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RINITIS, NASOFARYNGITIS

Sereuze of mucopurulente neusuitvloed, passagebelemmering,

minimale algemene verschijnselen; meestal geen koorts.

Etiologie. Doorgaans viraal (rino-, para-influenza-, respiratoir

syncytieel (RS-)virus e.a.). Bij langdurige rinitis en purulent

secreet is een secundaire bacteriële infectie (streptokokken,

Haemophilus influenzae) mogelijk. Personen met overgevoelig

neusslijmvlies, meestal op basis van allergie, hebben vaak een

niet-infectieuze chronische rinorroe met verstopping, jeuk en nie-

zen. Het secreet is dan helder en bevat eosinofielen.

Complicaties. Bij zuigelingen obstructieve hypo- of apneu, voor-

al tijdens de slaap; exacerbatie astma en/of COPD; sinusitis.

Therapie. Bij obstructie eventueel neusspoelen met NaCl 0,9% 2 à

4 dd 5-10 ml beiderzijds; lokale decongestiva zoals xylomethazo-

line 0,05-0,1 % (voor het slapengaan). 

Géén antibiotica. 

Prognose. Gunstig.

ADENOÏDITIS

Typische kleuteraandoening. Purulente rinorroe, mondadem -

haling (‘facies adenoidalis’), snurken, soms doofheid ten gevolge

van afsluiting van de tuba Eustachii. Halskliervergroting; slechte

eetlust; bij opwekken van de wurgreflex loopt soms purulent

secreet langs de achterste farynxwand: postnasale drip.

Etiologie. Bacteriële infectie met streptokokken of H. influenzae.
Complicaties. Otitis media acuta/chronica; gehoorsverlies.

Therapie. Zo nodig neusspoelen of decongestiva (zie bij rinitis).



INFECTIES LUCHTWEGEN EN CYSTISCHE FIBROSE 77

Antibiotica alleen indien de ernst van de klachten hiertoe aanlei-

ding geeft: amoxicilline is eerste keus. Infecties met streptokok-

ken kunnen met penicilline worden behandeld. Adenotomie of

tonsillectomie moet niet lichtvaardig worden uitgevoerd, omdat

de waldeyerring een belangrijke functie heeft bij de afweer tegen

infecties. Indicaties zijn ernstige hypertrofie die de ademweg

obstrueert en slikproblemen geeft, of frequente (bijvoorbeeld

meer dan 5x per jaar) infecties; recidiverende otitiden met

gehoorstoornissen.

Prognose. Gunstig, spontane verbetering is regel; doofheid kan

ontstaan bij chronische middenoorproblematiek.

FARYNGITIS, TONSILLITIS

Keelpijn, slikklachten, halskliervergroting; hyperemie farynx-

wand, vergrote tonsillen met soms purulent beslag of pusprop-

pen in crypten. Bij jonge kinderen soms nekstijfheid.

Etiologie. Meestal viraal (rino-, corona-, para-influenza-, influenza-,

RS-, adeno-, epstein-barrvirus, hiv, coxsackie-A-, herpessimplex -

virus); 15-30% is van bacteriële origine (meestal bèta hemo  lytische

streptokokken van groep A en C; soms Chlamydia pneumoniae of

Mycoplasma). Mononucleosis infectiosa (ziekte van Pfeiffer)

begint vaak met purulente tonsillitis.

Diagnostiek. Op klinische gronden kunnen virale en bacteriële

infecties niet onderscheiden worden. De kans op streptokokken -

infectie is ongeveer 50% als sprake is van tonsillair beslag +

gezwollen drukpijnlijke voorste halsklieren + koorts + afwezig-

heid van hoesten.

Een redelijk gevoelige en zeer specifieke test van streptokokken -

infectie is de streptest.

Complicaties. Peritonsillair abces (mediale verplaatsing van ton-

sil); roodvonk en, zeer zelden, artritis, nefritis, endocarditis na

bètahemolytische streptokokken groep A. Therapie tegen strepto-

kokken beschermt in belangrijke mate tegen acuut reuma maar

niet tegen acute glomerulonefritis.

Therapie. In principe geen antibiotica (zie Standaard ‘Acute

Keelpijn’ Nederlands Huisartsen Genootschap); bij aangetoonde

streptokokkeninfectie feneticilline of een macrolide; tonsillecto-
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mie alleen bij frequent recidiverende tonsillitiden of sterke hyper-

trofie die ademhaling en slikken belemmert. 

Prognose. Gunstig.

EPIGLOTTITIS

Zeldzame, foudroyant verlopende infectie van de epiglottis en

directe omgeving. Komt voor bij kleuters, piek tussen 2 en 4 jaar.

Door vaccinatie van alle zuigelingen tegen H. influenzae type b is

de incidentie van epiglottitis sterk gedaald. Snel progressief

beloop met hoge koorts, keelpijn, inspiratoire stridor en toene-

mende dyspneu. De kin wordt vooruitgestoken, kwijlen is een

opvallend constant kenmerk. Het kind maakt een ernstig zieke

indruk.

