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Mucociliair transportmechanisme
De luchtwegen staan niet alleen in voor het gastransport,
maar ook voor de opruiming van de met ingeademde lucht
aangevoerde oxidantia (bv. O3, NO2, tabaksrook,…) en
vreemde partikels (bv. stofdeeltjes, bacteriën,…) Om deze
functie te kunnen uitoefenen zijn de luchtwegen bedekt met
een vloeistoflaag (= dubbele mucuslaag).
Naast de antibiotische, een antioxidatieve en een
antiproteaseactiviteit van het mucus vormt het samen met
de trilharen (= cilia) het mucociliair
transportmechanisme.

De dubbele mucuslaag wordt geproduceerd door de
slijmbekercellen (= gobletcellen) van het luchtwegepitheel.
 De vloeistoflaag is ongeveer 7mm dik en bestaat uit :
 een onderste, periciliaire laag (± 5mm) => waterige sol.
 Hierop ligt een (± 2mm) laag met een hogere viscoelasticiteit => gellaag. Deze fractie (gellaag) is ondoorgankelijk
voor water waardoor uitdroging van het slijmvlies wordt
voorkomen.
Ingeademde noxen worden in de gellaag gevangen. De plaats waar de
partikels neerslaan op de mucusdeken (= depositie) is o.a. afhankelijk van hun
partikelgrootte.

Depositie

• Zo zullen de vaste deeltjes in sigarettenrook, met een
zeer kleine doormeter, in vochtige inademingslucht
condenseren tot deeltjes van 3pm en zo gemakkelijk
neerslaan op het bronchiale slijmvlies.
• Anderzijds kunnen lange, maar smalle partikels zoals
asbestdeeltjes tot ver in de periferie van de long
doordringen.

Trilhaartjespopulatie begint in de trachea (= G0) en neemt af
naar de alveoli (= G24) toe. Vanaf G+/- 20 gebeurt de
‘opruiming’ vnl door fagocytaire alveolaire macrofagen die aan
de wand kleven of vrij circuleren in het lumen. Deze
macrofagen vernietigen micro-organismen en andere vreemde
lichamen die de long zijn binnengedrongen. Daarna wordt dit
vreemd materiaal (al dan niet geassisteerd) gedraineerd of
komt het terecht in het lymfatisch systeem.
De fagocytaire alveolaire macrofagen spelen dus een
belangrijke rol bij de verdediging tegen schadelijke invloeden.

De alveolen en surfactant
• Om het proces van gasuitwisseling optimaal te laten verlopen is elke
alveolus omringd door een laag alveolaire epitheelcellen (=> uiterst dun).
• Het aantal alveolen neemt de eerste 4 levensjaren sterk toe, daarna
vertraagt de aangroei om op 8 jarige leeftijd het aantal alveolen van de
volwassenen te bereiken. (van 20 à 70 miljoen bij de geboorte tot 300 à
600 bij een volwassene). Ze nemen een totale oppervlakte van 70m2 in.
De longblaasjes zijn de functionele eenheden van de long. Een groep
alveoli die uitmonden in dezelfde alveolaire ductus noemt men een
alveolaire zak.
• Een alveolus is bekleed met een uiterst dunne laag alveolaire
epitheelcellen, type-I (95%) en type-II (5%) pneumocyten.
• Deze type-II pneumocyten produceren en secreteren surfactant, een
oppervlaktespanningverlagend mengsel van specifieke eiwitten en
fosfolipiden. Hierdoor kunnen we onze longen al openen met een zeer
lage druk (enkele cm H2O) en zal er minder vocht uit de capillairen lekt
(surfactant houdt de alveolen droog).

Noot: De surfactant-productie komt pas na de 20ste week van de zwangerschap op gang en bereikt zijn maximum in de 35ste week
(daarna constante). Het gevolg is dat een baby optimaal zal ademen bij een geboorte na de 35ste week. Hoe vroeger de geboorte,
hoe moeilijker het ademen. Zo zal de baby na 20 zwangerschapsweken te weinig surfactant hebben en niet kunnen ademen.
‘Leven’ is pas redbaar vanaf ongeveer 24 weken.

