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0) Samenvatting van de dag

1) “Over Elastine, Desmosine en Emfyseem bij Alpha1-Antitrypsine Deficiëntie”
Dr. R. Janssen, longarts bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen

2) “Informatie over de activiteiten”
Werkgroep Alpha-1 Longfonds

3) “Substitutie therapie in alfa-1 antitrypsine deficiëntie: waarom de fysiologische effecten 
moeilijk aantoonbaar zijn”
Emily van ‘t Wout, arts-assistent i.o. tot longarts bij het LUMC Leiden

4) “longrevalidatie = Topsport”
Puck Verhoef, fysiotherapeut

5) “Alpha-1 en voedingstoestand”
Ryanne Verbraak, Diëtiste

6) “Alpha-1 Leefstijl en Logopedie”
Carla Faber, Logopedist

Inhoud
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0) Samenvatting van de dag
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Opening door Michael Rutgers, directeur/bestuurder Longfonds 
“Er is een grote variatie in zijn werkzaamheden: van activiteiten op landelijk niveau, zoals 
het preventie akkoord, tot lokale activiteiten zoals de Alpha-1 dag. Met het Longfonds als 
achterban, kun je meer bereiken” aldus Michael. Hij is erg blij met de werkgroep en de 
samenwerking met de artsen. Mensen die het verschil maken!
Hij benoemde ook het grote belang van ervaringsdeskundigheid bij zeldzame longziekten, 
waarbij de patiënt zelf de huisarts of longarts informeert over de ziekte. Wellicht is er 
behoefte om een dergelijke dag te organiseren vanuit een groter geheel dan alleen vanuit 
de longen gezien, Alpha-1 is namelijk meer dan alleen een longziekte. Maar dan moet dit 
wel vanuit de groep patiënten worden ‘aangezwengeld’. 

Michael gaf het stokje over aan Frans Rodenburg. Hij was de voorzitter van deze dag. 
Frans is een van de gelukkigen die een aantal jaren geleden net op tijd – want hij had nog 
maar 14% longinhoud - een longtransplantatie onderging. Hij opent met zijn verhaal en 
een korte kennismakingsactiviteit voor de zaal.

Samenvatting
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Dr. R.  Janssen, longarts Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
Rob Janssen legde aan de hand van afbeeldingen uit wat de rol is van elastine in je vezels. 
Elastine is een soort elastiek dat kan uitrekken en terugveren. Protease daarentegen zijn 
stofjes, die worden aangemaakt door witte bloedcellen en kunnen juist elastine vezels 
weer afbreken. Er bestaan ook nog stofjes, die hiertegen kunnen beschermen: de 
antiproteasen. Een voorbeeld van een antiprotease is alpha-1 antitrypsine. Bij Alpha-1 
antitrypsine deficiëntie (oftewel de ziekte Alpha-1)  mis je dus dit stofje, waardoor de 
afbraak van de elastine vezels veel sneller gaat dan normaal. Het kapot gaan van de 
elastine vezels is de oorzaak van longemfyseem. En wat kapot is blijft kapot en dat is (nog) 
niet te repareren.

Hij vertelt over een aantal onderzoeken, zoals het RAPID onderzoek, waarbij patiënten de 
stof alpha-1 antitrypsine via infuus kregen toegediend. Resultaten werden gemeten via 
een CT-scan en ook bloedwaarden van de stof desmosine werden gemeten. Desmosine 
komt vrij bij de afbraak van elastine. Het meten van de hoeveelheid desmosine in het 
bloed is erg lastig, omdat deze stofjes heel klein zijn en de normale concentratie erg laag 
is. Daarnaast zijn de kosten voor de meting hoog. Een verhoogde concentratie is aan te 
tonen maar er kunnen nog geen conclusies uit worden getrokken. 

Samenvatting
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Het geeft namelijk de concentratie aan in het gehele lichaam en niet alleen specifiek in de 
longen. Het nadeel van het infuusonderzoek is dat het erg duur is, het stopt niet de emfyseem 
en de kapotte longblaasjes kunnen niet worden gerepareerd. Er is ook onderzocht of 
toevoeging van vitamine D zinvol is. Dit bleek niet het geval. Nu wil hij zich richten op een 
onderzoek met vitamine K. Beschermt dit tegen elastine afbraak? Hiertoe start een onderzoek 
in Maastricht. Zijn droom is een onderzoek waarbij door middel van koper de elastine vezels 
weer hersteld kunnen worden. 

Vragen uit de zaal
• Vraag: overlijd je aan Alpha-1 of aan andere ziekten? Antwoord: sterk afhankelijk van of je 

rookt of niet, je leefstijl, blootstelling aan stoffen, DNA etc. 
• Vraag: Het afsluiten van slechte gebieden in de long. Kan dat? Antwoord: Dat kan 

inderdaad door het plaatsen van ventielen, maar is afhankelijk van waar de slechte 
gebieden zich bevinden, het kan niet bij iedereen. Bij Alpha-1 is het vaak niet één gebied 
wat is aangedaan, maar zit het verspreid over je hele longen.

• Vraag: Als je een longtransplantatie hebt ondergaan, kan de Alpha-1 dan terugkomen in de 
nieuwe longen? Antwoord: het duurt zo’n 30 jaar voordat Alpha-1 zich openbaart. Dus ook 
na transplantatie zou het 30 jaar duren. Zeer minimale kans dus.