Etiologie. H. influenzae type b; bij volwassenen daarnaast ook S.
pneumoniae e.a.

Diagnostiek. Zo min mogelijk verrichtingen, omdat onrust een

acute totale obstructie kan bespoedigen. Keelinspectie met spatel

dient nagelaten te worden; spoedopname is geïndiceerd. Bloed -

kweken zijn vaak positief.

Complicaties. Respiratoire insufficiëntie en overlijden door

ademwegobstructie; frequent pneumonie, zelden bacteriëmische

haarden: artritis, meningitis.

Therapie. Tijdens vervoer naar het ziekenhuis moet de huisarts

meegaan om indien noodzakelijk tracheotomie te kunnen uitvoeren

(membrana cricothyreoidea). Verder in ziekenhuis: bij kinderen is

observatie niet toegestaan, onmiddellijk endotracheale intubatie

onder narcose; in noodgevallen tracheotomie of coniotomie. Intra -

veneuze toediening van een op (resistente) H. influenzae gericht

antibioticum: cefuroxim, cefotaxim of amoxicilline/clavulaanzuur

(10-14 dagen). Na enkele dagen kan de tube worden verwijderd.

Het beleid bij volwassenen hangt meer af van de ernst: bewaking

van de patiënt is vereist. 

Prognose. Alleen gunstig bij tijdige behandeling, anders vrijwel

altijd letaal.
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LARYNGITIS SUBGLOTTICA, PSEUDOKROEP

Toenemende heesheid en inspiratoire stridor, dikwijls in aanslui-

ting op een rinitis. Het kind heeft een schorre blafhoest en als het

vroeg in het ontstekingsproces gezien wordt een heldere stem;

deze wordt hees naarmate de stembanden mede in het proces

betrokken worden. Vooral bij kinderen van 6 maanden tot 3 jaar

oud. De stridor neemt ’s avonds geleidelijk toe, en kan overdag

verdwijnen om de volgende avond meestal in lichtere mate weer

terug te komen. Subfebriele temperatuur. Beoordeling door de

huisarts is geïndiceerd.

Etiologie. Viraal, vaak para-influenzavirus.

Diagnostiek. In typische gevallen niet nodig. In zeldzame geval-

len kan pseudokroep leiden tot ernstige obstructie die moeilijk

van epiglottitis te onderscheiden is. Geen der symptomen is

pathognomonisch. Bij twijfel handelen als beschreven onder

epiglottitis!

Complicaties. Zeer zelden respiratoire insufficiëntie en apneu

door totale obstructie. 

Therapie. Eenmalige toediening van een inhalatiecorticosteroïde

in hoge dosering (bijv. budesonide 2 mg) vermindert de obstruc-

tie binnen 30-60 min en komt in aanmerking bij matige tot ernsti-

ge obstructie. Stomen is waarschijnlijk onwerkzaam en kan beter

achterwege blijven. Bij dreigende respiratoire insufficiëntie:

endotracheale intubatie. 

Prognose. Vrijwel altijd spontaan volledig herstel binnen enkele

dagen.

ACUTE TRACHEÏTIS, TRACHEOBRONCHITIS

Acute infectie met hoesten, sputum opgeven, soms luchtwegob-

structie en stridor. Bij virale tracheïtis typische blafhoest. Bij bac-

teriële tracheïtis na tracheatrauma grote hoeveelheden sputum.

Retrosternale pijn. Vooral bij kinderen kunnen algemene sympto-

men als hoge koorts en malaise optreden en ze kunnen met name

bij bacteriële infecties de obstructie soms ernstig zijn. Acute bron-

chitis zonder astma of COPD heeft dezelfde verwekkers als bij
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pneumonie buiten ziekenhuis ontstaan (tabel 1) met uitzondering

van Legionella.

Etiologie. Viraal (para-influenza-, rino-, influenza-, RS-, adeno -

virus); bacteriële tracheïtis (S. aureus, S. pyogenes, H. influenzae
type b) of Mycoplasma; bacteriële bronchitis: S. pneumoniae, H.
influenzae.

Diagnostiek. Sputumkweek en grampreparaat indien afwijkend

natuurlijk beloop, dat wil zeggen indien patiënt niet na 5 à 7

dagen beter is.

Complicaties. Luchtwegobstructie; atelectasen.

Therapie. Eerst natuurlijk beloop afwachten. Bij ernstige hoest

codeïne 15 mg ’s avonds (volwassenen). Antibiotica bij bacteriële

tracheïtis: cefuroxim of amoxicilline/clavulaanzuur. Bij progres-

sieve stridor zo nodig intubatie of (in noodsituatie) tracheotomie

of coniotomie. Bacteriële bronchitis: amoxicilline, co-trimoxazol

of doxycycline. 

Prognose. Doorgaans gunstig. Virale infecties herstellen spontaan

meestal snel; bacteriële infecties bij behandeling eveneens.

