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First	things	first:	definitie

Astma is een heterogene ziekte, gewoonlijk gekarakteriseerd door chronische

luchtweginflammatie en gedefinieerd door

1. Respiratoire symptomen (wheeze, dyspnee, benauwd gevoel en/of hoest) die

variëren over tijd en intensiteit

2. Variabele expiratoire airflow limitatie.



Andere karakteristieken

• Triggers:	inspanning,	allergeen/irritant	blootstelling,	
weersverandering,	virale infectie

• Vaak erger ‘s	nachts of	vroege ochtend



Diagnose	=	symptomen én

FEV1	variabiliteit

• Bronchodilatator reversibiliteit:	>12%	én >200	ml

• PEF	variabiliteit van	>10%,	2x/d	gedurende 2	weken

• Provocatie test	(histamine,	metacholine)

• Variatie in	longfuncties gemeten op	verschillende momenten

!	Test	before	treating



Differentiaal Diagnose

• NKO	gebied
• Geïnduceerde larynx	obstructie
• Hyperventilatie
• Vreemd voorwerp inhalatie
• !	Andere obstructieve longziekten:	bronchiëctasieën,	COPD,	mucoviscidose
• Hartfalen
• Medicatie-geïnduceerd hoesten
• Structureel longlijden
• Infectie
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Fenotype

Endotype





Th2	versus	niet-Th2	inflammatie:	biomarkers

Eosinofielen meten in	bloed
Afhankelijk van	onderhoudsbehandeling
Vanaf >150	ofwel >300/microL

Eosinofielen meten in	sputum
>2%

FeNO
Vanaf 25a30	ppb

Totaal en specifiek IgE in	bloed
en/of	huidtesten





Fenotype en endotype (Th2)	bepalen behandeling!

Inhalatietherapie (dosis ICS)

Biologicals

Vermagering

Revalidatie

Bronchoplastie

Antihistaminica

Immunotherapie

Vermijden van	expositie

Behandeling NKO	gebied

....



Wenzel	SE.	Nature	Medicine	2012

+	Beroepsastma



Fenotypes

• Childhood	(early)	↔	Adult	(late)	onset

• Allergisch↔	Niet-allergisch

• Th2 (eosinofiel)	↔	Niet-Th2	(niet-eosinofiel)



?



Comorbiditeiten &	Complicaties
• NKO	gebied “united	airways”

• Gastro-oesofagale reflux

• OSAS

• Obesitas

• Dysfunctionele ademhaling

• Roken/COPD

• Angst	&	Depressie

• Bronchiëctasieën

• ABPA

• Schimmel sensitisatie

• Vasculitis	(EGPA/Churg-Strauss)

• Deconditionering/inactiviteit

• Nevenwerkingen corticosteroïden

• NSAID/aspirine uitgelokt astma

...



Nog	meer terminologie...
“Moeilijk behandelbaar astma”

Symptomen en/of	exacerbaties ondanks matige tot	hoge dosis
ICS	en/of	orale corticosteroïden

Belang van	compliantie,	inhalatietechniek,	comorbiditeiten,	
expositie en psychosociale factoren !

“Ernstig astma”



Astma	heterogeniteit



Casus	1:	17-jarige	Kristof
Voorgeschiedenis
- Atopisch eczeem en allergische rhinoconjunctivitis op	2jaar	(huisstofmijt,	
gras/boompollen,	vachtdieren)
- Astma op	7jaar,	sindsdien “puffers”
- Allergie aan kiwi,	schaaldieren,	bewaarmiddelen

Komt nu	voor eerste keer met:	
Herhaalde aanvallen dyspnee,	dagelijkse nood aan “rescue	medicatie“(ventolin),	
nachtelijke klachten,	moeilijk kunnen sporten,	schoolverlet

à Slecht gecontroleerd astma



BMI	18
Wheezing bij	auscultatie





Bloedname

Totaal IgE 2515	kU/L	en	
alle specifieke IgE’s
positief



Fenotypes

• Childhood	(early)	↔	Adult	(late)	onset

• Allergisch↔	Niet-allergisch

• Th2 (eosinofiel)	↔	Niet-Th2	(niet-eosinofiel)



Early	onset,	allergisch (Th2)	astma

• Anamnese/voorgeschiedenis

• Totaal IgE

• Specifiek IgE en/of	
huidtesten

• (bloed eosinofielen)





• Puffer	is	eigenlijk al	2	maanden leeg...

