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Pollvraag 1

Ik behandel patiënten met zuurstof suppletie:

A. Ja

B. Nee



Wat is zuurstof

Buitenlucht bestaat uit:

 21% zuurstof

 78% stikstof

 1% koolzuur, helium, argon, neon etc.

De geleverde zuurstof is zuiver volgens de wettelijke norm van minimaal 99.5%



Oorzaken hypoxie

 Daling zuurstofspanning in omringende lucht

 Hypoventilatie

 Gestoorde diffusie

 Rechts-links shunt

 Gestoorde ventilatie-perfusie verhouding

 Onvoldoende zuurstoftransport door het bloed

 Inadequate zuurstofopname door de cellen



Symptomen hypoxie

 Dyspnoe in rust en bij lichte inspanning

 Sufheid, vergeetachtigheid, verwardheid

 Raar gevoel in het hoofd

 Cyanose

 Hoge polsfrequentie



Zuurstoftherapie

Doel:

 Hoeveelheid zuurstof in het arteriële bloed doen toenemen

Gevolg:

 Vermindering van een aanwezig zuurstoftekort in het bloed

 Verbetering van de zuurstoflevering aan de weefsels



Effectiviteit zuurstoftherapie

Afhankelijk van:

 Goede gaswisseling   

 Goede circulatie

 Hemoglobinegehalte



Bijwerkingen zuurstofbehandeling

 Hypoventilatie als gevolg van hypercapnie (bij COPD)

 Irritatie slijmvlies van de luchtwegen

 Uitdrogen neusslijmvlies

 Heesheid



Pollvraag 2

Ik behandel mijn patiënten met zuurstof...

A. Alleen in de praktijk

B. Alleen aan huis

C. Beide



Zuurstofbehandeling thuis

1. Korte termijn zuurstofbehandeling thuis

2. Nachtelijke hypoxemie

3. Hypoxemie tijdens inspanning

4. Palliatie

5. Onderhoudsbehandeling (OZT / LTOT)

Richtlijn Zuurstofbehandeling thuis, 2000



Korte termijn zuurstofbehandeling thuis

Doel:

Voorkómen weefselschade

 PaO2 < 8 kPa (60 mmHg)

 B.v. na exacerbatie COPD

 Controle bloedgas na 3 maanden

 Herevaluatie



Zuurstofbehandeling bij nachtelijke 

hypoxemie

Komt regelmatig voor bij COPD

Oorzaken:

 Hypoventilatie

 OSAS

 Combinatie hiervan



Palliatie

 Ter verlichting van klachten bij terminale patiënten

 b.v. longcarcinoom

 Aandoeningen niet gepaard gaande met hypoxemie

 b.v. clusterhoofdpijn 

 Op geleide van klachten



Onderhoudsbehandeling zuurstof thuis (OZT)

Indicatie:

 PaO2 < 7.3 kPa met of zonder hypercapnie, gemeten tijdens ademen van 
kamerlucht in stabiele fase

 PaO2 7.3-8.0 kPa, in combinatie met aanwijzingen voor PHT, 

polycytemie of cor pulmonale

 ABG doen in stabiele toestand met interval van 6-8 weken 

voorafgaand aan start therapie

GOLD update AJRCCM, 2017



Onderhoudsbehandeling zuurstof thuis (OZT)

Contra-indicaties:

 Behandeling COPD is nog niet optimaal

 Gebruik bleomycine

 Roken

 Onvoldoende motivatie bij patiënt

 Inadequaat omgaan met zuurstofvoorziening

Effect op dyspnoe is beperkt en individueel verschillend!





Dosering zuurstof bij COPD

 Doel: streven naar PaO2 > 8.o kPa

 Levenslange therapie

 Minimaal 15/16 uur per dag

 Flow meestal 1-3 L/minuut



Pollvraag 3

Hoeveel patiënten met zuurstof suppletie heb je onder behandeling?