BRONCHIËCTASIEËN

Bronchiëctasieën zijn abnormale en permanente verwijdingen

van bronchi. Het proces is slechts bij uitzondering tot één kwab

beperkt en alleen in deze gevallen heeft resectie soms zin. Door -

gaans gaat het om diffuus door de longen verspreide afwijkingen

die een voorkeur hebben voor de onderkwabben, uitgezonderd

die voorkomen bij tuberculose, cystische fibrose (CF) en aller -

gische bronchopulmonale aspergillose.

Bronchiëctasieën zijn chronisch met bacteriën geïnfecteerd, aan-

vankelijk vooral met H. influenzae, later met S. aureus en aerobe

gramnegatieve staven zoals P. aeruginosa. Klachten bestaan uit

dagelijks hoesten met opgeven van doorgaans purulent sputum.

Exacerbaties worden uitgelokt door M. pneumoniae- en virusinfec-

ties. Er kunnen tevens neusklachten bestaan ten gevolge van

polypose en recidiverende sinusitiden. 

Etiologie. Bij het ontstaan kunnen verschillende factoren een rol

spelen die enerzijds kunnen bestaan uit een lokale beschadiging

door bijvoorbeeld een ernstige infectie in de jeugd met een (ade -



no)virus, een doorgemaakte kinkhoest, tuberculose, inhalatie van

schadelijke gassen en dampen, aspiratie van een corpus alienum

of maaginhoud en anderzijds uit de predisponerende factoren bij

de patiënt zoals humorale immuundeficiëntie, mucocilaire dis-

functie zoals primaire ciliaire dyskinesie (PCD) of CF, reactieve

luchtwegen als bij astma en COPD.

Diagnostiek. De diagnose is te stellen op basis van de kenmer-

kende anamnese, het vinden van grove crepitaties en soms trom-

melstokvingers bij lichamelijk onderzoek en het aantonen van

bronchusmisvormingen door X-thorax of hogeresolutie CT-scan

(HRCT). Onderzoek naar onderliggend lijden (bijv. CF: zweettest,

PCD, nasaal NO).

Therapie. De behandeling bestaat uit het bevorderen van spu -

tum evacuatie door hoesttechnieken en veel lichaamsbeweging.

Influenzavaccinatie is geïndiceerd, antibiotica en eventueel bron-

chusverwijdende middelen tijdens exacerbaties. Hulp van een

fysiotherapeut kan zinvol zijn. De onderhoudstoediening van

antibiotica is alleen voor CF-patiënten en patiënten met diffuse

panbronchiolitis wetenschappelijk onderbouwd. 

Prognose. De prognose is afhankelijk van het onderliggend lij-

den, en moet voorzichtig worden gesteld.

BRONCHIOLITIS ACUTA

Bij zuigelingen (piekleeftijd 6 maanden) voorkomende infectie

van de kleine luchtwegen die leidt tot obstructie op bronchiolair

niveau. Na een bovensteluchtweginfectie ontstaan geleidelijk toe-

nemende dyspneu, tachypneu en hyperinflatie. Koorts of subfre-

biele temperatuur. In ernstige gevallen cyanose en uitputting.

Verzwakt ademgeruis, fijne crepitaties en soms verlengd exspiri-

um met expiratoir piepen. Differentiatie van astma-aanval is

moeilijk. Astma is bij zuigelingen echter niet een waarschijnlijke

diagnose: elke eerste episode van dyspneu bij een zuigeling

dienst allereerst als virale infectie te worden beschouwd.

Zuigelingen met hoest en koorts dienen altijd door de huisarts

gezien te worden.

Etiologie. Meestal RS-virus.
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Diagnostiek. Onderzoek van nasofarynxaspiraat kan binnen een

uur de verwekker aantonen met ELISA of immuunfluorescentie-

techniek.

Complicaties. Respiratoire insufficiëntie bij uitputting; pneumo -

thorax. Bij zuigelingen jonger dan 2 maanden geeft RS-virus kans

op apneu, en is monitorbewaking gewenst. Bij bepaalde risico -

groepen (ex-prematuren, kinderen met corvitium en longvaat-

overvulling, cystische fibrose, bronchopulmonale dysplasie) is de

mortaliteit zeer hoog, namelijk 20-30%.

Therapie. Bronchiolitis moet klinisch behandeld worden. Zuur -

stofsuppletie, zo nodig intubatie en beademing. Verneveling van

een virostaticum (ribavirine) komt in aanmerking in uitzonderlij-

ke gevallen bij risicogroepen. Corticosteroïden en antibiotica heb-

ben geen effect. Soms kan verneveling van een anticholinergicum

(ipratropium 0,25 mg/keer) of b-mimeticum enige verbetering

geven. Passieve immunisatie (palivizumab) komt in aanmerking

bij gedefinieerde risicogroepen.

Prognose. Mortaliteit circa 1%, maar veel hoger in risicogroepen.

