanning

contacttijd
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Acute Hypoxemie
Oorzaken

• Astma-exacerbatie

• Hartdecompensatie

• Pneumonie

• Acute exacerbatie van COPD

• Oorzaken en gevolgen van chronische hypoxemie

• Afhankelijk van de uitgebreidheid, bij:

• Longembolen

• Pleuravochtuitstorting

• Pneumothorax



Acute Hypoxemie
Oorzaken

• Astma-exacerbatie

• Hartdecompensatie

• Pneumonie

• Acute exacerbatie van COPD

• Oorzaken en gevolgen van chronische hypoxemie

• Afhankelijk van de uitgebreidheid, bij:

• Longembolen

• Pleuravochtuitstorting

• Pneumothorax

Vrijwel steeds is bij acute 
hypoxemie een 

ziekenhuisopname aangewezen!



Acute Hypoxemie
Klachten

• Cyanose

• Dyspnoe

 Toename van het ademminutenvolume (ademfrequentie 
en teugvolume)

• Palpitaties

 Verhogen van de cardiac output (hartfrequentie en 
slagvolume)

• Afname van de cerebrale functies

 Verwardheid bij de bejaarde

 Cerebrale hypoxie uit zich snel – cfr introductie



Acute Hypoxemie
Klachten

Opmerking:

Acute dyspnoe kan echter ook optreden in afwezigheid van

hypoxemie:

 aanval van hyperventilatie

 zich snel instellende anemie

 aanval van sikkelcelanemie

 snel evoluerend bronchuscarcinoom

 een metabole acidose....



Acute Hypoxemie
Gevaren

• De graad van hypoxemie die in belangrijke 
orgaandysfunctie (hypoxie ~ ischemie) resulteert, 
is niet goed gekend

• Waarschijnlijk kan acute desaturatie SpO2< 80% 
resulteren in hart/hersendysfunctie of  -
beschadiging

• Bij gezonden wordt een SpO2 van 85% als veilige 
ondergrens gehanteerd

• Bij patiënten met comorbiditeiten ligt die 
ondergrens vermoedelijk iets hoger

BTS Guidelines on acute O2 therapy 2013 
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Acute Hypoxemie
Behandeling

Thorax 2008;63(Suppl VI):vi1–vi68. doi:10.1136/thx.2008.102947

Revision 2015 - 2016 



Acute Hypoxemie
Behandeling

• Aan  kritisch zieke patiënten worden grote 
debieten O2 toegediend onder saturatie-
monitoring en worden deze klinisch opgevolgd

• Voorschrift: debiet, hoeveel L/min?

– Bij de meeste patiënten wordt het debiet ingesteld om 
een SpO2 94 – 98% te behalen

– Bij patiënten met risico op CO2 retentie (COPD of 
patiënten met spierziekten/scoliose) wordt het debiet 
ingesteld om een SpO2 88 – 92% te behalen

• Cave O2 gestuurde ventilatie



Overzicht

1. Achtergrond

2. Mechanismen van hypoxemie

3. Oorzaken en gevolgen van acute hypoxemie

4. Behandeling van acute hypoxemie

5. Oorzaken en gevolgen van chronische hypoxemie

6. Behandeling van chronische hypoxemie

7. Het KB “Korte termijn zuurstoftherapie”

8. De conventie “Chronische Zuurstoftherapie”

9. Besluit



Chronische Hypoxemie
Oorzaken

• COPD

• Interstitiële longaandoeningen

• Mucoviscidose

• Pulmonale hypertensie

• Chronisch hartfalen

• Bronchopulmonale dysplasie (zuigelingen, kinderen)

• Lymphangitis carcinomastosa



Chronische Hypoxemie
Gevolgen

• Afname van de overleving (bij COPD)

• Polyglobulie
 gestegen hematocriet

• Systemische inflammatie

 geïnduceerd door roken, luchtwegobstructie, 
hypoxemie/hypoxie, luchtweginflammatie

 gevolgen: skeletspierdysfunctie, neuro-cognitieve stoornissen

• Vasoconstrictie ter hoogte van het pulmonale vaatbed
 pulmonale hypertensie

 rechter hartoverbelasting



Inflammatory Mechanisms Involved in the Initiation 
of Hypoxia-Induced Pulmonary Vascular Remodeling

Pugliese et al., Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2015; 308: L229–52
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Long-Term Oxygen Therapy
MRC-Trial

• Design: prospective, randomized study

• Patients

 N = 87 with COPD and FEV1 < 1.2 L

 Prominent right heart failure (clinical= no echoCor!)

