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Astma is een longziekte met de volgende

pathofysiologische karakteristieken:

• Chronische inflammatie

• Variabele luchtwegobstructie

• Overgevoeligheid voor bepaalde ’triggers’

Inleiding



Meten van de variabele luchtwegobstructie

1. Reversibiliteit van de obstructie na toediening van een bronchusverwijder 

(reversibiliteitstest)

2. Provocatietest met een bekende prikkel

Inleiding



Spirometrie

Basislongfunctie = spirometrie
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Spirometrie
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• Pen registreert de beweging

• cm stijging X 𝜋𝑟2= liter lucht

Spirometrie

Principe



Laat patiënt rustig in- en uitademen, dan maximaal inademen en nadien zo 

krachtig en zo lang mogelijk laten uitademen, (en vervolgens terug zo diep 

mogelijk inademen)

Dynamisch – actief onderzoek
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Spirometrie



Spirometrie

Dynamisch – actief onderzoek



Tegenindicaties

• Aneurysma (buik/hoofd/arterieel)

• Recent myocard infarct of CVA (< 6 weken geleden)

• Instabiele angor (<24u geleden)

• Haemoptoe

• Dreigende dwarslaesie

• Recente operatie/ingreep aan thorax of buik ( pneumothorax / 

bronchoscopie)

• Dreigend netvliesloslating, recent oogoperatie

• Subcomateus zijn

• Niet coöperatief zijn

• Oorinfectie

• Arteriële hypertensie

Spirometrie



Interpretatie van een spirometrie

Spirometrie



Parameters
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FEV1 : Forced expiratory volume in one second (L) 

= de éénseconde waarde (ESW)

= de maximale hoeveelheid lucht in liters die een patiënt tijdens een geforceerd

manoeuvre kan uitademen in de éérste seconde van zijn uitademing. 

Spirometrie

V



Parameters

Forced Vital Capacity (FVC)(L) 

= de totale hoeveelheid lucht die een persoon kan uitademen gedurende een

geforceerd manoeuvre, na een volledige inademing.
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Spirometrie
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Spirometrie

Parameters
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Spirometrie

Parameters



FEV1 / FVC

• Tiffenau index

• Nl: 70-80%

• < 70%= obstructief

• > 80%= restrictief

Spirometrie

Parameters



Spirometrie

Obstructief (FEV1 / FVC: < 70%)



Spirometrie

Restrictief (FEV1 / FVC: > 80%)



Referentiewaarden

• Enkel door normaalwaarden te definiëren, afwijkende waarden kunnen 

herkennen. 

• De beste referentiewaarde voor een pat. is een longfunctiemeting verricht in 

een klinisch optimale fase.

• Normaalwaarden bepalen aan de hand van populatieonderzoek bij gezonde 

vrijwilligers. (GLI 2012 bij 74.187)

• Normaalwaarden= voorspelling voor een gezonde persoon van dezelfde

– lengte

– leeftijd (2,5-95 jaar)

– geslacht

– etnische groep (Kaukasisch, Afro-Americans, North-East Asians en South East Asians)

Spirometrie



20

Spirometrie

Referentiewaarden



Mean

Mean + 1.64 RSD

(percentiel 95)

Mean - 1.64 RSD

(percentiel 5)

95% populatie5% 

populatie

LLN : lower limit of normal

NormaalAbnormaal

Populatie : Gaussiaanse distributie
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Spirometrie

Referentiewaarden
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Spirometrie

Referentiewaarden



1. Best geen luchtwegverwijdende medicatie voor de test.

2. Uitvoeren van spirometrie.

3. Toediening van bronchodilatator (B2 mimeticum > anticholinergicum)

4. Nieuwe spirometrie 15-30 min na toediening medicatie.

5. Vergelijking van pre FEV1 met post FEV1 waarde. 
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%Change = Postdrug – Predrug X  100

Predrug

Reversibiliteitstest



Reversibiliteitstest



∆ FEV1 ≥ 12 % (t.o.v. initiële waarde in liter)   EN

∆ FEV1 > 200 ml (bij volwassenen)

Opmerkingen:

1. <12% is niet significant doch kan wel klinisch relevant zijn. 

Zeker bij ernstig obstructief longlijden.