Een aanzienlijk percentage (ca. de helft na 5 jaar) houdt na herstel

chronische luchtwegklachten gelijkend op astma. Deze hebben

een goede prognose en verdwijnen doorgaans voor de leeftijd

van 10-13 jaar.

PNEUMONIE

Ontsteking van het longweefsel waarbij alveoli zijn betrokken. 

Typische pneumonieën kunnen acuut beginnen zonder prodro-

men met koude rilling, hoge koorts, septische verschijnselen. Zij

gaan dan vaak gepaard met pijn op de borst of in de flank bij

zuchten en opgeven van purulent en/of bloederig sputum. Bij

onderkwabspneumonie kan ook buikpijn optreden, vooral bij

kinderen.

Bij jonge kinderen kunnen pneumonieën met weinig specifieke

symptomen verlopen. Tachypneu en neusvleugelen kunnen de

enige aanwijzingen zijn; aanvullend laboratorium- en/of rönt-

genonderzoek is vaak noodzakelijk. Ook bij  ouderen kan het kli-

nisch beeld van de bacteriële pneumonie aanzienlijk afwijken.

Het begin is dan niet duidelijk aan te geven, de temperatuurstij-
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ging verloopt geleidelijk en mentale verwardheid staat op de

voorgrond. Een hoge ademfrequentie is een belangrijk diagnosti-

cum.

Pneumonieën kunnen ook geleidelijker beginnen na prodomen

zoals hoofdpijn, spierpijn, keelpijn of maag-darmsymptomen.

Septische verschijnselen kunnen ontbreken. Het ziektebeeld

wordt dan vaak gekenmerkt door niet-productieve hoest en

dyspneu.

Etiologie. De etiologie hangt af van het volgende:

– plaats van ontstaan (in ziekenhuis of erbuiten);

– leeftijd van de patiënt;

– eventueel aanwezige immuunstoornis (zie ook hoofdstuk

‘Aids en andere immuunstoornissen met uitingen in de lon-

gen’);

– andere predisponerende factoren (zie tabel 1);

Zie voor verwekkers tabel 1.

Diagnostiek. Fysisch-diagnostisch: tekenen van infiltraat. Opge -

he ven of sterk verzwakt ademen kan duiden op pleuravocht; ook

kan dit het gevolg zijn van lokale obstructie, bijvoorbeeld door

corpus alienum of een tumor. Röntgenologisch: lokale bescha -

duwing, pleuravocht. Microbiologisch onderzoek van sputum met

grampreparaat. Bij circa 40% van de patiënten met thuis opgelopen

pneumonie, kan de verwekker niet worden aangetoond. Wanneer

geen sputum kan worden verkregen, kan vooral bij in ter stitiële

pneumonieën bronchoalveolaire lavage worden verricht. 

Complicaties. Lokaal: abcedering (vooral S. aureus en aerobe

gramnegatieven als Klebsiella of Pseudomonas), empyeemvorming,

pericarditis. Septisch: shock, diffuse intravasale stolling, adult

respiratory distress syndrome (ARDS). Metastatisch: meningitis,

endocarditis, artritis.

NB. Recidiverende pneumonieën op dezelfde plaats zijn verdacht

voor lokale pathologie als corpus alienum of een tumor, seques-

ter, bronchiëctasieën, bronchogene cysten of andere congenitale

deformaties. Bij wisselende locaties moet gedacht worden aan

COPD (vooral middenkwab, lingula), immuunstoornissen, PCD,

CF .

Therapie. Algemeen: oxygenatie, shockbestrijding, in sommige

gevallen anti-inflammatoire therapie. Bij Pneumocystis corticoste-

roïden. Fysiotherapie kan bij een pneumonie geïndiceerd zijn
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(sputumevacuatie). Specifiek: antimicrobiële middelen gericht op

verwekker (zie tabel 1). Bij thuis opgelopen pneumonie met

onbekende verwekker moet in eerste instantie gericht worden op

pneumokokken en H. influenzae. 

Een goede eerste keus bij niet-ernstige pneumonie is amoxicilline.

Na influenza dient de therapie primair ook mede gericht te wor-

den op S. aureus: amoxicilline/clavulaanzuur of cefuroxim, even-

tueel gecombineerd met een aminoglycoside. 

Voor een matig ernstige, buiten het ziekenhuis opgelopen pneu-

monie worden b-lactamantibiotica geadviseerd (penicilline/

amoxi cilline) Bij ernstige, buiten het ziekenhuis opgelopen pneu-

monie dient naast S. pneumoniae, S. aureus en Klebsiella, ook

Legionella pneumophila in het spectrum te worden betrokken (een

van de nieuwe chinolonen: moxifloxacine of levofloxacine of b-
lactam plus fluorchinolonen/macrolide). 

Profylaxe. Vaccinatie tegen influenza, pneumokokken (bij miltex-

tirpatie en hiv-positieve drugsverslaafden), H. influenzae type b

(bij kinderen).

