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Interstitiële longziekten

Fijnvlekkige longziekten

Diffuse parenchymateuze longziekten

‘Interstitial lung diseases’ (ILD)‘Interstitial lung diseases’ (ILD)

‘Diffuse parenchymal lung diseases’ 

(DPLD)



ophoping van stoffen 

en/of cellen in 

tussenruimte

belemmering O2 diffusie

long stijver, minder 

compliant





Interstitiële longziekten

Tientallen aandoeningen 

Prevalentie in Nederland: totaal 20.000 *

Weesziekten

Meest voorkomend:

- sarcoïdose (MBB)

- idiopathische pulmonale fibrose (IPF)

- extrinsieke allergische alveolitis (EAA)

Zeldzaam:

- lymfangioleiomyomatose (LAM)

- Langerhanse cel histiocytose (PLCH)

- alveolaire proteïnose (PAP)
* Longziekten feiten en cijfers NLS ed. 2008



Oorzaak

1/3e bekende, 2/3e onbekende 

oorzaak

Oorzaken:
- roken
- stoffen in omgevingOorzaken:

- exposities

- autoimmuniteit

- genetisch

- stoffen in omgeving
• thuis

• hobby

• werk

- geneesmiddelen
- vergiftigingen

→ cave ook exposities in het verleden ! 



Klinische presentatie

Langzaam progressieve kortademigheid en/of hoest

Diffuse / fijnvlekkige afwijkingen op X-thorax



Diagnostiek

Geen specifieke testen

Veel stappen /speurwerk nodig

Weinig wetenschappelijke onderbouwing

Expertise schaars

Aanbeveling (o.a. EU Raad, Stuurgroep Weesgeneesmiddelen):

concentratie diagnostiek & behandeling in expertisecentra

Belang:

- multidisciplinaire diagnostiek & behandeling

- bevordering wetenschappelijk onderzoek (Biobank), 

onderwijs & opleiding (verdiepingsstage ILD voor AIOS)  



Expertisecentrum 

1165 ILD patiënten

254 patiënten

sarcoïdose
systeemaandoeningen COP

EAA
drug induced

diffuus eci
overig ILD

NCIP

IPF
NSIP
SR-ILD

overig ILD

Cijfers 2010



Arbeidsgerelateerde ILD

Bekende werkgerelateerde blootstellingen die kunnen leiden tot ILD 

in NL

pneumoconiose /asbestose

EAA

‘hard metal disease’‘hard metal disease’

longfirbose

berylliose

…

ILD eci → wrsch diverse niet onderkende oorzaken, oa 

werkgerelateerd !



nog veel meer …nog veel meer …



en nog meer …en nog meer …



www.pneumowork.eu



Cave ook ziekte 

bij partner !



| 



Interdisciplinaire 
samenwerking

MDO-ILD



Diffuse longaandoening eci

Analyse expertisecentrum, cIL – 3e lijn

Verdenking arbeidsgelateerde ILD

anamnese, HRCT, BAL, PA (EDX), MDO

NKAL

werkplekonderzoek; advies 

aanvullende diagnostiek cIL

Bevestiging arbeidsgelateerde ILD

Preventieve maatregelen werkplek → NKAL

Behandeling & follow-up → cIL



Casus

Dhr K. 35 jr

VG 2009 dyspnoe klachten, geduid als HV

2011-3: pneumothorax links met ILD-beeld → VATS (biopt + 

rubbing); PA ‘verdenking sarcoïdose’; R/prednisolonrubbing); PA ‘verdenking sarcoïdose’; R/prednisolon

2011-4: persisterende pneumothorax links, ook kleine 

pneumothorax rechts → conservatief

2011-5: progressie pneumothorax rechts → zuigdrainage; VATS + 

pleurectomie; kortdurend betere ontplooiing, waarna opnieuw 

progressie pneumothorax rechts

2011-6: overplaatsing 3e-lijn



X-th bij overplaatsing

HRCT bij overplaatsing

X-th 31-05-11

CT import 26-05-11

HRCT bij overplaatsing

Aanvraag revisie longbiopt



MDO

Revisie PA (dr Seldenrijk)14-6-11

Giant-cell interstitial pneumonia (GIP)



GIP

Hard metal disease

Cobalt

Verdenking werk-gerelateerde ILD → aanvraag werkplekanalyse Verdenking werk-gerelateerde ILD → aanvraag werkplekanalyse 

NKAL

Galvanisch bedrijf



Verdere beloop

• Ivm progressieve 

respiratoire 

insufficiëntie 

spoedscreening

15-6-11

spoedscreening

LoTX

• 8 juli acceptatie IHU

• 11 juli aanbod



Status na dLoTX HRCT na LoTX 13 okt 2011

17 aug 2011

University Medical Center Utrecht



Meerwaarde samenwerking cIL - NKAL

Systematische arbeidsanamnese bij intake onbegrepen ILD-beelden

Gespecialiseerd onderzoek, evt via laboratoria in buitenland; MDD

Werkplekanalyse (NKAL) igv verdenking arbeidsgerelateerde ILD

Verbetering prognose: wegnemen oorzaak !

Primaire preventie

Wetenschappelijk onderzoek – database/biobank