2. Soms significante toename van FVC zonder dat dit 

gepaard gaat met  significante toename van FEV1 (Volume 

responders → klinisch relevant) 

3. Zeer belangrijke variabiliteit tussen metingen op 

verschillende tijdstippen binnen 1 patiënt

Pellegrino et al. ERJ 2005  (Guidelines) 25

Reversibiliteit is positief als

Reversibiliteitstest



Reversibel
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Reversibiliteitstest



Niet reversibel
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Reversibiliteitstest

∆ FEV1 < 200 ml12



NO meting

Doel

• NO is een vasodilatator, neurotransmitter en inflammatoire mediator in de 

luchtwegen

• NO kan gemeten worden in uitgeademde lucht (FeNO)

• ppb: parts per billion, deeltjes per biljoen



NO meting



• gestegen eNO

– astma

– infectie

– chronische rejectie

– bronchiectasieën

– nitraatrijke voeding

• gedaald eNO

– ciliare dyskinesie

– rokers

– CF

– Vodka

– inhalatiesteroiden
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Exhaled NO is een niet-invasieve marker 

van luchtweginflammatie 

NO meting



Interpretatie

• Volwassenen:

– <25 ppb = normaal

– 25-50 ppb = intermediair (mogelijk verhoogd)

– >50 ppb = hoog (suggestief voor eosinofiele luchtweginflammatie 

en/of astma)

• Kinderen onder de 12 jaar:

– <20 ppb = normaal

– 20-35 ppb = intermediair (mogelijk verhoogd)

– >35 ppb = hoog (suggestief voor eosinofiele luchtweginflammatie 

en/of astma)

NO meting



Indicatie

• Het stellen van een diagnose van astma (hyperreactiviteit van de 

luchtwegen), bij een normale spirometrie en reversibiliteitstest.

• Beoordeling van de ernst van luchtweghyperreactiviteit (BHR)

• Bepaling van het relatieve risico op astma (atypische symptomen)

– Symptomen van astma met normale spirometrie

– Niet reageren op astmabehandeling

– Aanhoudend hoesten

• Follow-up van de behandeling van astma (hyperreactiviteit en inflammatie)

Provocatietesten



Welke prikkels of stimuli zijn er?

Provocatietesten

Niet-specifieke

Directe

• Histamine

• Methacholine

• Prostaglandines

• Leukotrinen

Indirecte

• Inspanning

• Eucapnische vrijwilige hyperventilatie (EVH)

• Mannitol

• Niet-isotonische aerosols

• Koude lucht

• Adenosine monophosphate

• Propranol

• Bradykinin

Specifieke

Immunologisch

• Allergeen

– Eiwit met hoog moleculair gewicht

– IgE mediated

• Beroep

– Sensibilizator met laag mol. gew.

– Onbekende oorzaak

Niet-immunologisch

– Aspirine

– Niet-steroidale anti-inflammatoire 

medicatie

– Voedingssupplementen

Cockcroft DW. Bronchial Challenge Testing . In: Adkinson NF, Bochner BS, Burks AW, Busse

WW, Holgate ST, Lemanske RF, et al., editors. Middleton's allergy principle and practice. Vol. 1. 

8th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2014. p. 1042-55. 



Contra-indicaties

Absolute

• Ernstig luchtweg limitatie (FEV1<50% pred of < 1,0l)

• Voorbije 3 maanden een myocardinfarct gehad

• Diagnose van aneurysma (cerebraal, aorta)

• Ongecontroleerde hypertensie (syst >200 of diast. > 100)

Relatieve

• Matige luchtwegobstructie (FEV1 <60%pred of < 1,5l)

• Zwanger of borstvoeding

• Epilepsie onder medicatie

• Niet in staat een acceptabele spirometrie uit te voeren
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Provocatietesten



Crapo RO, Casaburi R, Coates AL, Enright PL, Hankinson JL, Irvin CG, et al. Guidelines for 

methacholine and exercise challenge testing-1999. This official statement of the American Thoracic 

Society was adopted by the ATS Board of Directors, July 1999. Am J Respir Crit Care Med 

2000;161:309-29.

Provocatietesten



Crapo RO, Casaburi R, Coates AL, Enright PL, Hankinson JL, Irvin CG, et al. Guidelines for 

methacholine and exercise challenge testing-1999. This official statement of the American Thoracic 

Society was adopted by the ATS Board of Directors, July 1999. Am J Respir Crit Care Med 

2000;161:309-29.

Provocatietesten



Histamine/ Metacholine



Doel

• Histamine/ metacholine werkt direct in op het glad spierweefsel in de 

luchtwegen en veroorzaakt bronchoconstrictie. 

• Door de geïnhaleerde dosis histamine/ metacholine geleidelijk aan op te 

voeren kan er een dosis-effectrelatie worden opgesteld en kan bronchiale 

hyperreactiviteit worden geobjectiveerd. 