Prognose. Deze hangt af van het verwekkende micro-organisme

en de leeftijd en conditie van de patiënt. De mortaliteit is vooral

hoog wanneer de verwekker een gramnegatieve staaf is, en de

pneumonie bij een  oudere optreedt.

INFLUENZA

Influenza is een acute infectie van de luchtwegen, veroorzaakt

door het influenzavirus. Epidemieën kunnen voorkomen in de

periode november tot en met april, duren gemiddeld 8 weken,

variëren sterk in omvang en bereiken een morbiditeit van gemid-

deld 5%. De mortaliteit in Nederland over de laatste tien jaren

berekend, bedraagt gemiddeld 500 sterfgevallen per jaar. Vooral

patiënten ouder dan 65 jaar en patiënten met een verhoogd risico

door het bestaan van een onderliggend lijden behoren tot de

slachtoffers tijdens een influenzaepidemie.

Ziektebeeld. Na een korte incubatietijd van één tot drie dagen

stijgt de lichaamstemperatuur plotseling; deze kan binnen enkele

uren oplopen tot 39 °C of hoger; vooral in het begin kan koorts

het enige symptoom zijn. Koude rillingen; hoofdpijn; spierpijnen,
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vooral in de ledematen, kunnen als zeer hevig ervaren worden;

malaise, gevoel van algemeen ziek zijn staat op de voorgrond;

rinitis, zo deze aanwezig is, beperkt zich meestal tot ‘natte neus’;

maag-darmverschijnselen, zelden, en dan voornamelijk bij kinde-

ren; achterste farynxwand en uvulabogen: hyperemisch met flu-

weelachtig, roodlivide aspect.

Laryngofaryngitis. Heesheid; hoest (blafhoest). Beloop: De

lichaamstemperatuur daalt lytisch na 2-4 dagen. De malaise kan 2

weken aanhouden. De patiënt heeft een lange reconvalescentie-

periode. Prognose: gunstig.

Tracheobronchitis. Retrosternale pijn; droge, weinig productieve

hoest (prikkelhoest); sputum is seromuceus, soms bloedbijmen-

ging door hyperemie van het slijmvlies van de trachea en de

bronchi. Beloop: koorts blijft langer bestaan; ziekteduur is ver-

lengd tot ongeveer 10 dagen. Prognose: gunstig.

Pneumonie. Influenzavirus kan binnen 24 tot 48 uur een pneumo-

nie veroorzaken; progressief kortademig; hypoxemie bepaalt het

klinisch beeld; hoest; sputum: dun sereus, hemorragisch aspect.

Beloop en prognose: kan binnen 3 tot 5 dagen fataal eindigen. 

Etiologie. Influenza-A-virus subtypen H1N1, H1N2 en H3N2;

influenza-B-virus; infectie met het A/H1-subtype wekt geen

immuniteit op ten opzichte van het A/H3-subtype en het B-virus

en omgekeerd evenmin. Subtype A/H3 komt meer voor dan

A/H1 en B en is ook het meest pathogeen. 

Diagnostiek

In typische gevallen tijdens een influenzaepidemie behoeft in de

meeste gevallen geen laboratoriumdiagnostiek plaats te vinden.

Laboratoriumdiagnostiek kan echter belangrijk zijn:

1 In de aanvang van de epidemie en af en toe daarna om de anti-

gene verwantschap tussen het vaccinvirus en het epidemievirus

vast te stellen. Indien deze onvoldoende is, dan komt voor risico-

patiënten, al zijn ze gevaccineerd, toediening van neuraminida-

seremmers in aan merking.

2 In tehuizen met risicodragers om alsnog niet-gevaccineerde

risicodragers te beschermen door influenzavaccinatie en neura-

minidaseremmers.
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3 Bij transplantatiepatiënten met koorts; immunosuppressiva

omhoog bij afstoting, omlaag bij het vaststellen van influenza

of een andere virale infectie.

Virusisolatie uit neussecreet, keelwat, keelspoelsel, sputum, bron-

choalveolaire lavage, biopsie. Zo snel mogelijk na het begin van

de klinische manifestatie inzenden naar een virusdiagnostisch

laboratorium. De diagnose influenza-A en influenza-B kan in

urgente gevallen binnen 16 uur gesteld worden.

Antistofstijging in gepaarde patiëntensera tegen influenza-A- of -

B-virus. Eerste serum afnemen zo vroeg mogelijk in de ziektege-

schiedenis (binnen 5 dagen) en een tweede serum 2 tot 3 weken

na het begin van de aandoening afnemen; inzenden naar het

virusdiagnostisch laboratorium.

Therapie/profylaxe

Neuraminidaseremmers toegediend binnen 48 uur na het kli-

nisch manifest worden van de influenza-A- of -B-infectie zijn

effectief. 

Antibiotica dienen niet gegeven te worden bij een ongecompli-

ceerd verlopende influenza, tenzij in de omgeving of bij de

patiënt zelf een stafylokokkeninfectie voorkomt.