Samenvatting
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Vraag: Hoe duur is zo’n infuusbehandeling? Antwoord: tussen de 60.000 en 80.000 euro. Er 
zijn veel duurdere medicijnen die voor een veel kortere overlevingstijd zorgen (bij andere 
aandoeningen). Het Zorginstituut Nederland -die bepaalt of een middel vergoed mag worden-
moet overtuigd kunnen worden van het positieve effect van een middel. En dat lukt nog 
steeds niet bij Alpha-1.

Werkgroep Alpha- 1
Namens de werkgroep vertelt Edwin Brekelmans over de activiteiten die gepland staan. Hij is 
blij dat de groep met het Longfonds is verbonden en stelt de andere leden nog even voor 
(Bram Rodenburg, Marjan Koopman en Brigit Brekelmans).  In de sheets over zijn presentatie 
staat meer informatie. 

Er wordt vanuit de zaal gevraagd waarom de aandacht voor Alpha-1 niet breder getrokken 
wordt, ook naar de huid- en levergevolgen. Maar het is al ingewikkeld genoeg om alleen op 
de longen te richten (zie ook de presentatie van dr. Rob Janssen) en daarom richten wij ons 
voorlopig nog op de longen, aldus Edwin. 

samenvatting
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Emily van ’t Wout, onderzoeker en arts in opleiding in het LUMC 
Emily vindt het antwoord op haar vraag in de titel van haar presentatie: ‘Substitutietherapie in 
alpha-1 antitrypsine deficiëntie: waarom de fysiologische effecten moeilijk aantoonbaar zijn” 
zelf ook heel erg ingewikkeld. Ook de zorgverzekeraars snappen het niet, zij zien de 
meerwaarde nog steeds niet in. Omdat onderzoekers en artsen hier anders over denken zoekt 
men steeds naar  andere manieren om door middel van onderzoek aan te tonen dat 
infuustherapie wel effect heeften daarom vergoed moet worden.

in haar presentatie laat zij zien hoe het afweersysteem in de longen werkt en hoe 
afweercellen als het ware ‘misfolden’. Cellen moeten zich uitvouwen om in het bloed te 
komen en hier gaat het steeds fout. De cellen sterven hierdoor af (in dit geval de levercel). 
Ook vertelt ze hoe ze met een nieuwe studie willen kijken naar het effect op weefselverlies in 
de longen. Tot nu toe werd alleen het effect op de longfunctie zelf gemeten. Emily adviseert 
om de mate van Alpha-1 te laten testen. Want nu wordt de infuustherapie alleen vergoed bij 
00 patiënten (wat betekent dat het antitripsine voor 100% ontbreekt). Men wil de therapie 
ook voor ZZ patiënten (wat betekent dat het eiwit voor 90% ontbreekt) aanbieden. Patiënten 
kunnen zich in Leiden laten testen via bloedonderzoek (Via de bloedbank Sanquin). 

Samenvatting
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Voor het onderdeel ‘Leefstijl en het effect op je gezondheid’ kwamen diëtiste Ryanne 
Verbraak, logopediste Carla Faber en Fysiotherapeute Puck Verhoef aan het woord.  

Ryanne Verbraak: Met voeding kun je heel veel beïnvloeden. 20 – 40% van de longpatiënten is 
ondervoed. Maar een ander percentage heeft juist overgewicht. Door toename van het 
buikvet is de kans op ontstekingsreacties groter.  Een gezonde voeding is daarom heel erg 
belangrijk. Aandachtspunt: voldoende vitamine D! Via de longarts krijgt de diëtiste veel 
doorverwijzingen.

Carla Faber: door hoesten, schrapen, irritatie van de luchtwegen komt men in een vicieuze 
cirkel. Aan de hand van een mooie animatie zien we hoe wij slikken en wat er mis kan gaan. 
Ze geeft goede tips over hoe je duidelijk kunt spreken en je adem juist moet gebruiken. Ook 
bij slikproblemen zijn er goede tips om dit te voorkomen. Chronische hoest kan een stuk 
verminderd worden door een aantal simpele aanpassingen, zoals niet onnodig hoesten of de 
keel schrapen en vaker een slokje water of een Laurierdropje te nemen.

Samenvatting
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Puck Verhoef gaat bij haar patiënten uit van de hulpvraag. Wat wil de patiënt zelf graag 
bereiken. Ze doet met de hele zaal nog een ademhalingsoefening.

Tip vanuit de zaal: mondharmonicatherapie. Dat is een mooie training, heel creatief en je 
traint je longen.

Frans Rodenburg sluit de dag af. “Er was een mooie afwisseling in de onderwerpen. Veel 
wetenschappelijke info maar ook heel veel praktische. Ik heb veel opgestoken en ik hoop u 
ook”.

Samenvatting

Uitgebreidere informatie leest u in de volgende stukken. 
(weergave van de PowerPoint presentaties)
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1) Over Elastine, Desmosine en Emfyseem 
bij Alpha1-Antitrypsine Deficiëntie

Dr. Rob Janssen

Longarts Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
Nijmegen
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Elastische vezels

• Elastische vezels 
komen in vrijwel alle 
weefsels van de mens 
voor.

• Elastische vezels 
houden de huid, 
bloedvaten, longen en 
andere organen soepel. 

