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Voorheen
Astma Fonds

longontsteking,

    en wat nu? De oorzaak van een longontsteking is vaak een bacterie of virus. 
Om daarvan af te komen, maakt het lichaam een ontsteking aan 
en wordt u ziek. Hoe groter deze ontsteking, 
hoe ernstiger de longontsteking. 

U krijgt last van benauwdheid,  
koorts, spierpijn, hoesten en  
vermoeidheid. Wanneer beide  
longen ontstoken zijn, 
noemen we dat een dubbele 
longontsteking. 

WEER FIT WORDEN 
De arts schrijft vrijwel altijd  
een antibioticakuur voor. Bij een 
ernstige longontsteking moet u naar het ziekenhuis. 
Daar krijgt u de antibiotica via een infuus, zodat deze sneller 
in het bloed komt en z’n werk kan doen. Soms krijgt u ook 
extra zuurstof. 

Het is belangrijk om bij een longontsteking rust te houden, 
genoeg te drinken en niet te roken. Na twee tot drie weken 
bent u vaak weer genezen. Wel kan het hoesten nog langer 
aanhouden. En het kan weken of soms maanden duren 
voordat uw conditie weer op peil is. Meestal geneest een 
longontsteking zonder schade aan de longen.

Bij een longontsteking zijn de bronchiën 

en de longblaasjes diep in de longen 

ontstoken. Daar kunt u flink ziek van zijn.

VOORKOM HERHALING
Als u hersteld bent van een longontsteking, kunt u de kans 
op herhaling verkleinen. Genoeg slapen en gezond eten 
houdt uw weerstand op peil. De kans op verkoudheid of 
griep die kan leiden tot longontsteking wordt dan kleiner. 
Heeft u een chronische ziekte of bent u ouder dan 65?  
Dan is het raadzaam om de griepprik te halen.

Maak altijd de  antibioticakuur   af, 

ook al voelt u zich beter. Zo voorkomt u dat bacteriën 

ongevoelig worden voor antibiotica.

Regelmatig uw handen wassen en hoesten aan de 

binnenkant van uw elleboog, verkleinen de kans 

dat  u anderen aansteekt .

Wat gebeurt er in de longen bij een longontsteking?  
Bekijk het filmpje op longfonds.nl/longontsteking



longfonds.nl

SAMEN STERKER! STEUN ONS
U kunt ons helpen in onze strijd tegen longziekten. Steun het 
Longfonds! Want u weet als geen ander hoe belangrijk het is 
om gezonde longen te hebben. Maak uw gift over op rekening 
NL95 INGB 0000 0550 55 of ga naar longfonds.nl/steun-ons.

MEER WETEN?
Voor meer informatie over longontsteking kunt u terecht bij 
het Longfonds. Kijk hiervoor op longfonds.nl/longontsteking 
Daar kunt u via het forum ook ervaringen delen met andere 
mensen met een longontsteking. Daarnaast kunt u bij vragen 
en problemen bellen of mailen met de Longfonds Advieslijn. 
Bereikbaar op: (0900) 22 72 596 (€ 0,50 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)  
Of mail naar: advieslijn@longfonds.nl

OVER LONGFONDS
Vanaf je geboorte zorgen je longen voor zuurstof. 
Zodat je hart blijft kloppen en je hersenen blijven 
werken. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) 
strijdt voor mensen met een longziekte en wil 
gezonde longen gezond houden. Want gezonde 
longen zijn van levensbelang.

Zo willen we de beste zorg voor longpatiënten, 
voorkomen dat kinderen gaan roken en zetten we 
ons in voor gezonde scholen. Deze horen niet naast 
de snelweg.

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een 
chronische longziekte. Het Longfonds financiert 
onderzoek naar longziekten. Zo zoeken we naar 
een betere behandeling voor mensen met een 
ernstige longziekte en werken we aan een vaccin 
tegen astma. We willen longziekten zoals COPD 
en longfibrose stoppen. En nog mooier zou zijn als 
we in de toekomst beschadigde longen kunnen 
herstellen.

Volg ons op:
@longfonds

facebook.com/longfonds
youtube.com/longfonds
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‘Toen mijn 
longontsteking
genezen was, 
duurde het nog 
weken voordat ik 
me weer fit voelde’

Fina Piazza
had longontsteking 