Vaccinatie tegen influenza, in bijzondere gevallen gecombineerd

met neuraminidaseremmers (zie hoofdstuk ‘Influenza profy lac -

tica’).

Complicaties

Secundair bacteriële infectie kan plaatsvinden doordat het influ-

enzavirus een de-epithelisatie veroorzaakt van de luchtwegen:

– secundair bacteriële tracheobronchitis;

– secundair bacteriële pneumonie.

Beloop: de lichaamstemperatuur blijft hoog of stijgt weer; sputum

wordt mucopurulent en hemorragisch; extreme granulopenie of

extreme granulocytose; aneosinofilie; toxische verschijnselen en

anoxemie bepalen het beeld. 

Prognose: onzeker.

Etiologie: S. pneumoniae en H. influenzae komen meest frequent

voor; pyogene kokken, zoals S. aureus, komen minder frequent
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voor, maar zijn veroorzakers van ernstige ziektebeelden. 

Therapie: antibiotica, snel insturen.

Reyesyndroom: vrij zeldzaam; encefalopathie; hersenoedeem;

epileptische aanvallen; braken; lethargie; coma; leverstoornissen.

Beloop: ontstaat ongeveer de 3e dag nadat de influenza zich mani-

festeerde; snel insturen.

Etiologie: onbekend; komt zowel bij influenza-A als bij influenza-

B voor in de leeftijdsgroep 0-18 jaar.

Prognose: ongunstig; veel patiënten sterven onder het beeld van

een toxische encefalopathie of leverinsufficiëntie.

Therapie: snel insturen.

NB. Het reyesyndroom wordt wel in verband gebracht met

bepaalde virale infecties in combinatie met aspirinegebruik.

Daarom liever paracetamol als antipyreticum bij kinderen en

adolescenten.

CYSTISCHE FIBROSE

Cystische fibrose (mucoviscoïdosis, pancreasfibrose, CF) is een

autosomaal recessief erfelijke aandoening (natale frequentie in

Nederland bedraagt ca. 1:3600) waarbij het chloridetransport

door exocriene kliercellen is gestoord ten gevolge van een muta-

tie in het CFTR-gen op chromosoom 7. Dit leidt tot een abnor-

maal taai secreet, hetgeen vooral problemen oplevert in de

luchtwegen en spijsverteringsorganen. Secundair aan obstructie

door taai secreet ontstaan enerzijds een chronische purulente

longinfectie met fibrose en destructie van longweefsel en ander-

zijds malabsorptie. De mediane levensduur van patiënten met CF

is momenteel > 30 jaar, de meeste patiënten overlijden aan respi-

ratoire insufficiëntie. De prognose is aanzienlijk beter indien

patiënten behandeld worden in een centrum waar veel ervaring

met deze aandoening bestaat.

Aan CF moet gedacht worden bij recidiverende of chronische

longinfecties, zeker als dit bestaat in combinatie met een slechte

groei en vetdiarree. Bij 5-10% van alle patiënten is de spijsverte-

ring echter normaal, zodat het ontbreken van malabsorptiever-

schijnselen de diagnose niet uitsluit. De verdenking op CF kan

worden bevestigd met een zweettest volgens Gibson-Cook, waar-
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bij een verhoogd chloridegehalte (> 60 mmol Cl) bij Cl-/Na+-ratio

> 1, de diagnose bevestigt.

Met DNA-analyse kan > 95% van alle CF-mutaties bij patiënten

met het klassieke CF-fenotype worden aangetoond.

Het is belangrijk CF te herkennen, omdat goede behandeling de

levensverwachting verbetert. Bij vrijwel alle patiënten treden

luchtweginfecties op met H. influenzae, S. aureus of Pseudo monas.

Minder frequent worden infecties met Burkholderia cepacia of aty-

pische mycobacteriën gevonden. Antibiotica dienen bij CF hoog

gedoseerd en langdurig toegediend te worden omdat er veelal

een verhoogde klaring is en de micro-organismen zich moeilijk of

niet laten uitroeien. Gunstige effecten zijn beschreven van toedie-

ning van tobramycine of colistine per inhalatie, en van de onder-

houdsbehandeling met azitromycine. Optimale expectoratie vormt

een essentieel onderdeel van de behandeling. Hierbij wordt een

verneveling van humaan recombinant DNase (pulmozyme) als

mucolyticum dagelijks toegepast. Frequente diagnostiek naar

verwekkers en bacteriële resistentie is hierbij onmisbaar, het

effect van de behandeling zal zo veel mogelijk met longfunctieon-

derzoek en beeldvorming (CT-thorax) worden geobjectiveerd.