• Zo’n 28% van de 
longen bestaat uit 
elastische vezels.
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Elastine en Desmosine

• Ongeveer 90% van de 
elastische vezels 
bestaat uit het eiwit 
elastine.

• Desmosine is een 
stukje eiwit dat elastine 
vezels onderling 
verbindt. 

• Desmosine komt alleen 
voor in elastine vezels.
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Elastine

• Elastine heeft unieke 
eigenschappen.

• Elastine is een soort 
natuurlijke elastiek.

• Elastine in de long kan 
ongeveer 140%
uitrekken.

• Elastische vezels in de 
longen rekken uit 
tijdens de inademing...  

• ...en veren terug tijdens 
de uitademing.
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Proteasen

• Protease zijn stofjes die 
worden aangemaakt 
door witte bloedcellen 
en kunnen elastine 
vezels afbreken. 

• Neutrofiel elastase is 
een hele belangrijke 
protease in de 
ontwikkeling van 
emfyseem bij personen 
met Alpha-1. 

15



Protease/antiprotease balans

• Antiproteasen beschermen tegen 
de schadelijke effecten van 
proteasen.

• Alpha-1 antitrypsine is een 
belangrijk eiwit dat elastine vezels 
beschermt tegen neutrofiel 
elastase.

• Elastine afbraak is normaal 
gesproken heel langzaam (minder 
dan 1% van alle elastine in het 
lichaam per jaar).

• Bij een tekort aan alpha-1 
antitrypsine kan neutrofiel 
elastase zijn gang gaan en 
elastine afbreken. 
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Elastine afbraak in de longen

• Bij Alpha-1 tekort worden met name elastine vezels 
in de longen sneller afgebroken dan bij mensen 
zonder Alpha-1 tekort.

• Kapotgaan van elastische vezels is de oorzaak van 
longemfyseem.

17



Soorten emfyseem
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grote en slappe longen waar rek uit is

– moeite met uitademen 
van lucht

– lucht blijft “gevangen” 
in de longen; 
emfyseem patiënten 
zijn opgeblazen

– bij inspanning ga je 
sneller ademen; de tijd 
om uit te ademen 
wordt korter; 
emfyseem patiënten 
raken hierdoor nog 
meer opgeblazen
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Kapotte longblaasje

• Bij emfyseem gaan 
longblaasjes kapot.

• Bloedvaatjes in de 
wanden van 
longblaasjes gaan ook 
kapot.  

• Hierdoor kan minder 
goed zuurstof in het 
bloed worden 
opgenomen. 
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Alpha-1 antitrypsine infuus

• Personen met Alpha-1 
hebben dus een tekort 
aan het beschermde 
stofje “alpha-1 
antitrypsine”

• Hierdoor hebben ze te 
weinig bescherming 
tegen afbraak van 
elastische vezels en 
emfyseem-vorming.

• Het stofje dat ze tekort 
komen kan via een infuus 
worden toegediend. 
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Doel van Alpha-1 infusen

• Het belangrijkste doel van Alpha-1 infusen is het 
remmen van de afbraak van elastische vezels en 
andere delen van het longweefsel.

• Met andere woorden: het remmen van 
emfyseemvorming. 

• Dus het doel van Alpha-1 infusen is niet het 
herstellen van bestaande beschadigingen in de 
longen. 
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RAPID onderzoek

• RAPID was de naam van een onderzoek naar de 
werkzaamheid van alpha-1 antitrypsine infusen

• Er werd gekeken naar de toename van emfyseem
op CT (of emfyseem minder snel toenam met dan 
zonder Alpha-1 infusen)

Chapman KR, Lancet 2015. 
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Maar we hebben toch longfunctie?

• “Wat is dan nog het nut 
van CT-scans bij 
emfyseem???”
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• Bij COPD is het aantal 
liter dat iemand in de 
eerste seconde van de 
uitademing kan 
uitblazen verminderd.

• Hier rechts zien we een 
blaastest van iemand 
met ernstig COPD, 
maar ...
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COPD: is dat wel één ziekte??

• Ik vind van niet.

• De luchtwegvernauwing 
kan veroorzaakt 
worden door:
– verdikking van de 

luchtwegen en slijm in 
de luchtwegen (zoals bij 
chronische bronchitis

– verlies van elasticiteit 
(zoals bij emfyseem)
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Emfyseem op CT scan

• Op CT scan kunnen we 

heel goed het onderscheid

zien tussen emfyseem en

luchtwegproblemen

• Op CT kunnen we veel

beter dan met longfunctie

testen berekenen hoeveel

emfyseem er in iemand’s

longen aanwezig is.
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Resultaten RAPID trial

• Alpha-1 patiënten kregen
gedurende 2 jaar wekelijks een
infuus met alpha1 antitrypsine of 
placebo (=niet werkzaam
medicijn)

• Longemfyseem nam gedurende
2 jaar minder snel toe bij
patiënten die Alpha-1 infusen
kregen dan bij degenen die 
wekelijks placebo kregen
toegediend (P=0,03). 

Chapman KR, Lancet 2015. 
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’Open label’ extension trial RAPID

• In de ‘open-label’ werd verdere
vertraging van de 
emfyseemprogressie
waargenomen bij patiënten die 
ook in de eerste 2 jaar
suppletietherapie hadden
gekregen. 