A. Geen

B. 1 – 5 patiënten

C. 5 – 10 patiënten

D. >10 patiënten



Zuurstofbehandeling voor hypoxemie 

tijdens inspanning

Richtlijn diagnostiek en behandeling van COPD (2010):

“Bij desaturerende patiënten is zuurstoftoediening tijdens inspanning niet 

standaard geïndiceerd om het trainingseffect te vergroten. Als minimale 

toelaatbare saturatie wordt in het algemeen 90% geadviseerd, doch dit kan 

in individuele gevallen lager worden toegelaten afhankelijk van de 

medische toestand, bevindingen bij inspanningstest, de snelheid van het 

herstel en de expertise van de behandelaar.”



Zuurstofbehandeling voor hypoxemie 

tijdens inspanning

 Amper evidence

 Mate van verbetering afwegen tegen lasten van meenemen apparatuur



Zuurstofbehandeling voor hypoxemie 

tijdens inspanning

In de praktijk:

 Per individu bekijken wat nodig is

 Voordelen afwegen tegen de nadelen

 Patiënten met geïsoleerde desaturaties zuurstof geven bij inspanning als het 

inspanningsvermogen verbetert met zuurstofsuppletie

 Uitgangswaarde bij inspanningstest (6MWT) hiervoor gebruiken:

> 88%, geen indicatie voor O2 suppletie



Pollvraag 4

Ik meet de saturatie van mijn COPD- patiënten tijdens de trainingen:

A. Nee

B. Ja, maar niet bij iedereen

C. Ja, bij iedereen



Zuurstofapparatuur

 Stationaire voorziening

 Mobiele voorziening

 Reisvoorziening



Zuurstofapparatuur



Stationair: concentrator

Filtert omgevingslucht door middel van filter en membranen, zodat zuurstofrijke 

lucht ingeademd kan worden.

Voordelen:

 Eenvoudig in gebruik

 Onbeperkte zuurstofbron

Nadelen:

 Bewegingsvrijheid beperkt (slang maximaal 15 meter) 

 Geluid

 Stroom nodig



Stationair: vloeibare zuurstof

 Geschikt voor patiënten die zuurstof continue gebruiken, 

met hoge flow en mobiliteitswens

 Maakt minder geluid

 Indien pulse-systeem niet kan en patiënt lang ambulant is

Voordelen:

 Stil

 Geen stroom nodig

Nadelen:

 Niet overal te plaatsen

 Risico op bevriezing



Stationair/mobiel: Homefill

Combinatie van zuurstof concentrator en compressor, die onafhankelijk van elkaar 

de patiënt zuurstof kunnen toedienen en/of cilinder kunnen vullen.

Voordelen:

 Hoge mate van mobiliteit en zelfstandigheid door navulbare cilinders 

 Onuitputtelijke zuurstofbron

 Veilig vulsysteem

Nadelen:

 Vulproces duurt 1.5 - 2 uur per cilinder

 Noodopslag zuurstof nodig



Mobiele voorziening

Mobiele zuurstof concentrator

 Zuurstof besparend (pulse flow)

Voordelen:

 Lichtgewicht (2.85 kg)

 Geen vulproces, wel oplaadtijd

 Onuitputtelijk mits oplaadpunt

Nadelen:

 Noodopslag zuurstof nodig

 Geen 24 uurs oplossing

 Alleen voor patiënten in stabiele fase  



Reis concentrator

Voor patiënten die geen pulse mogen en ambulant zijn

Voordelen:

 Licht in gewicht

 Geen vulproces, wel oplaadtijd

 Onuitputtelijk, mits oplaadpunt

Nadelen:

 Mobiliteit afhankelijk van accu en flow   



Verstrekkers zuurstof thuis

Leveranciers Nederland:

 AirLiquide

 Linde 

 Vivisol

 Westfalen

 Levering apparatuur thuis

 Uitleg    

 Accessoires

 Storing

 Service



Pollvraag 5

Ga je nu, na het volgen van deze Webinar, anders naar je COPD- patiënten 
kijken met betrekking tot mogelijk zuurstof gebruik?

A. Nee, want ik let hier al goed op tijdens mijn behandelingen

B. Nee, want ik heb geen nieuwe dingen gehoord

C. Ja, maar ik heb geen nieuwe dingen gehoord

D. Ja, want ik heb nieuwe dingen gehoord, die ik kan gaan toepassen in mijn 
dagelijks werk



Einde

Take Home Message



VRAGEN?


