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Kort verslag van de ILD masterclass:

‘IPF: diagnostiek en management’,
12 en 13 december 2013,
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

V

anwege het succes van 2012
werd ook in 2013 de ILD
masterclass “IPF: diagnostiek
en management” gegeven in
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Met
een groep enthousiaste longartsen
begonnen we met wat lekkere
broodjes en een voorstelrondje.
Daarna begonnen de lessen al
goed met een zeer interessante
presentatie van Prof. Dr. Johny
Verschakelen, hoogleraar radiologie
aan de Katholieke Universiteit
Leuven. Eigenlijk konden we geen
genoeg krijgen van al zijn kennis over
CT-beoordelingen van interstitiële
longziekten. Gelukkig dat we dan
ook later op de dag nog eens van zijn
kennis konden genieten toen hij ons
tijdens een workshop liet meedenken
over HRCT’s en hun huidige rol in het
management van ILD. Bij een goede
beoordeling is een histologisch biopt
tegenwoordig vaak niet meer nodig.
Vervolgens leerde Prof. Marjolein
Drent, hoofd ILD team Ziekenhuis
Gelderse Vallei, ons hoe we de

kwaliteit van leven bij patiënten
met IPF zouden kunnen verbeteren
door bijvoorbeeld een OSAS te
behandelen of door ze een goed
revalidatieprogramma aan te bieden.
Bij de workshop onder leiding van
Dr. Ries Schouten, microbioloog in
de Gelderse Vallei, werd de rol van
infecties en eventuele vaccinaties
voorafgaand aan een behandeling met
biologicals besproken. Ook hier was
ruimte voor praktische vragen uit de
kliniek.
De volgende dag begonnen we
weer fris met een uiteenzetting over
geneesmiddelen en voeding en hun
effect op longfibrose door Prof. Aalt
Bast, hoogleraar toxicologie aan de

Universiteit Maastricht. Aan het eind
van de ochtend konden we daar
tijdens een workshop nog iets dieper
op ingaan.
Daarna bracht Dr. Marlies Wijsenbeek,
longarts in het ILD-team van het
Erasmus MC Rotterdam, ons up to
date over de ontwikkelingen en het
praktisch gebruik van het middel
Pirfenidone voor de patiënten met
IPF. Maar omdat dit Pirfenidone de
fibrose niet ongedaan zal maken,
blijft een longtransplantatie de
enige echte therapeutische optie
bij deze aandoening. Om te weten
welke patiënten wanneer voor een
longtransplantatie in aanmerking
zouden komen, werd ons nog
eens helder uitgelegd door Dr. Erik
Verschuren, immunoloog en lid van
het longtransplantatieteam
UMC Groningen.
Na de lunch werd casuïstiek,
ingebracht door de deelnemers,
besproken. Hieruit bleek dat er nog
veel discussiepunten in de dagelijkse
praktijk zijn t.a.v. interstitiële
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longaandoeningen, hun diagnostiek
en behandeling. Gezien de kleine
groep deelnemers en het interactieve
karakter van de masterclass, konden
laagdrempelig vragen worden gesteld
en werd het ook een zeer praktische
cursus. Uiteindelijk bleek wel weer
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dat een multidisciplinaire benadering
onmisbaar is bij deze complexe
patiëntencategorie.
Hopelijk vindt deze masterclass
volgend jaar weer plaats en dan kan ik
deze u allen van harte aanraden!
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