• Bij patiënten uit de voormalige
placebogroep werd een
vergelijkbaar remmend effect 
van suppletietherapie op de 
snelheid van 
longweefselverval gezien. 

McElvaney NG, Lancet Respir Med 2016. 
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Ernst en activiteit

Ernst

Iets dat gebeurd is

Activiteit

Iets dat aan het 
gebeuren is.
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Wat kapot is, is kapot en blijft kapot.

• Helaas zijn we nog niet in staat om kapotte 
elastische vezels en longblaasjes bij patiënten met 
longemfyseem te repareren.

• Dus ingrijpen als er nog niet veel emfyseem is 
ontstaan lijkt beter dan wachten totdat er al veel 
blijvende schade aan het longweefsel is ontstaan.
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Desmosine komt vrij bij afbraak van 
elastine vezels

• Ik denk dat desmosine 
de meest 
veelbelovende maat is 
om emfyseem bij alpha-
1 patiënten op tijd op te 
sporen

• Bij de afbraak van 
elastine vezels in de 
longen komt desmosine 
vrij in de longen en is 
later ook meetbaar in 
het bloed. 
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Desmosine geeft de snelheid van 
elastine afbraak weer

• Desmosine komt alleen 
voor in elastine vezels.

• Desmosine reflecteert 
hierdoor de elastine 
afbraaksnelheid.

• Bij Alpha-1 patiënten 
geldt: hoge desmosine 
in het bloed betekent 
snelle afbraak van 
longblaasjes.
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• Longfunctie testen en CT-scans meten de ernst van 
het emfyseem (hoeveel longweefsel is er kapot 
gegaan in het verleden)

• Desmosine meet ziekte activiteit: hoeveel elastische 
vezels zijn er aan het kapot gaan
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Desmosine meten is niet makkelijk…

• Het meten van 
desmosine in bloed is 
niet eenvoudig…

• De concentratie 
desmosine in het bloed 
is heel laag en 
desmosine zelf is heel 
klein.
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Desmosine verloop in RAPID trials

• Desmosine was al na 3 
maanden Alpha-1 infusen 
belangrijk gedaald.

• Terwijl desmosine in de 
placebogroep na 24 
maanden belangrijk was 
gestegen. 

• In de vervolgstudie 
daalde desmosine ook in 
de voormalige 
placebogroep na 1 en 2 
jaar wekelijkse Alpha-1 
infusen Ma et al. Chronic Obstr Pulm Dis 2016
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Internationale richtlijn t.a.v. AAT-
suppletietherapie

Wel indicatie

• FEV1 < 65% v.v.

Geen indicatie

• AATD-patiënten met 

emfyseem, zonder

luchtwegobstructie

Dus er moet eerst

een deel van de longen

beschadigd zijn door 

emfyseem, voordat

iemand voor Alpha-1 

infusen in aanmerking

komt.

Sandhaus RA, Chronic Obstr Pulm Dis (Miami). 
2016 
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Op tijd erbij zijn

• Niet alle personen met Alpha-1 tekort hebben infusen nodig.  

• Maar bij degenen die het nodig hebben, wil je er snel bij zijn 
voordat de longen al ernstig beschadigd zijn. 

• Als de longfunctie “zegt” dat iemand COPD heeft, dan is er al 
veel longfunctie verdwenen.

• CT-scans geven al eerder aan dat er emfyseem is, maar zijn 
duurder en teveel röntgenstraling is niet goed. Ook geven 
CT-scans de ziekte ernst weer en geen ziekte activiteit.

• Dus je wil een makkelijke maat hebben die al aangeeft dat 
elastine vezels versneld worden afgebroken voordat er al 
veel emfyseem is. 
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Mijn toekomstvisie bij Alpha-1

• Desmosine stijgt bij het 
ouder worden (zowel bij 
mensen met als zonder 
COPD)

• Desmosine is hoger bij 
personen met Alpha-1

• Als Desmosine bij 
mensen met Alpha-1 veel 
hoger is dan normaal 
voor een bepaalde leeftijd 
dan starten met Alpha1 
infusen voordat er al veel 
emfyseem is gevormd
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Nadelen van Alpha-1 infusen

• De behandeling is heel erg duur. 

• Het stopt de versnelde emfyseemvorming niet bij 
patiënten met alpha-1 tekort.

• Het kan geen kapotte longblaasjes repareren. 
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Op zoek naar een behandeling om 
desmosine naar beneden te krijgen

• Ik was op zoek naar (liefst een eenvoudige) 
behandeling om desmosine naar beneden te 
krijgen. 

• Eerst gekeken naar vitamine D: we kregen bloed 
van Leuvense COPD patiënten die 1 jaar vitamine D 
kregen toegediend.

• Helaas geen daling van desmosine na 1 jaar 
behandeling, maar...
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Via vitamine D naar vitamine K

• Via vitamine D kwam ik op vitamine K. 

• Vitamine K is het vaak ten onrechte vergeten 
vitamine 

• Vitamine K is met name bekend, omdat het 
stollingseiwitten in de lever actief maakt. 

• Patiënten bij de trombosedienst krijgen remmers 
van vitamine K en zo wordt het bloed “dun”. Maar...
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Vitamine K activeert ook 
andere eiwitten

• Kalk is belangrijk voor de 
botten, maar moet niet op de 
verkeerde plek terecht komen 
(de bloedvaten)

• vitamine D zorgt voor betere 
opname van kalk in het bloed

• Maar vitamine K zorgt voor 
betere opname van kalk in de 
botten en helpt kalk weg te 
houden uit de bloedvaten.

