
Limburg telt meeste patiënten met 
chronische longaandoening maar 
minste behandelingsfaciliteiten

Pneumologie
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bron https://www.gezondheidenwetenschap.be

De diverse sprekers - waaronder 
patiënten, toponderzoekers én Vlaams 
minister van Volksgezondheid Wouter 
Beke – schetsten een duidelijk beeld 
van het belang van revalidatie bij een 
chronische longaandoening en van een 
hoogkwalitatieve aanpak voor nu en in 
de toekomst. 

Respiratoire revalidatie wil mensen 
met een chronische longaandoening 
en met klachten van kortademigheid, 
spierzwakte en verkeerde leefge-
woonten helpen omdat de aandoening 
een belangrijke invloed heeft op het 
dagelijks leven en functioneren. Daarom 
is het belangrijk dat ook Limburg een 
gespecialiseerde dienst krijgt voor de 
behandeling en revalidatie van cardio-
respiratoire aandoeningen. Momenteel 
telt Vlaanderen 236 cardiorespiratoire 
SP bedden, waarvan 0 in Limburg.

Onder chronische longaandoeningen 
worden alle longaandoeningen verstaan 
die een functionele beperking inhouden 
voor de longen, zoals COPD (Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease), astma, 
longfibrose of long Covid-19. 

Een respiratoir revalidatieprogramma 
verbetert de gezondheidstoestand van 
de patiënt, zodat werk en/of hobby’s 
hervat kunnen worden. Bovendien moe-
digt het traject de patiënt aan om een 
gezondere levenswijze aan te nemen 
met meer beweging, gezonde voeding, 
minder stress en rookstop. Het uiteinde-
lijke doel van de revalidatie is ervoor te 
zorgen dat mensen met een chronische 
longaandoening opnieuw beter functio-
neren in het dagelijks leven.
 
Chronische longaandoeningen: 
enkele cijfers
Cijfers zijn er vooral voor COPD 
• Meer dan 25% van de langdurige 

rokers heeft een langzaam erger 
wordende vorm van luchtwegvernau-
wing. 

• Naar schatting 4 tot 10% van de Euro-
peanen lijdt aan COPD. 

• In België ligt het aantal personen met 
COPD grof geschat rond de 400.000. 

Vaak wordt de diagnose echter laat-
tijdig gesteld. Het cijfer loopt wellicht 
op tot 700.000.

• COPD komt het vaakst voor bij men-
sen tussen 65 en 69 jaar oud. Vóór de 
leeftijd van 45 jaar is de aandoening 
zeldzaam. 

Limburg scoort slecht 
In Limburg komen chronische aan-
doeningen van de longen meer voor in 
vergelijking met andere regio’s in Vlaan-
deren (zie figuren (bron http://www.
zorg-en-gezondheid.be)). Er is nog geen 
diepgaand onderzoek gedaan naar 
de specifieke redenen hiervoor maar 
socio-demografische factoren spelen 
onomstotelijk een rol. 

De cijfers geven aan dat Limburg 
dringend nood heeft aan een gespeci-
aliseerde dienst voor behandeling en 
revalidatie van cardiorespiratoire aan-
doeningen (zogenaamde SP-bedden). 
Van de 236 cardiorespiratoire SP-bed-
den in Vlaanderen, heeft Limburg er 
geen enkel. 

Zopas organiseerde de dienst Longziekten een symposium in Thor 

Park Genk over respiratoire revalidatie. Met het congres wil-

de de dienst het belang van revalidatie bij een chronische long- 

aandoening illustreren. Limburg kent immers het meeste patiënten met een 

chronische longaandoening in Vlaanderen maar heeft geen gespecialiseerde 

cardiorespiratoire SP-bedden.

Chronische ziekten onderste luchtwegen, 

1998-2007

Mannen

Vrouwen

     23