 In stable condition and documented chronic hypoxemia

 PaO2 < 60 mmHg and PaO2 > 40 mmHg

 PaO2 increases under oxygen

 Exclusion criteria: patients > 60 years or with cardiovascular 
disease

• Treatment

 O2 therapy 15 hours daily vs. No Oxygen

Lancet 1981; 1: 681-686





Long-Term Oxygen Therapy
NOTT-Trial

• Design: prospective, randomized study

• Patients
 N = 203 with COPD and FEV1/FVC < 70% and TLC > 80%

 with chronic hypoxemia in stable condition
 PO2 < 55 mmHg or

 PO2 < 60 mmHg and one of the following criteria:

• Hematocrit > 55%, P-pulmonale, edema

 Exclusion criteria: other diseases that may affect mortality or 
morbidity

• Treatment
 Continous O2 therapy vs. Nocturnal Oxygen Therapy

Ann Int Med 1980; 93: 391-398





Long-term Oxygen Therapy

• No oxygen is bad

• Some oxygen is better

• Continuous oxygen is best



Long-Term Oxygen Therapy

• No effect on survival in moderate hypoxemia 
(PaO2 between 55 – 65 mmHg)

• No effect on survival in patients with night-time 
desaturation or patients with kyphoscoliosis 

• Symptomatic effects in interstitial disorders

• Effects in cystic fibrosis, palliative care and acute 
cluster heachache



Nocturnal Home Oxygen Therapy 
in Cystic Fibrosis

• Design: prospective, randomized study

• Effect of nocturnal oxygen therapy on 

– mortality and morbidity rates 

– progression of disease

• Patients with advanced cystic fibrosis
 N = 28

 PO2 < 65 mmHg

 PO2 > 70 under oxygen

• Treatment
 O2 (1 L/min) during night vs. Air (1 L/min)

Zinman et al., J Pediatr 1989; 114: 368-771





No Effect on Survival



Zinman, J Pediatr 1989; 114: 368-77
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Patients with Cystic Fibrosis attending 
school or remaining at work

school or work attendance was maintained in the oxygen group but deteriorated in the 

air group 



Effect of Palliative Oxygen vs. Room Air in Relief of 
Breathlessness in Patients with Dyspnea

• Randomized trial

• 239 participants 
– treatment with oxygen (n=120)

– treatment with room air (n=119)

• Patient characteristics 
– life-limiting illness

– refractory dyspnea

– PaO2 > 55 mmHg

• Outcome
– mean morning and evening breathlessness over 7 days

Abernethy, et al., Lancet 2010; 376: 784–93 



Morning and Evening Dyspnea

Abernethy, et al., Lancet 2010; 376: 784–93 



Relief of Dyspnea over previous 24 h

Abernethy, et al., Lancet 2010; 376: 784–93 



Randomized double blind, placebo-controlled trial of 
high-flow oxygen in acute cluster headache

• 80 patients with episodic cluster headache

• Randomized, placebo-controlled, double blind, crossover 

study

• Air vs. 100% O2 , 12 L/min for 15 min (special mask 

and regulator) at the onset of an acute attack

• Endpoint: relief of headache at 15 min

• Results 78% relieved after O2, 20% after air

Cohen et al., JAMA 2009 ; 302: 2451-7
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Het KB “Korte termijn O2 therapie”

• De officina-apotheker heeft een belangrijke rol 
in de korte termijn zuurstoftherapie

• Voor de terugbetaling van de korte termijn 
zuurstoftherapie aan huis is een voorschrift 
van de arts (huisarts of specialist) 
noodzakelijk

• Terugbetaling mogelijk voor drie specifieke 
indicaties



Het KB “Korte termijn O2 therapie”



Het KB “Korte termijn O2 therapie”
Acute Hypoxemie

• Aanvragen van een machtiging tot vergoeding bij de 
adviserend geneesheer van het ziekenfonds 
(gasvormige zuurstof of zuurstofconcentrator)

• Geen standaardformulier

• De aanvraag moet klinisch gedocumenteerd zijn:
– de diagnose van de aandoening verantwoordelijk voor de acute 

hypoxemie (bv. COPD, chronisch hartfalen, …)

– een omschrijving van de klachten (bv. cyanose, tachypnoe, …)

– of het resultaat van de recent uitgevoerde saturatietests



Het KB “Korte termijn O2 therapie”
Hypoxemie bij Palliatieve Patiënten

• Enkel van toepassing voor patiënten die beantwoorden aan het 
statuut van palliatieve patiënt

– Bij hypoxemie of tekenen daarvan

– Niet louter bij dyspnee

• Kennisgeving door de huisarts aan de adviserend geneesheer van 
het ziekenfonds van dit palliatief statuut (geijkte formulieren)

• Vanaf de datum van kennisgeving kan de terugbetaling van de 
zuurstoftherapie starten

• Geen voorafgaande aanvraag bij de adviserend geneesheer nodig, 
maar de indicatie wordt vermeld in het medisch dossier 
(reglementering van hoofdstuk IV is ook hier van toepassing)



Het KB “Korte termijn O2 therapie”
Cluster Hoofdpijn

• Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer 
afhankelijk van 

– een bijgevoegd omstandig verslag van een neuroloog, een neurochirurg of een neuropyschiater  
met de diagnose van clusterhoofdpijn en

– een verantwoording van het opstarten van de zuurstofbehandeling omwille van de klinische 
toestand van de patiënt.