• Vitamine K capsules 
vertraagde vaatverkalking in 
een wetenschappelijk 
onderzoek

• Maar wat heeft vaatverkalking 
met de longen te maken?
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Beschermt vitamine K ook tegen 
elastine afbraak?

• Uit dierstudies leidde ik af 
dat vitamine K misschien 
ook zou kunnen 
beschermen tegen 
afbraak van elastine. 

• In Maastricht gingen we 
vitamine K bepalen en in 
Nijmegen Desmosine in 
verschillende groepen: 
COPD, gezonden, 
longfibrose, patiënten van 
de trombosedienst
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Verder onderzoek

• We gaan binnenkort 
onderzoeken of 
vitamine K capsules 
desmosine kunnen 
laten dalen bij COPD 
patiënten

• En of vitamine K in het 
bloed van Alpha-1 
patiënten verlaagd is. 
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Herstellen van beschadigde 
elastine vezels

• Beschadigde elastine 
vezels kunnen 
misschien wel 
gerepareerd worden

• Er moet nieuw elastine 
gemaakt worden en 
vervolgens moeten de 
verbindingen tussen 
elastine vezels weer 
gerepareerd worden. 

• Voor deze laatste stap 
is het metaal koper
nodig.
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Koper inhalatie?

• Hoe lager de koper 
concentratie in 
uitademingsdamp des te  
slechter de longfunctie 

• Zou een ‘koperpufje’ 
kunnen werken bij 
longemfyseem om longen 
weer enigszins te 
repareren?

• Zelf denk ik dat koper 
gecombineerd zou moeten 
worden met heparine en 
daar doe ik momenteel 
onderzoek naar.
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Conclusies

• Elastine in de longen is belangrijk om goed te 
kunnen ademen

• Emfyseem kan beter op CT gemeten worden dan 
met longfunctie en geeft de ziekte ernst weer

• Desmosine geeft de activiteit van elastine afbraak 
weer en is verhoogd bij Alpha-1

• Door Alpha-1 infusen daalt desmosine in het bloed

• Misschien starten met Alpha-1 infusen als 
desmosine verhoogd is, maar er nog geen of weinig 
emfyseem is. 
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Toekomst

• Onderzoek naar middelen die de afbraaksnelheid 
van elastine en daarmee de vorming van emfyseem 
kunnen remmen (en hopelijk goedkoper zijn dan 
Alpha-1 infusen)

• Onderzoek of longemfyseem weer enigszins 
gerepareerd kan worden.
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2) Informatie over de activiteiten

Werkgroep Alpha-1
Edwin Brekelmans
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Werkgroep Alpha-1 en missie:

De missie van werkgroep Alpha-1 is: 

Het optimaliseren van de kwaliteit van leven van longpatiënten, gediagnosticeerd 
met Alpha-1, door het behartigen van de belangen, het geven van voorlichting en 
stimuleren van lotgenotencontact.

Werkgroep Alpha-1:

• Verbonden aan het Longfonds
• Bestaat uit 4 Alpha-1 patiënten (Marian Koopman, Brigit van Berkel, Bram 

Rodenburg en Edwin Brekelmans) + Marjo Poulissen van het Longfonds
• Gemiddeld 4-6 x per jaar bij elkaar
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Hoogst haalbare (het ultieme) doel: 
Genezing van de ziekte Alpha-1. 
(langere termijn) 

Tussen doel:
Het terugdringen van het bestaan van de ziekte 
door preventie van de ziekte (ontwikkeling).
(middellang termijn)

Eerste doel:
In 2021 is er een optimale behandeling voor Alpha-1 patiënten, 
waardoor progressieve klinische achteruitgang in de longen 
tegen gegaan wordt.
(korte termijn) 

Doelen Alpha-1 werkgroep:
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Doelen werkgroep behalen via 
3 spotlights:

Belangenbehartiging: Voorlichting: Ondersteuning patiënten:

- Expert meeting longartsen
- Zorgverzekering CZ  ZiN
- European Reference 

Network Lung
- Contact farmaceuten

- Landelijke Alpha-1 dag 
- Huisartsenbrochure
- Voorlichtingsmaterialen
- Zorgmonitor Nivel

- Website Longfonds
- Landelijke Alpha-1 dag
- Longpunten Longfonds
- Contact buitenlandse 

patiëntenverenigingen

De werkgroep heeft een 
coördinerende rol 53



Waarom zijn de fysiologische effecten
zo moeilijk aantoonbaar?