• Het resultaat wordt uitgedrukt in de provocatie concentratie (mg/ml) 

waarbij de FEV1 ≥ 20% daalt (PC20).

• Voorafgegaan door een NO meting

• Medewerker draagt FFP2 masker

Histamine/ Metacholine



Methode Tidal Breathing Dosimeter

Verneveling Continu Ademhalingsgestuurd

Inhalatie 2 min. rust AH 5 AH tot TLC

Ademhalingsstop Niet 5 sec op TLC

Concentratie NaCL0,9% gevolgd door Metacholine/

Histamine conc. van 0,03 tot 8mg/ml

Spirometrie FEV1 meten na elke concentratie

Interval tussen 2

concentraties

5 min tussen de start van de ene concentratie 

en de start van de volgende

∆ FEV1 (%) % FEV1 daling van de laagste FEV1 na verneveling 

van NaCl0,9% tot de hoogste concentratie 

Metacholien/Histamine

PC20 (mg/ml)

PD20(mg) PC20 x 0,09 PC20 x0,045

Histamine/ Metacholine

Werkwijze



Histamine/ Metacholine



FEV1

Rust NaCl

0,9%

0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0

Histamine, 

Metacholine (mg/ml)

Δ 20% FEV1

PC20 = 3,0 mg/ml

Histamine/ Metacholine

80%

100%

Werkwijze



Δ FEV1

Hist (mg/ml)

20%
Normal (PC20 > 8)

Matig tot ernstig astma (PC20 < 1)

mild astma (PC20 < 4)

Indien PC20 < 8.0 mg/ml: 

overgevoelige luchtwegen = hyperreactiviteit = astma 
42

Histamine/ Metacholine

Interpretatie





PC20= 1,56 mg/ml



• Hyperreactiviteit  (AHR) is variabel doorheen het jaar. 

• De ernst van AHR komt niet altijd overeen met de ernst van astma 

symptomen

• AHR ↑ in het begin van de ziekte

• AHR ↓ gedurende het verloop van astma (ifv behandeling)

• Interpreteer een negatieve histamine/metacholine provocatietest a.h.v. de 

klinische toestand

Histamine/ Metacholine

Cave bij interpretatie

AHR= Airway Hyperresponsiveness



Inspanningsprovocatie



Indicatie

• Exercise Challenge Test (ECT) -> Exercise-Induced

Bronchoconstriction (EIB)

– Prevalentie EIB: 7-20% in normale populatie

40-90% bij astmapat.

10-50% bij atleten

• Indirecte provocatietest (onrechtstreekse werking)

• Om na te gaan of er door de inspanning bronchiale hyperreactiviteit (EIB) 

optreedt = inspanningsastma

Inspanningsprovocatie



Contra-indicatie

• de gebruikelijke aanbevelingen voor niet-specifieke bronchiale provocatie 

+

• patiënten met instabiele cardiale ischemie, kwaadaardige aritmieën

• orthopedische beperkingen die het uitvoeren van zeer intensieve 

oefeningen belemmeren.

Inspanningsprovocatie



Werkwijze

1. Kamer: 20-25°C en droge lucht (rel. vochtigheid<50%)

Gepaste kledij en schoeisel

lichte maaltijd

2. Bepaal FEV1

3. Doe de inspanning + registreer hartslag + gebruik neusklem

4. Probeer in 2-3 minuten een hartfrequentie te bereiken equivalent aan 80-

90% van de maximale voorspelde hartfrequentie (220/min – leeftijd) 

Deze inspanningsparameters moeten gedurende 4 minuten aangehouden 

worden.

Ergometer: Start bij 80 Watt en verhoog tot pat. een serieuze inspanning 

moet leveren aan 65 toeren per minuut.(afh conditie pat.)

Loopband: door de snelheid en de helling aan te passen. Start meestal 

aan 4,5km/u en helling van 2,5%

Inspanningsprovocatie



5. De totale duur van de inspanning bedraagt 6 min. (< 12j) tot 8 min. (>12j) 

6. Bepaal FEV1 na 1, 5,10,15 en 20 min.

7. Geef een bronchodilatator met een voorzetkamer bij positieve reactie 

8. Bepaal FEV1 na 30 min.

• Welk toestel kiezen?