• Geen standaardformulier voor de aanvraag tot terugbetaling vastgelegd. 
Als de huisarts de aanvraag doet, moet hij het verslag van de specialist 
bijvoegen.

• De machtiging geldt voor 12 maanden maar wordt eenvoudig vernieuwd 
door de behandelende arts voor periodes van 60 maanden (machtiging 
model d).

• De patiënt moet daarnaast beschikken over een maandelijks voorschrift 
met de volgende elementen: gasvormige zuurstof op stofnaam 
voorgeschreven volgens behoefte, met specifieke toebehoren aangepast 
aan een hoog debiet….



Het KB “Korte termijn O2 therapie”

• De apotheker, de leverancier, de patiënt en de 
arts bepalen de aard van de zuurstofbron:

– Concentrator of flessen

– De firma dient te worden

verwittigd
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Conventie ‘chronische zuurstoftherapie’

• §1. Vaste 02-concentrator

• §2. Vaste 02-concentrator + compressor + 

draagbare flessen

• §3. Vaste 02-concentrator + draagbare 02-

concentrator

• §4. Vloeibare zuurstof

• §5. Chronische mechanische ventilatie thuis

• §6 . Desaturatie bij inspanning





§ 1. Vaste O2-Concentrator

1. Nachtelijk hypoxemiesyndroom

2. PaO2  55 mmHg

3. PaO2 > 55 mmHg en < 60 mmHg

• onder correcte medicamenteuze en 
kinesitherapeutische therapie

• minimum debiet 1 L/min

• minimum duur 15 uur/etmaal voor 2 en 3

• significante stijging van de PaO2

• geen verergering van de hypercapnie

• stoppen met roken



§ 1. Vaste O2-Concentrator

1. Nachtelijk hypoxemiesyndroom

– gedocumenteerde nachtelijke SpO2 < 90% 
gedurende minstens 30% van 8 uur registratie

– en onbetwistbare tekenen van chronisch cor 
pulmonale

• of mean PAP > 25 mmHg bij RH catheterisatie 

• of PAP > 45 mmHg bij echocardio (exclusief 
rechteratriumdruk)

• of Hcrt > 55%



§ 1. Vaste O2-concentrator

2. PaO2  55 mmHg

– 2 metingen met 3 maanden tussen

– in rust en in wakende toestand

– buiten acute opstoten

– bij niet-roker

toestemming voor 1 jaar

– Mag “bij uitzondering” teruggebracht worden tot 
15 dagen 

toestemming voor 4 maanden



Levi-Valensi  et al., Am Rev Respir Dis 1986; 133; 547-551

Group A

(n = 54)

Group A

(n = 23)

p<0.001
p<0.001

p<0.02 p<0.01

Time (months)

PaO2 mmHg
70

65

60

55

50

45
0 1 2 3



§ 1. Vaste O2-concentrator

3. PaO2 > 55 mmHg en < 60 mmHg

– 2 metingen met 3 maanden tussen

– in wakende toestand en in rusttoestand

– buiten acute opstoten

– bij niet-roker

– of mean PAP > 25 mmHg bij RH catheterisatie 

– of PAP > 45 mmHg bij echocardio (exclusief 
rechteratriumdruk)