Behandeling van de luchtweginfectie bij CF-patiënten dient dan

ook door een specialist op dit gebied te worden ingesteld en

gecontroleerd. Uiteindelijk kan worden overgegaan tot een dub-

belzijdige longtransplantatie, een uiterste mogelijkheid. 
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Tabel 1: Karakteristieken pneumonie

verwekker typisch/ predispositie diagnostiek
atypisch

BUITEN ZIEKENHUIS ONTSTAAN

Streptococcus T na influenza, COPD, sputum:
pneumoniae diabetes mellitus, gramkweek;
(pneumokok) alcoholisme, i.v.-drugs bloedkweek

humorale immuniteits-
stoornissen, hiv-
geïnfecteerden,
na splenectomie

Mycoplasma A adolescenten serologie; evt. PCR 
pneumoniae zelden < 10 jr

Influenzavirus A 0-2 jaar,  ouderen; nasofarynxmateriaal
alle leeftijden: zie en BAL: IF, kweek,  
hoofdstuk ‘Influenza- evt. PCR; serologie
profylactica’; 
epidemische periode:
november-april

Respiratoir A 0-2 jaar,  ouderen; als influenzavirus
Syncytieel (RS-)virus epidemische periode:

november-maart

andere respiratoire A kinderen farynx/BAL:
virussen (adenovirus, kweek;
para-influenza en andere) serologie
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röntgenbeeld* therapie** opmerkingen

lobaire/alveolaire pneu- penicilline (≥ 5 dagen), vaak koude rilling
monie, aanvankelijk soms erytromycine of i.h.a. < 24 uur 
weinig röntgenafwijkingen/ claritromycine temp. daling op
interstitieel penicilline

(diagnostisch!)
ouderen: soms

geen koorts

vlekkerige infiltraten erytromycine of geleidelijk ontstaan
uni- of soms bilateraal claritromycine (2 weken) slepende hoest, 
(vaak aspecifiek beeld) doxycycline myringitis bullosa

diffuse interstitiële neuraminidaseremmers, cave bacteriële
pneumonitis amantadine (binnen superinfectie met

eerste 2 dagen) S. pneumoniae,
S. aureus,
H. influenzae
acuut ziek met
hoge koorts, hoofd-
pijn, spierpijn, 
algemene malaise

bronchopneumonie, diffuse (ribavirine-aerosol bij bij kinderen
interstitiële pneumonie risicogroepen) soms bronchiolitis:

wheezing en 
hyperinflatie
longen
< 2 mnd: kans op
centrale apneus

interstitiële pneumonitis geen prognose i.h.a.
lokaal of diffuus gunstig, 

adeno virus: bron-
chiolitis obliterans
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Vervolg tabel 1: Karakteristieken pneumonie

verwekker typisch/ predispositie diagnostiek
atypisch

Legionella A of T ouderen sputum/BAL:
pneumophila buitenlandse reis, whirl- IF, kweek;

pool, zomer, cellulaire serologie
immuniteitsstoornissen urine: antigeen

Klebsiella T alcoholisme, diabetes sputum:
pneumoniae zie gramnegatieve gramkweek

bacteriën

Staphylococus T jonge kinderen, na influ- sputum:
aureus enza, i.v.-druggebruik, gramkweek;

kunstmatige beademing bloedkweek

anaeroben (T) ouderen aspiraat/BAL:
(aspiratie) slikstoornissen, gramkweek

bewustzijnsstoornissen,
alcoholisme, cariës

Chlamydia A adolescenten nasofarynx/BAL:
pneumoniae IF, kweek 

Chlamydia A contact met vogels serologie
psittaci (psittacose)

Chlamydia A neonaten (1-3 maanden) nasofarynx/BAL:
trachomatis cellulaire immuniteits- IF, kweek; serologie

stoornissen

Hemophilus A of T 0-18 maanden: type b sputum:
influenzae COPD: ongekapselde gramkweek

bacteriën na influenza,
na splenectomie, humo-
rale immuniteitsstoornissen
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röntgenbeeld* therapie** opmerkingen

(bilaterale) pneumonie levofloxacine (3 weken), verwardheid,
interstitieel/alveolair erytromycine, claritro- diarree, relatieve

mycine evt. + rifampicine bradycardie, 
(3 weken), of moxifloxacine snel progressief

lobaire pneumonie, vnl. b-lactamantibiotica zeer taai sputum
rechter bovenkwab, evt. + aminoglycoside (hemorragisch)
gebogen fissuur (3 weken)

holtevormende pneumonie (flu)cloxacilline na influenza:
hematogeen: bilaterale hoge dosis (3 weken) fulminant beloop
haarden (evt. + aminoglycoside)

holtevormend, vnl. posterieur penicilline (2-6 weken), veelal indolent
segment rechter boven/ clindamycine beloop, longabces
apicale segmenten onder- amoxicilline/ en/of empyeem 
kwabben clavulaanzuur

rond infiltraat (soms) doxycycline (2 weken), keelpijn
erytromycine of
claritromycine

vlekkerige reticulaire doxycycline (2 weken), hoofdpijn, 
infiltraten vanuit hili/basaal myalgieën,

splenomegalie

diffuse bilaterale erytromycine (2 weken), neonaten: 50%
infiltraten doxycycline conjunctivitis

