
Ziektepreventie en -behandeling >  COPD (rokerslong)  

COPD 

COPD, de afkorting van de Engelse term chronic obstructive pulmonary 
disease, is de internationaal gebruikte benaming voor chronische 
longaandoeningen. Vroeger sprak men in ons land van CARA (chronische 
aspecifieke respiratoire aandoeningen) maar deze term wordt niet meer 
gebruikt. COPD wordt omschreven als “een beperking van de luchtstroom 
gepaard met een ontstekingsreactie van de longen op schadelijke deeltjes of 
gassen.” COPD omvat twee kwalen: chronische bronchitis en emfyseem.  

Hoest en kortademigheid 

Patiënten met chronische bronchitis hebben vooral last van hoest; minsten drie 
maanden per jaar hoesten ze slijm op. Bij emfyseempatiënten staat vooral 
kortademigheid op de voorgrond, aanvankelijk bij inspanning en later ook in 
rust. Roken speelt bij het ontstaan van deze aandoeningen een belangrijke rol. 
Daarom hebben rokende COPD-patiënten vaak zowel chronische bronchitis als 
emfyseem.  

Verloren levensjaren 

Gemiddeld verliezen een mannelijke en een vrouwelijke COPD-patiënt 
respectievelijk 8 en 10,5 levensjaren. En de toekomst oogt niet rooskleurig 
want steeds meer mensen overlijden te vroeg door COPD. In Nederland stond 
de teller van het aantal verloren levensjaren in 1994 op 95.000. Tegen 2015 
wordt een stijging verwacht van 63%. De rokende vrouwen zullen het 
leeuwendeel van deze kwalijke escalatie voor hun rekening nemen.  

Oorzaken 

Over de oorzaken van COPD is het laatste woord nog niet gezegd. Roken speelt 
zeker een rol maar aangezien maar 20% van de rokers COPD heeft is de sigaret 
niet de enige boosdoener. Genetische factoren en omgevingsfactoren zoals 
luchtvervuiling, infecties op kinderleeftijd en beroepsblootstelling spelen ook 
een rol. Al deze factoren veroorzaken een ontsteking in de longen. Het 
longweefsel wordt beschadigd, de scheidingswanden tussen de longblaasjes 
verdunnen en de longblaasjes zijn overmatig met lucht gevuld: dit is 
emfyseem. Als reactie op deze schade maken de luchtwegen veel slijm aan. De 
patiënt moet hoesten, geeft slijm op en krijgt steeds meer last van 
luchtweginfecties.  

Vroeg opsporen 

Chronische bronchitis en emfyseem in opmars 

Meer dan 300.000 Belgen hoesten en piepen zich door hun dag. We 
stevenen op een epidemie van chronische longziekten af waarvan het 
einde niet in zicht is. En de nieuwe longpatiënt is een…vrouw. 
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Een groot deel van de COPD-patiënten zijn niet als dusdanig bekend en worden 
dus ook niet behandeld. Vroegtijdig opsporen van COPD is nochtans van 
belang. Een tijdige behandeling kan de patiënt niet “genezen” maar kan de 
klachten en de steeds terugkomende luchtweginfecties verminderen. De 
behandeling bestaat uit luchtwegverwijdende geneesmiddelen voor 
inhalatie en slijmoplossende middelen. Stoppen met roken is de effectiefste 
maatregel in de strijd tegen deze oprukkende kwaal.  
Daarnaast verbeteren lichaamsbeweging en gezonde voeding de 
levenskwaliteit.  
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