Het toestel dat het best past bij de inspanning die kortademigheid 

veroorzaakt bij de pt. bv voetballer -> loopband (vasthangen)

Sporter-> veldtest

Werkwijze

Inspanningsprovocatie



Inspanningsprovocatie



Werkwijze

Inspanningsprovocatie



Interpretatie

• Positief= een daling van 10% in FEV1 (in het labo op twee verschillende

tijdstippen) (15% daling op terrein)

Inspanningsprovocatie



Eucapnische Vrijwillige Hyperventilatie test (EVH)



Doel

• door het versneld inademen (hyperventileren) van droge lucht (mengsel 

O2 + 5%CO2) kan bij de atleet een inspanningsgebonden astma 

vastgesteld worden.

• betere sensiviteit om Excercise Induced Bronchoconstriction (EIB) te 

bepalen dan inspanningsprovocatie

• bij atleten in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. 

• aanbevolen door het IOC bij topsporters

-> ondanks een negatieve histamine provocatietest toch een positieve EVH meten

EVH



Werkwijze

1. Bepaal FEV1

– baseline FEV1 < 80% pred. -> opgelet!

– Baseline FEV1 < 70% pred. -> contra-indicatie

2. Pat. ademt aan 85% van de MVV (d.i. 35x FEV1) gedurende 6 minuten

(60% gezond persoon-90% topsporters)

3. Bepaal FEV1 onmiddellijk na de test en na 3, 10, 15 en 20 min.

EVH



EVH



Interpretatie

• Positief= FEV1 daling van 10% 

• Milde respons: 10 - 20% 

• Matige respons: 20% - 29,9%

• Ernstige respons: >30% 

EVH



Hypertoon zout (studieverband)



• Vernevel 4,5% NaCl d.m.v. ultrasone vernevelaar (fijnere damp dan 

jetvernevelaars) met tweewegklep+ speekselcollector

• 30 sec, 1min., 2 min, 4 min en 8 min.

• Bepaal de FEV1 na elke concentratie

– <10% daling FEV1= verdubbel de dosisblootstelling

– >10% daling FEV1= herhaal dezelfde dosis

• Nadeel: hoesten ++, zoute smaak in de mond

Hypertoon zout

Werkwijze



• De test wordt als positief beschouwd wanneer er een daling van > 15% is 

in de FEV1 = PD15

• Einde test: ≥ 15% daling FEV1 of als de totale minimum dosis 23g (15,5 

minuten)

Hypertoon zout

Interpretatie



Mannitol (studieverband)



1. Bepaal FEV1

2. Inhaleer volgens een progressief protocol: 0.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 

160, 160mg 

Gebruik hiervoor een 

3. Bepaal FEV1 60sec na elke dosis

4. De test wordt gestopt wanneer een totale dosis van 635 mg is bereikt 

of de patiënt positief reageert

Mannitol

Werkwijze



• Positief resultaat: daling van de Fev1 ≥ 15% tussen twee oplopende 

dosissen= PD 15

Mannitol

Interpretatie



Besluit

Criteria van variabele luchtwegobstructie zijn:

• Na toediening van bronchodilatator

-> FEV1 toename van 12% (en 200ml)

• Na toediening van Metacholine of Histamine

-> FEV1 daling van 20% en PC20 < 4mg/ml

• Na inspanning of EVH test

-> FEV1 daling van 10%

• Na toediening van 4,5% NaCl of Mannitol (studieverband)

-> FEV1 daling van 15% tot ≤22,5 ml (4,5% NaCl)

-> FEV1 daling van 15% of ≤ 635mg (Mannitol)



Besluit

• Directe stimuli (bv histamine of metacholine) zijn zeer sensitief omdat 
deze stoffen direct inwerken op de gladde spiercellen van de luchtwegen. 
Ze hebben echter een relatief lage specificiteit.

• geven soms vals positieve (en vals negatieve) resultaten

• het meest nuttig om de diagnose van astma uit te sluiten

• niet specifiek voor astma en kan aanwezig zijn bij andere 
luchtwegaandoeningen (COPD)

• Indirecte stimuli (bv inspanning, EVH, hypertoon zout, Mannitol) hebben 
een relatief lage sensitiviteit omdat ze onrechtstreeks inwerken op de 
gladde spiercellen door de productie van cytokines. Daarom heeft deze 
methode het voordeel van een hoge specificiteit.

– astma aanval wordt meestal uitgelokt door indirecte stimuli dus 
indirecte provocatietesten zijn representatiever voor astma

– Indien astmamedicatie niet tijdig gestopt wordt zal er dikwijls een 
normale respons zijn op een indirecte test



• Directe en indirecte testen vereisen beide zeer gestandaardiseerde 

protocollen. 

• Het is cruciaal dat de resultaten van de test worden geïnterpreteerd in de 

juiste klinische context en in relatie naar de kenmerken van astma.

Besluit
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