
“Er zijn heel 

veel mogelij-

ke bacteriën 

en virussen die 

longinfecties 

kunnen geven”
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Onder infectieziekten van 

de longen vallen veel ver-

schillende, uiteenlopende 

aandoeningen. De klach-

ten zijn vaak algemeen: 

aanhoudende hoest, slijm-

vorming, koorts en ver-

mageren. “Het kan daarom 

soms lang duren voor de 

juiste diagnose gesteld 

wordt,“ aldus pneumoloog 

dr. Daan Raats, die zich 

toelegt op pulmonale in-

fectieziekten.

Onder pulmonale infectieziekten 
rekenen we ’klassieke’ longontstekin-
gen en luchtweginfecties maar ook 
minder voorkomende aandoeningen 
als tuberculose, niet-tuberculeuze 
mycobacteriële longziekte (NTM) en 
schimmelinfecties van de long. De 
meeste patiënten kunnen hiervan 
genezen, maar velen worden helaas 
chronisch ziek. 

Waarom heeft u voor dit subspecialisme 
gekozen?
“Er zijn heel veel mogelijke bacteriën, 
schimmels en virussen die longinfec-
ties kunnen geven. Vandaar bestaan er 
zeer veel infectieziekten, zeker buiten 
Europa. Bepaalde schimmelinfecties 
of bacteriële infecties komen alleen 
voor in exotische gebieden. Om deze te 
behandelen moet je wel wat specifieke 
achtergrondkennis hebben en weten 
waar je aan moet denken.” 

“Toen ik na mijn opleiding naar het 
buitenland wilde, had ik het geluk dat 
ik via een fellowship in Toronto, Cana-
da verdere expertise kon opbouwen 
in het behandelen van pulmonale 
infectieziekten.” 

“Dat een goede vriend van mij aan 
mucoviscidose lijdt, heeft mijn keuze 
voor deze pathologieën zeker ook 
beïnvloed.”

U heeft zich onder andere toegelegd 
op de behandeling van tuberculose. Uit 
cijfers blijkt dat dit in België in 2019 voor-
kwam bij slechts 8,5/100.000 mensen. 

“Dat is inderdaad niet veel maar we 
moeten hard blijven inzetten op het 
opsporen en behandelen zodat de 
incidentie in België niet toeneemt. 
Tuberculose is nog steeds een reëel 
probleem waar wereldwijd jaarlijks 
miljoenen mensen aan sterven.” 

“De oudere generatie pneumologen in 
België heeft nog een ruime kennis van 
tuberculose maar ikzelf ben als jonge 
pneumoloog tijdens mijn opleiding 
maar enkele keren met tuberculose in 
contact gekomen. Dat is niet voldoen-
de om een patiënt adequaat te kunnen 
behandelen. Vandaar dat het zinvol is 
dat er in een grote dienst voor long-
ziekten één pneumoloog is die zich 
toelegt op de ziekte zodat die enkele 
gevallen per jaar goed kunnen opge-
vangen worden.”

Hoe vaak komt u in het ZOL met tuber-
culose in contact?
“Ik werk nog niet zo lang in ZOL maar 
ik heb toch al enkele patiënten met tu-
berculose op mijn raadpleging gehad. 
Bij de gemiddelde Belgische bevolking 
komt tuberculose niet veel voor, maar 
immigranten kunnen de ziekte wel 
hebben omdat ze nog vaak voorkomt 
in vele Afrikaanse en Aziatische landen. 
Ook bij mensen die kampen met een 
drugverslaving, bij daklozen en in 

gevangenissen kan tuberculose nog 
circuleren. Vaak heeft dit te maken 
met de levensomstandigheden en een 
verzwakt immuunsysteem.”  

“Tuberculose kan zich manifesteren 
als longinfectie maar ook andere 
plaatsen in het lichaam kunnen geïn-
fecteerd worden zoals bijvoorbeeld 
de hersenen of de ruggenwervels. Op 
zich is de ziekte vaak goed te behan-
delen. We hebben goede tubercu-
lostatica, maar de beschadiging die is 
ontstaan vóór de behandeling is niet 
meer te herstellen.” 

Hoe besmettelijk is tuberculose?
“Besmetting gebeurt via hoesten 
en het verspreiden van aërosols. Bij 
tuberculose kan er een lang interval 
zitten tussen de besmetting en het ziek 
worden. Een latente tuberculose kan 
een heel leven in een patiënt sluimeren 
zonder dat hij of zij er last van heeft, 
maar als het immuunsysteem op een 
bepaald moment de strijd verliest 
omdat de persoon verzwakt, kan de 
tuberculose opnieuw actief worden.” 

“Als je een diagnose stelt, moet je ook 
nagaan van waar de besmetting komt 
en of de patiënt nog andere perso-
nen heeft besmet. Vooral de nauwe 
contacten van een besmet persoon zijn 
‘at risk’.”