• Kat	slaapt op	de	kamer,	vast	tapijt

Compliantie &	inhalatietechniek!

Vermijden van	expositie



Casus:	Bart,	46	jaar

Voorgeschiedenis
2002	FESS	(=sinusheelkunde)
Rookstop sinds 4maanden	(15PY)

Dyspnee,	‘s	morgens	piepen,	neusobstructie gevoel en	slecht ruiken
Klinisch onderzoek:	bilateraal fors wheezing









Eosinofielen steeds	verhoogd,	tot	maximaal 1900/microL
Totaal IgE en specifiek normaal (geen allergie)



Late	onset,	niet-allergisch,	eosinofiel (Th2)astma

“Typisch”:
M	>	V
Geassocieerd	met	neuspoliepen,	chronische	rhinosinusitis
Ernstig	en	vaak	moeilijk	te	controleren	(obstructief)
Prognostisch	en	predictief	voor	exacerbaties!



• Behandeling met	bronchodilatatie +	hoge dosis inhalatiesteroïden

• Behandeling KNO	gebied!

• Zo	ondanks goede compliantie en techniek onvoldoende
ziektecontroleà biological





”injectie”	therapie voor astma



x xx
x xx xx



Casus:	Vrouw 55jaar

Weinig voorgeschiedenis
Als kind	geen astma/atopie
Nooit gerookt

Door	huisarts onder behandeling wegens vermoeden astma (positieve
provocative	elders	uitgevoerd)

Dyspnee,	hoest,	thoracale beklemming en inspanningsintolerantie
BMI	36







Geen verhoogde eosinofielen in	bloed
Geen verhoogd totaal of	specifiek IgE

Sputuminductie:	
Neutrofielen 74%
Lymfocyten 3,5%
Eosinofielen 1,5%
Macrofagen 21%



Late-onset,	niet-allergisch,	niet-Th2	astma

Moeilijk behandelbaar
Geen of	zeer beperkt effect	van	corticosteroïden
!	Rol van	sputuminductie
Hormonale factoren
Rol van	obesitas
Nog	weinig begrepen



Sputum	fenotypes in	astma

• Eosinofiel

• Neutrofiel

• Mixed

• Paucigranulocytair



• Vermageren

• Vermageren

• Vermageren

• Medrol	vermijden

• Macroliden:	azithromycine

• Revalidatie

• Bronchoplastie?

• Nieuwe biological	op	komst...



4	beschreven fenotypes

• Early	onset	allergisch asthma

• Early	onset	allergisch remodeled	(obstructief!)

• Late-onset	niet-allergisch eosinofiel

• Late-onset	niet-allergisch niet-eosinofiel



“Inspanningsastma”	

Inspanning	als	trigger	bij	asthma	
VERSUS	

Exercise-Induced	Bronchoconstriction	(EIB)
transiënte	luchtwegvernauwing	na	inspanning
in	afwezigheid	van	asthma

Dyspnee,	benauwdheid,	hoest,	wheeze,	slijmen

Tijdens	en/of	na	inspanning.	
Vanaf	3’	- piek	10	à	15’	- verdwenen	na	60’



Open	mouth	breathing
Irritants:	cold/dry	air,	chlorine,	allergens,	pollutants...

Minute	ventilation	+++

Airway	dehydration:	osmolality	↑

Epithelial	injury

Mediators Bronchoconstriction



Take	Home	Messages	1/2

Astma is een heterogene ziekte, zowel op vlak van klinische presentatie als op
vlak van diagnostische onderzoeken

Verschillende klinische presentatievormen noemen we fenotypes

Momenteel worden de fenotypes ingedeeld op basis van leeftijd, aanwezigheid
van allergische trigger en Th2 inflammatie of eosinofilie



Take	Home	Messages	2/2

Fenotype en onderliggend mechanisme van inflammatie (endotype)
bepalen de behandeling

Comorbiditeiten en complicaties (ook extrapulmonaal!) complexeren de
ziekte en moeten ook aangepakt worden

Om een patiënt de juiste gepersonaliseerde behandeling te geven
combineren we alle klinische gegevens met resultaten van
longfunctietesten (obstructie, reversibiliteit, provocatie, FeNO),
bloedname, beeldvorming en eventueel sputuminductie



Dank	voor jullie aandacht...	Vragen staat vrij!