3) Substitutie therapie in alfa1-antitrypsine 
deficiëntie 

Dr. E.F.A. van ‘t Wout
Longziekten

Leids Universitair Medisch Centrum
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• Anatomie van de long

• Alfa1-antitrypsine deficiëntie
• Pathofysiologie

• Diagnostiek

• Substitutie therapie door de jaren heen

• Discussiepunten
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Anatomie van de long
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• Luchtpijp

• Kleinere luchtwegen
(bronchi)

• Longblaasjes (alveoli)



Cellen in de long

• Long epitheelcellen: bekleding
• Trilharen
• Productie slijm

• Macrofagen: grote eters
• Bacteriën, restmateriaal

• Neutrofielen: witte bloedcel
• Doden bacteriën via “eten” of NE

• Bindweefsel: ondersteuning
• Elastine
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Longemfyseem

• Roken

• Luchtverontreiniging
(vooral binnenshuis)

• Alfa1-antitrypsine 
deficiëntie
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Alfa1-antitrypsine deficiëntie

• Alfa1-antitrypsine: protease remmer
• Remmen van neutrofiel elastase (NE)

• Beschermt tegen de afbraak van elastase in de long 
door NE

• Ontstekingsremmend

• Voornamelijk geproduceerd in de lever
• Alveolaire macrofagen
• Bronchus- en alveolaire epitheelcellen

• Mutatie Glu342Lys meest voorkomend => Pi*ZZ
• Verhoogt de kans op leverziekten en COPD op jonge 

leeftijd
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Pathofysiologie Pi*ZZ

• Toxisch “gain-of-function” in de lever:
• Misfolding van α1-antitrypsine in ER

• Formeren van polymeren

• Accumuleren van polymeren

• “Loss-of-function” in de long:
• Protease-antiprotease disbalans

• Verhoogde ontstekingsresponse

• Accumulatie polymeren?
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1Lomas et al. (1992) Nature; 18:605-7
2Mulgrew et al. (2004) Chest; 125:1952-7

3van ‘t Wout et al. (2014) Hum Mol Genet; 23:929-41



Mutaties

61

ZZ
4388 

(84,6%)

SZ
617 (11,9%)

Rare variants
179 (3,5%)

Null/Null
14,0%

Mmalton/Z
13,5%

SS
11,7%

Z/Null
10,5%

IZ
8,2%

Mprocida/Z
5,8%

Mwurzburg/Z
5,3%

Mmalton/Mmalton 
3,5%

FZ 2,3%

Mmalton/S 2,3%

Plowell/S 2,3%

Mheerlen/Z 1,8%

other
18,7%

1Stolk (2017) ERS; clinical implications and challenges for treatment of AATD – results from the A.I.R. database



Diagnostiek

• Alfa1-antitrypsine + CRP

• Genotypering (PCR; alleen S en Z allellen)

• Fenotypering (Iso-electric focusing)

• Sequencing (genoom of exon)
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Kwantitatieve test

Kwalitatieve test



Fenotypering

• Null variant niet detecteerbaar met iso-electric focusing
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Z

Medium
Fast

Slow
Very slow (Z)

M1 M2  M1 S   M1 I    M1 M1  M1 Z     Z Z

S



Sequencing

• Exon sequencing door Ilaria Ferrarrotti (Pavia)
• 30 Null mutaties

• Alle Pi*ZZ met IEF
• Opsturen dried blood spot

• 10% blijkt Pi*ZNull
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r = 0.41
p = 0.003

r = 0.21
p = 0.165

Overige diagnostiek

• Longfunctie

• Spirometrie

• Diffusie

• CT-scan
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Klinisch beeld

66
1Fregonese et al. (2008) Respir Med; 102:876-84



Tijdlijn substitutie therapie
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1Gadek et al. (1981) J Clin invest; 68:1158-65
2AATD registry study group (1998) Am J Respir Crit Care Med; 158:49-59

3Dirksen et al. (1999) Am J Respir Crit Care Med; 160:14-59 
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Dirksen et al.
• Randomized clinical trial;

• 56 Pi*ZZ; FEV1 30-80% van voorspeld

• Elke 4 weken 250mg/kg voor 3 jaar

• Spirometrie dagelijks thuis en elke 3 maanden longfunctie

• Jaarlijks CT-scan
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Tijdlijn substitutie therapie
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1Gadek et al. (1981) J Clin invest; 68:1158-65
2AATD registry study group (1998) Am J Respir Crit Care Med; 158:49-59

3Dirksen et al. (1999) Am J Respir Crit Care Med; 160:1468-72
4Dirksen et al. (2009) Eur Respir J; 33:1345-53
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p = 0.068

EXACTLE trial

• “EXAcerbations and CT-scan as Lung Endpoints”
• 77 Pi*ZZ; FEV1 25-80% van voorspeld

• Wekelijks 60mg/kg voor 2-2.5jaar

• Elke 6 maanden longfunctie

• Jaarlijks CT scan
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r = 0.316
p = 0.007



p = 0.068

EXACTLE trial

71

Prolastin Placebo p-value

FEV1 -0.043L
(-0.063 – -0.024)

-0.023L 
(-0.043 – -0.004)

0.147

DLCO -0.460 mmol/min/kPa
(-0.603 – -0.317)

-0.343 mmol/min/kPa
(-0.489 – -0.196)

0.257

KCO -0.036 
mmol/min/kPa/L 
(-0.051 – - 0.020)

-0.035 mmol/min/kPa/L 
(-0.051 – - 0.020)

0.967

Exacerbatie 2.55 (±2.14) 2.19 (±1.33) 0.265



Tijdlijn substitutie therapie
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1Gadek et al. (1981) J Clin invest; 68:1158-65
2AATD registry study group (1998) Am J Respir Crit Care Med; 158:49-59

3Dirksen et al. (1999) Am J Respir Crit Care Med; 160:1468-72
4Dirksen et al. (2009) Eur Respir J; 33:1345-53