kind: lobaire pneumonie amoxicilline (10-14 kind: otitis,
50% heeft pleuravocht dagen), amoxicilline/ meningitis,
volw.: bronchopneumonie clavulaanzuur, artritis;
(na influenza: alveolair) cefuroxim (alleen i.v.) empyeem
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Vervolg tabel 1: Karakteristieken pneumonie

verwekker typisch/ predispositie diagnostiek
atypisch

Moraxella A of T COPD sputum:
catarrhalis gramkweek

Actinomycines A cariës, aspiratie BAL + biopt:
israeli Gram-kweek

C. burnetii A boerderij, geiten, serologie
(Q-koorts) schapen

IN ZIEKENHUIS ONTSTAAN

Gram-negatieve T ziekenhuis, sputum: gramkweek;
bacteriën verpleeghuis, bloedkweek

granulocytopenie

Pseudomonas T kunstmatige beademing, sputum: gramkweek;
aeruginosa granulocytopenie, brand- bloedkweek

wonden, cystische fibrose

Burkholderia T of A cystische fibrose, sputum: gramkweek;
cepacea cellulaire  immuniteits- PCR;

stoornis bloedkweek

OPPORTUNISTISCH1

Cytomegalovirus A cellulaire immuniteits- BAL/biopt: 
(CMV) stoornissen, aids IF, kweek

Pneumocystis A aids, BAL/geïnduceerd
carinii (PCP) cellulaire sputum:

immuniteitsstoornissen kleuring, IF

1. Zie ook hoofdstuk ‘Aids en andere immuunstoornissen met uitingen in de longen’
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röntgenbeeld* therapie** opmerkingen

bronchopneumonie amoxicilline/clavulaanzuur
(7-10 dagen), cefuroxim

niet-specifiek penicilline (hoge dosis), uitbreiding naar
infiltraat, thoraxwand doxycycline, borstwand: nabe-

clindamycine handeling 3-6 mnd.

(sub)segmentele doxycycline (2 weken) soms snel progres-
infiltraten sief endocarditis,

hepatitis

alveolaire pneumonie b-lactamantibiotica op geleide
(2-3 weken) sputumkweek en

grampreparaat

holtevormende pneumonie tobramycine + b-lac- snel progressief,
(necrotiserend) tamantibiotica (3 weken) of hoge sterfte

quinolone

alveolaire pneumonie, i.h.a. zeer resistent cave progressief
soms holtevorming soms co-trimoxazol fataal beloop;

bij cystische
fibrose strikte 
isolatie

diffuse interstitiële ganciclovir (2 weken),
pneumonitis foscarnet, cidofovir

diffuse bilaterale (perihilaire) co-trimoxazol, aids: sluipend
pneumonitis; aids: ook pentamidine i.v.* begin* 
atypische presentatie, 
10% normale X-thorax
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Vervolg tabel 1: Karakteristieken pneumonie

verwekker typisch/ predispositie diagnostiek
atypisch

Aspergillus A granulocytopenie, sputum/BAL/  
fumigatus corticosteroïden, biopt: calcofluor white
(invasieve long- cellulaire immuni- of zilverkleuring,
aspergillose) teitsstoornissen gallactomanaan; kweek

(chronische necroti- pre-existente holten,
serende longaspergil- diabetes
lose)

herpessimplexvirus A cellulaire immuniteits- BAL/biopt:
stoornissen, neonaten IF, kweek

varicellazostervirus A cellulaire immuniteits- farynx/BAL:
stoornissen, mazelen kweek;
bij volwassenen serologie

Mycobacterium A ouderen, alcoholisme sputum/BAL:
tuberculosis cellulaire immuniteits- ziehl-neelsen-

stoornissen, aids, preparaat, kweek
i.v.-drugs

Nocardia A cellulaire immuniteits- sputum/BAL:
asteroides stoornissen gemodificeerd

ziehl-neelsen-
preparaat

BAL = bronchoalveolaire lavage
IF  = directe immuunfluorescentie
T   = typische pneumonie
A   = atypische pneumonie
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röntgenbeeld* therapie** opmerkingen

nodulaire haarden, voriconazol, itraconazol, progressie
holtevorming, amfotericine B, afhankelijk van
soms wigvormig infiltraat caspofungine (≥ 4 weken) immuniteits-

stoornissen

lokaal infiltraat of amfotericine B, langzaam
empyeem in holte itraconazol progressief

diffuse interstitiële aciclovir,
pneumonitis foscarnet

diffuse interstitiële aciclovir huidafwijkingen
pneumonitis

tuberculostatica bij aids atypische
combinatietherapie presentatie

mogelijk

nodulaire afwijkingen amikacine + imipenem + cave extra-
soms holtevorming, evt. cefotaxim, pulmonale
empyeem co-trimoxazol afwijkingen:

bij bewezen huid, CZS
gevoeligheid

* genoemd worden vaak voorkomende röntgenologische afwijkingen, echter
andere presentaties zijn mogelijk.

** voor doseringen: zie overzichtstabellen in hoofstuk ’Antimicrobiële genees-
middelen’.
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