De groep van non-tuberculeuze my-
cobacteriën zijn minder ‘bekend’. Hoe 
gedragen zij zich bij een besmetting?
“De non-tuberculeuze mycobacteriën 
(NTM) zijn een groep van zowat 150 
verschillende bacteriën die infecties 
veroorzaken en waarvan de meeste 
vrij in onze omgeving voorkomen. 
NTM zit bijvoorbeeld in de wateraë-
rosolen die we inademen tijdens het 
douchen. Voor wie gezond is, is dat 
geen probleem maar mensen met 
specifieke, onderliggende aandoenin-
gen kunnen op deze manier af en toe 
besmet worden.” 

“De incidentie van NTM-infecties is 
iets hoger dan die van tuberculose, 
vaak hangt het ook van de regio af. 
In de VS en Azië bijvoorbeeld zijn er 
verhoudingsgewijs meer besmettin-
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SPEERPUNTEN  
DIENST LONGZIEKTEN

De dienst Pneumologie telt tien 
artsen. Deze onderzoeken en 
behandelen patiënten met lon-
gaandoeningen en problemen 
aan de luchtwegen. Speerpun-
ten, naast de meer algemene 
aandoeningen, zijn COPD en 
revalidatie, long- en longvlies-
kanker, interstitieel longlijden 
en sarcoïdose, pulmonale 
hypertensie en ziekten van 
bloedvaten van de long (satel-
liet expertcentrum pulmonale 
hypertensie i.s.m. UZ Leuven), 
slaapstoornissen, astma en 
allergieën (onder andere voor 
bijen en wespen). 

gen dan in Europa, maar we weten niet 
goed waarom.” 

“Een tweede verschil met tuberculose 
is dat die NTM-infecties veel moeilijker 
aan te pakken zijn. De behandeling 
duurt lang, is gecompliceerd en vaak 
niet effectief. Mensen die genezen heb-
ben een grote kans op  herbesmetting 
omdat ze de bacteriën opnieuw in hun 
omgeving oplopen. Op lange termijn 
gaat het maar om 30 tot 40 percent van 
de mensen die echt genezen blijft.” 

“Patiënten met NTM-infecties hebben 
zeker een lagere kwaliteit van leven 
dan gezonde personen. Dit wisselt 
naargelang de patiënt, sommige 
mensen kunnen erg ziek zijn en ge-
middeld genomen is er afname van 
de levensverwachting .”

Tot slot specialiseerde u zich ook in de 
behandeling van moeilijke casussen met 
betrekking tot bronchiëctasieën.
“Bronchiëctasieën is een zeldzame 
longziekte, waarbij delen van de lon-
gen constant verwijd en geïrriteerd zijn. 

Door de ermee gepaard gaande extra 
slijmvorming en de beschadigde tril-
haartjes kunnen deze mensen sneller 
allerhande infecties oplopen.” 

“De oorzaken van bronchiëctasie-
en zijn uiteenlopend. Soms speelt 
erfelijkheid mee maar ook herhaalde 
infecties van de longen of ziektes 
zoals COPD kunnen een oorzaak zijn. 
Soms gaat het om mensen met een 
verzwakt immuunsysteem. Bestraling 
bij bijvoorbeeld een borstcarcinoom 
kan ook een oorzaak zijn. Maar bij 20 
tot 30 percent van de patiënten weten 
we de oorzaak niet.” 

Hoe verloopt de behandeling van deze 
patiënten?
“De diagnose en de opstart van een 
behandeling gebeurt door een pneu-
moloog, die ook nagaat of er onderlig-
gende oorzaken zijn waar een behan-
deling voor bestaat. Eens de diagnose 
duidelijk en de behandeling opgestart, 
is er een regelmatige samenwerking 
met de eerste lijn. Deze patiënten 
lopen immers vaak luchtweg- en 

longinfecties op, waarvoor ze best altijd 
behandeld worden met antibiotica, 
in tegenstelling tot het restrictievere 
antibioticabeleid dat we voeren bij 
‘gezonde’ mensen.”

“De belangrijkste behandeling bij 
bronchiectasieën is het verwijderen 
van het slijm dat in de longen blijft 
zitten. Daarvoor moeten deze mensen 
dagelijks drainageoefeningen doen 
die ze leren met een gespecialiseerde 
kinesist. Als het kan wordt hier ook nog 
een aerosol met een zoutoplossing 
aan toegevoegd. Patiënten moeten 
hier dagelijks wat tijd voor maken en 
daar wringt vaak het schoentje. Velen 
haken af, zeker wanneer ze zich goed 
voelen waardoor ze het belang van de 
oefeningen niet meer inzien. Preven-
tie is nochtans heel belangrijk is. Een 
andere manier om de drainage te 
bevorderen is te sporten. Daarom pro-
beer ik patiënten ertoe aan te zetten 
om (stevig) te wandelen of te fietsen 
als ze dit aankunnen. Dat is zeer nuttig 
en kan ook al een verschil maken.”

Dr. Daan Raats
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