5Chapman et al. (2015) Lancet; 386:360-8
6McElvaney et al. (2017) Lancet Respir Med; 5:51-60



RAPID & RAPID-OLE

• Randomised controlled trial met Open Label Extension:
• 180 Pi*ZZ; FEV1 35-70% van voorspeld -->  140 OLE

• Wekelijks 60mg/kg voor 2 jaar met 2 jaar extensie

• Elke 2-3 maanden longfunctie en vragenlijst

• Jaarlijks CT scan

73



RAPID & RAPID-OLE

• Randomised controlled trial met Open Label Extension:
• 180 Pi*ZZ; FEV1 35-70% van voorspeld -->  140 OLE

• Wekelijks 60mg/kg voor 2 jaar met 2 jaar extensie

• Elke 2-3 maanden longfunctie en vragenlijst

• Jaarlijks CT scan
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RAPID & RAPID-OLE

• Randomised controlled trial met Open Label Extension:
• 180 Pi*ZZ; FEV1 35-70% van voorspeld -->  140 OLE

• Wekelijks 60mg/kg voor 2 jaar met 2 jaar extensie

• Elke 2-3 maanden longfunctie en vragenlijst

• Jaarlijks CT scan
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Discussiepunten

• Uitkomstparameters
• Longfunctie1

• CT scan1-2

• Power3

• Heterogeniteit
• Pi*ZZ4-5

• Pi*NullNull

• Pi*NullZ?

76

1Stolk et al. (2015) Am J Respir Crit Care Med ; 129:114-5
2Parr (1998) Am J Respir Crit Care Med; 158:49-59

3Balbi et al. (2016) Eur Respir J; 47: 35-8
4Dirksen et al. (2009) Eur Respir J; 33:1345-53

5van ‘t Wout et al. (2014) Hum Mol Genet; 23:929-41;



Pi*NullNull

• Retrospectief database onderzoek
• > 6 jaar geregistreerd
• Substitutie therapie (It, Sp, Fr) vs geen substitutie

(NL)
• Geen of ex-rokers ten tijde van follow-up
• Jaarlijks FEV1 beschikbaar

• Patiënten
• Substitutie (n=10)
• Geen substitutie (n=12)
• Leeftijd en FEV1 bij start registratie p > 0.05
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Resultaat

• Gemiddelde follow-up zonder substitutie: 8.2 jaar (SD 
2.7)

• Gemiddelde follow-up met substitutie: 9.0 jaar (SD 3.2)
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Conclusie

• Heterogene ziekte

• RCT om harde eindpunten te halen lijkt niet haalbaar
• CT scan als alternatief

• Pi*ZZ blijkt soms toch Pi*NullZ te zijn
• Therapie!
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4) Longrevalidatie = Topsport 

Puck Verhoef

Fysiotherapeut
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Introductie

• Voorstellen

• Zitten of staan?!

81



De Hulpvraag

Ik wil………..

• minder kortademig zijn

• weer kunnen wandelen

• mijzelf nuttig voelen 

• visite kunnen ontvangen (praten)

• mijn hobby weer kunnen uitoefenen

82



Fysiotherapie

• Non Lineair Trainen

• Powerbreathe

• Ademhalingsoefeningen

• Sputum 
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Non Lineair trainen

• 2x per week

• Interval 

• 4 krachtoefeningen

• 1-2 cardio oefeningen

• Rust kan je redden!!!
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Powerbreathe

• Ademhalingsspieren

• 2x daags 30 herhalingen

• Trainingsschema thuis

Bron: www.trainjelongen.nl
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Ergotherapie

• Belasting/Belastbaarheid

• Thuissituatie

• Grenzen waarborgen
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Longrevalidatie = Adembenemend….

• Spannend

• Intensief

• Leuk

• Sociaal

• Herkenning

• Lotgenoten

87



Tot Slot

• Wil ik het luchtig houden…

• Ademhalingsoefening

• https://youtu.be/7hNukQrFEIc
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5) Alpha-1 en voedingstoestand

Ryanne Verbraak

Diëtiste 
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Behandeldoelen Alpha-1

• Longfunctie 
optimaliseren

• Conditie verbeteren

• Voedingstoestand 
optimaliseren

• Kwaliteit van leven 
verbeteren
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Wat is de voedingstoestand?

Waarom is de voedingstoestand belangrijk? 

92



BMI lager dan 18.5 (leeftijd 18-69 jr) of BMI lager 
dan 20 indien boven 70
Meer dan 5% in afgelopen maand 
Of meer dan 10% in afgelopen 6 maanden

Oorzaken: ziekte, verminderde eetlust, 
benauwdheid, vermoeidheid

Gevolgen: verminderde conditie en spiermassa, 
minder longcapaciteit, langzamer herstel

Circa 20-40 % is ondervoed 

Ondervoeding 
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Wat bepaalt de voedingstoestand

BMI
Gewichtsverloop (toename of afname gewicht) 
Vetvrije massa  
Energie- en eiwitbehoefte

94



BMI 

Zelfde BMI, andere lichaamssamenstelling 
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• Lengte: niet goed te 
meten als iemand niet 
kan staan