– of Hcrt > 55%

toestemming voor 1 jaar



§ 2. Vaste O2-Concentrator + een 
Compressor + Draagbare Flessen

• Dezelfde rechthebbenden als onder §1,

– § 1.1 Nachtelijk hypoxemiesyndroom

– § 1.2 PaO2 ≤ 55 mmHg

– § 1.3 PaO2 > 55 mmHg en < 60 mmHg

• mits vervullen van bepaalde voorwaarden ivm nog aanwezig
fysieke activiteit



§ 2. Vaste O2-Concentrator + een 
Compressor + Draagbare Flessen

§ 1.1 Nachtelijk hypoxemiesyndroom

– overdag, bij de 6-min wandeltest een SpO2 < 88% vertoont

 bij 2 metingen met een tussentijd van 3 maanden

 buiten acute opstoten

– en gemiddeld > 30 min/dag (210 min/week) buiten de woning verblijft

§ 1.2 PaO2 ≤ 55 mmHg

– en gemiddeld 30 min/dag (210 min/week) buiten de woning gaan

§ 1.3 PaO2 > 55 mmHg en < 60 mmHg

– en gemiddeld 30 min/dag (210 min/week) buiten de woning gaan



Spaarkleppen voor Zuurstof

• Zuurstof wordt alleen tijdens de inspiratie 
vrijgesteld

• Besparing

 ongeveer 40 tot 50%

 de autonomie van de patiënt neemt toe

• Toepassing
 Bij alle draagbare systemen

• Nadelen

 Titratie vereist, technische defecten, kostprijs…





§ 3. Vaste O2-Concentrator + een 
Draagbare O2-Concentrator 

Dezelfde rechthebbenden als onder §1,

§ 1.1. Nachtelijk hypoxemiesyndroom

§ 1.2 PaO2 ≤ 55 mmHg

§ 1.3 PaO2 > 55 mmHg en < 60 mmHg

– mits vervullen van bepaalde 
voorwaarden



§ 3. Vaste O2-Concentrator + een 
Draagbare O2-Concentrator 

• Categorie 1

• Kleuter-, lager, middelbaar of hoger onderwijs [creche…] volgen

– > 3 h/dag buitenshuis op schooldagen, <4 L/min

• Minstens halftijds professionele activiteit

– > 3 h/dag ononderbroken buitenshuis, < 4 L/min

• Socioculturele activiteiten - familiale verplichtingen

– > noodzaak autonoom 3 h/dag (21h/week) ononderbroken 
buitenshuis te zijn, < 4 L/min



§ 3. Vaste O2-Concentrator + een 
Draagbare O2-Concentrator 

• Categorie 2

– nachtelijk hypoxemiesyndroom

– en SpO2 < 88% bij de 6-min wandeltest buiten 
opstoten

– bij 2 metingen met interval van 3 maanden

• Categorie 3

– mucoviscidose

– met PaO2 < 65 mmHg

– en SpO2 < 88% bij de 6-min wandeltest



§ 4. Vloeibare O2

• § 1.2 PaO2 ≤ 55 mmHg

• § 1.3 PaO2 > 55 mmHg en < 60 mmHg

• § 3.3 (Categorie 3) mucoviscidosis

• en die continu een debiet van meer dan 
4 L/min nodig hebben



§ 5. Chronische Mechanische Ventilatie 
Thuis

• Continue, discontinue of nachtelijke 
ventilatie

• en SpO2 < 90% gedurende ≥ 2 uur

• vaste O2 concentrator, vaste O2

concentrator met compressor, of met 
draagbare concentrator, vloeibare O2



§ 6. Desaturatie bij Inspanning

• Uitsluitend een draagbare concentrator

• Voorwaarden

– gedocumenteerd longfibrose/emfyseem op CT-scan/NMR

– en een DL,CO < 40% en/of EWS < 30%

– SpO2 < 88% tijdens de 6 min wandeltest bij twee 
metingen met een tussentijd van > 3 maanden

– Proeftherapie toont een merkelijke verbetering van de 
SpO2 bij zuurstoftoediening

– documentatie van alle tests met een continue 
saturatiegrafiek over de duur van de tests (6 min)

– gemiddeld >30 min per week buiten zijn woning



Ambulatory O2 Therapy vs. Air
Effect on Mortality

Ameer et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6.



Ambulatory O2 Therapy vs. Air
Effect on 6 MWD

Ameer et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6.



Ambulatory O2 Therapy vs. Air
Effect on Borg-Scale (Dyspnea)

Ameer et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6.



Art. 8 Bijkomende bepalingen

• Concentratoren beschikken over een teller

• Slang van 12 m

• Draagbare flessen/concentrator – met spaarklep

• Titreren van zuurstofdebiet in rust en om te 
ambuleren – instellen van de continue en 
discontinue flow, in rust en in bij wandelen
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Zuurstoftherapie bij Volwassenen
Take Home Messages I

• (Kortdurende) O2 therapie buiten het ziekenhuis dient 
ter behandeling van acute hypoxemie

• Corrigeer naar een SpO2 tussen 94-98% of 88-92%, 
afhankelijk voor het type patiënt

• Kortdurende O2 therapie buiten het ziekenhuis duurt 
hoogstens 3 maanden (tenzij bij palliatieve patiënten)

• Documenteer de indicatie

• De apotheek en de huisarts zijn verantwoordelijk voor 
de therapie



Zuurstoftherapie bij Volwassenen
Take Home Messages II

• Langdurige O2 therapie wordt opgestart via een dienst 
longziekten bij hypoxemische patiënten omwille van 
een overlevingsvoordeel (MRC-trial & NOTT-trial)

• Afhankelijk van de medische en sociale context kan 
men kiezen tussen een

– concentrator

– concentrator met compressor

– concentrator met draagbare concentrator

– draagbare concentrator

– vloeibare zuurstof

• De longfunctie-analyst kan betrokken zijn bij de 
zuurstofbepaling (diagnose), de titratie, de opvolging 
en de voorlichting


