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Chapter 3                                                                                                                                                                                                 

De huidige medicamenteuze behandeling van patiënten met ernstig tot zeer ernstig 

COPD is vaak onvoldoende om een acceptabele kwaliteit van leven te bereiken.

 Chirurgische behandeling van patiënten met COPD met longvolumereductie 

chirurgie of  longtransplantatie is invasief en slechts voor weinig patiënten 

beschikbaar.

 Bronchoscopische longvolumereductie is een nieuwe, minimaal invasieve, 

experimentele behandelmogelijkheid voor patiënten met ernstig COPD.

 Afhankelijk van het type longemfyseem zijn er op dit moment 2 verschillende 

mogelijkheden voor behandeling: bronchoscopische interventie met 

eenrichtingsventielen of met longvolumereductie coils.

Bronchoscopische longvolumereductie zorgt bij geselecteerde patiënten met ernstig

  emfyseem voor een klinisch relevante verbetering in de longfunctie, het inspannings-

 vermogen en de kwaliteit van leven.

 Gezien het innovatieve en specialistische karakter van bronchoscopische longvolume-

  reductie is het verstandig deze therapie uit te voeren in een COPD expertisecentrum.
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Casus

Figuur 1. 
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Figuur 2.
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Doelgroep 
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Figuur 3.
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Coils
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Conclusie
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Bronchoscopische longvolumereductie is een nieuwe behandeling voor patiënten 

met ernstig COPD; momenteel wordt deze techniek ontwikkeld en de introductie 

ervan in de standaardzorg voor COPD komt steeds dichterbij.

 Afhankelijk van het soort emfyseem kan een patiënt worden behandeld met

 eenrichtingsventielen of met coils.

 De belangrijkste complicaties van bronchoscopische longvolumereductie zijn een

 pneumothorax (met name bij eenrichtingsventielen), en COPD exacerbaties of

infectieuze longproblemen (met name bij coils).

 Het lijkt zinvol bronchoscopische longvolumereductie bij patiënten met ernstig COPD 

in een COPD expertisecentrum uit te voeren.
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