• Alternatieve 
meetmethodes zoals 
kniehoogte niet even 
betrouwbaar

• Gewicht: lastig meten als 
iemand niet kan staan

Problemen bij vaststellen BMI

96



• Overgewicht
– Nadelige effecten op 

symptomen en 
inspanning 

– Toename visceraal 
vet 

– ontstekingsreacties 

• Onbedoeld 
gewichtsverlies 
– Meer dan 5% in 

afgelopen maand 

– Of meer dan 10% in 
afgelopen 6 
maanden

– Afname spiermassa 

Gewichtsverloop 

97



 Alle massa in het lichaam naast het lichaamsvet
 Een lage vetvrije massa: lagere spiermassa 
 Lagere spiermassa: minder conditie 
 Te meten met o.a. een BIA-meter

Vetvrije massa 

98



Energie- en eiwitbehoefte 

Doel: Betere afstemming voeding op behoefte  

 Afhankelijk van o.a. geslacht, leeftijd, spiermassa, 
beweging, ziektebeeld

 Te schatten met een formule

Eiwitbehoefte: verhoogde eiwitbehoefte door 
ontstekingsreactie

99



Gezonde voeding 

Aandachtspunten

Voldoende groente en fruit, 
antioxidanten voor verlagen oxidatieve stress door 

ontstekingen
Voldoende calcium: 
Bron: zuivelproducten zoals melk, yoghurt, kwark. 

Maar ook plantaardige drinks met toegevoegd 
calcium
1000-1200 mg nodig: circa 4 melkproducten 

 Suppletie: bij gebruik van corticosteroïden langer dan 
6 maanden a 7,5 mg per dag
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Gezonde voeding 

Aandachtspunten

Voldoende vitamine D:
10-20 mcg nodig per dag
Bronnen: vette vis, vlees, eieren, 

halvarine/margarine, vloeibare bak- en braad. 
En natuurlijk: de zon 

 Suppletie: bij gebruik van corticosteroïden langer 
dan 6 maanden a 7,5 mg per dag
Omega 3 vetzuren 

 Bronnen: (vette vis) 1x pw, plantaardige margarine, walnoten, 
lijnzaadolie

 Geen aanwijzing voor andere doseringen bij COPD 
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Bijkomende zaken 

Kortademigheid / vermoeidheid
Uitgerust eten, spreiden van de maaltijden, goed 

kauwen, eenvoudige maaltijden  
Droge mond / slijmvorming
Goed kauwen, mond spoelen, zuurtje eten, wat 

drinken bij het eten, extra saus/jus, zure producten, 
geen melkproducten vermijden 

Snelle verzadiging / vol gevoel
Tijd nemen voor de maaltijd, vermijden gasvormende 

producten zoals ui en kool  
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Bijkomende zaken 

Energierijke voeding
Volle producten, vermijd light, toevoegen room / 

roomboter / suiker of evt Fantomalt
Soms drinkvoeding nodig
Als het niet lukt met de dagelijkse voeding   

Osteoporose
Meer kans door gebruik Prednison
Voldoende calcium uit o.a. zuivel is van belang
Vitamine D belangrijk 
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Wat kan de diëtist voor u 
betekenen? 

Optimaliseren voedingstoestand
Optimaliseren Vetvrije Massa 
Verminderen voeding gerelateerde klachten 

104



105



6) Leefstijl en Logopedie

Carla Faber

Logopediste
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Aandachtsgebieden

Communicatie Slikken (Chronische) Hoest

Ben ik
duidelijk?

Gaat het 
goed?

Hoe ga ik
hier mee

om?
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Communicatie 

Signalen
- weinig woorden achter elkaar kunnen zeggen
- vaak, hoorbaar inademen, soms op onlogische plaatsen in de zin
- zichzelf benauwd praten, spreken op de restadem 
- verstaanbaarheid is verminderd
- keelproblemen: geïrriteerde keel, keelpijn/ globus gevoel, droge mond/keel
- stemproblemen:  . schorheid/heesheid/afonie

. (langer) spreken is vermoeiend

. invloed medicatie; schimmelinfecties

. verminderde draagkracht

Let zelf op:
> omgevingslawaai tijdens een gesprek
> zorg dat je elkaar kunt zien tijdens spreken
> haal op tijd adem
> spreek voor in de mond
> adem in de buik en spreek daarna

Rol logopedie 
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Slikken : hoe werkt het ?
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Slikken : hoe het fout kan gaan 
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Slikken 

Signalen
- koorts / longontsteking
- hoesten voor, tijdens, en/of na het slikken
- fluisterende, hese, borrelende stem 
- traanogen 

Gevolg is algehele verminderde voedingstoestand

Let zelf op:
- tijdens de maaltijden altijd goed rechtop zitten
- neem de tijd voor de maaltijd max. 30 minuten
- tussendoor de mond goed leeg slikken
- na iedere maaltijd de mond goed reinigen

Rol logopedie 
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(chronisch) Hoesten 

Signalen
- voortdurend hoesten kuchen schrapen
- keelgevoel
- globusgevoel in de keel
- slikken is pijnlijk/ moeizaam

Let zelf op:
> niet onnodig hoesten/ gewoonte hoesten
> verminderen kuchen en keelschrapen 
> adem in rust zo veel mogelijk door de neus
> gebruik een slokje water of Isla Moos of Laurierdropje
> slik voor te hoesten
> zoek afleiding
> adem in de buik

Rol logopedie 
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Ontmoeten we elkaar weer?

Lida Naber & Marjo Poulissen, Longfonds
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