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Idiopathische
longfibrose of COPD
Jochem de Boer (55) meldt zich bij de huisarts met hardnekkig hoesten
(vooral kriebelhoest), kortademigheid bij inspanning en moeheid. Hij heeft geen
koorts. De Boer is nauwelijks meer in staat om mee te werken op zijn eigen boerenbedrijf. Hij heeft kippen, en akkerland waarop hij maïs en tarwe verbouwt.
Uit lichamelijk onderzoek van de huisarts komt niets bijzonders, alleen is bij
auscultatie aan beide kanten basaal wat knisperen hoorbaar.
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Ook van pirfenidone zijn gunstige effecten beschre-
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teiten bezig het dossier goed te keuren onder

In het kort
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perifeer en basaal. De diagnose idiopathische longfi-

merking te laten komen voor pirfenidone. De Boer

brose (IPF) wordt gesteld. Mogelijk heeft expositie tij-

voldoet aan de criteria en start met pirfenidone. Er

dens het werk nog een rol gespeeld.

wordt ook een inspanningstest gedaan en daaruit

Er is geen adequate therapie voor IPF voorhanden. Op

blijkt dat de inspanningscapaciteit is verminderd. De

dit moment is het anti-inflammatoire middel pirfe-
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Er wordt De Boer geadviseerd te starten met fysiothe-

tylcysteïne (NAC) gegeven. Beide geneesmiddelen

rapie, tweemaal per week. Tijdens de training gebruikt

In de huisartsenpraktijk komen hoesten
en kortademigheidsklachten regelmatig
voor. COPD is de
meest voorkomende
oorzaak. Maar ook
andere oorzaken
moeten worden uitgesloten omdat de
prognose en behandeling volstrekt
anders zijn. Het
onderscheid tussen
IPF en COPD kan in
eerste instantie lastig zijn. Alleen op
basis van de uitslagen van longfunctieonderzoek is de diagnose niet te stellen.
Verder onderzoek is
dan noodzakelijk.

hebben antioxidanteigenschappen. Antioxidanten

hij 3 liter O2 als ondersteuning bij het trainingspro-

kunnen de toxiciteit van zuurstofradicalen verminde-
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longtransplantatie kan voor mensen met IPF de enige

indicatie niet vergoed. De Boer start in overleg met

kans zijn om te overleven

zijn longarts met NAC drie keer per dag 600 mg en
besluit de behandeling zelf te betalen.
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