Het secreet wordt met een “tapis roulant”-beweging
naar de centrale luchtwegen gebracht en opgehoest.
De cilia van het trilhaarepitheel zorgen door synchrone
samenwerking dat deze beweging tot stand komt.
Trilhaarcellen komen normaliter het meest voor; hun aantal
bedraagt ongeveer 5 x het aantal mukeuze cellen. Aan één
zijde van de trilhaarcel bevinden zich gemiddeld 250
trilharen met een lengte van 6 mm. Daardoor reiken de cila
(van de met mucus bedekte trilhaarcellen) met hun tip tot in
de viskeuze gellaag. Door een gesynchroniseerde slag
(zweepslag) van de cilia wordt deze gellaag over de
periciliaire sollaag heen geschoven in de richting van de
centrale luchtwegen.

“Tapis roulant”-beweging
De beweging begint wanneer een uitgestrekt trilhaar naar voren buigt,
vervolgens diep doorbuigt en zich terugtrekt.

De frequentie waarmee de cilia slaan bedraagt gemiddeld 1000/minuut. De
snelheid waarmee een deeltje wordt voortbewogen bedraagt in de trachea
ongeveer 1cm/minuut. In de kleine luchtwegen is dit slechts 1 mm/minuut.

Stoornissen in het mucociliaire transport

Deze kunnen optreden door diskinesie van de cilia en/of
veranderingen in de samenstelling van de mucuslaag. Ook
kunnen zij het gevolg zijn van het tijdelijk (destructie door
bv. een virusinfectie) of permanent (bv. door roken)
ontbreken van cilia dragende epitheelcellen. Bij COPDpatiënten bestaan tevens vaak ook pathologischanatomische afwijkingen van het luchtwegslijmvlies met
een toegenomen procuctie en ophoping van slijm in de
luchtwegen.

Bronchiaalboom
Het trilhaarepitheel is in de trachea en de bronchi /
bronchioli aanwezig. Deze luchtwegen worden ook de
“conducting airways” genoemd. We spreken hier van de
geleidende zone (G0 -16 ). Ten gevolge van de
afwezigheid van alveoli (= longblaasjes) kan hier geen
gasuitwisseling plaatsvinden en wordt deze ruimte ook de
“anatomisch dode ruimte” genoemd (ongeveer 150 ml).
De zone waar alveoli voorkomen en gasuitwisseling kan
plaatsvinden, wordt de respiratoire - of gaswisselingszone
genoemd ( G16-24 ).

Geleidende zone
(G0-16)

Gaswisselingszone
(G16-24)

Gasuitwisseling (G16-24)
1. Bronchiolus
2. Holte van longblaasje
3. Wand van longblaasje
4. Koolstofdioxide gaat van het
bloedplasma de alveolen in
5. ZUURSTOFRIJK BLOED gaat van de
longen via het hart naar de cellen
6. Rood bloedlichaampje (erythrocyt)
7. Haarvat
8. Gasuitwisseling in longblaasjes
9. Plasma
10. Vocht tussen de cellen
11. Rood bloedlichaampje
12. Zuurstof gaat van de rode
bloedlichaampjes naar het weefsel
13. Gasuitwisseling in weefsels
14. Koolstofdioxide verlaat de cellen en
lost op in het plasma van het bloed
15. Haarvat
16. Plasma
17. Weefselcel
18. ZUURSTOFARM BLOED gaat van de
cellen via het hart naar de
longen
19. Zuurstof verlaat de longblaasjes en
bindt met hemoglobine in de
erythrocyten

G0 => Trachea => 1,8cm

G11-13 => Bronchioli => 0,11 - 0,08 cm

24 LUCHTWEGGENERATIES

G24 => 300 miljoen alveolen

INSPIRATIE:
Thoraxvergroting → borstvolume ↑ → longvolume ↑
(borstvlies zit vast aan het longvlies dmv pleuravocht) →
p long < p buiten => LUCHT WORDT AANGEZOGEN
EXPIRATIE:
Thoraxverkleining → borstvolume ↓ → longvolume ↓
(borstvlies zit vast aan het longvlies dmv pleuravocht) →
p long > p buiten => LUCHT WORDT UITGEPERST
Er bestaat een

p => Tot een evenwicht ontstaat, bestaat er een
LUCHTSTROOM
Hiervan kunnen we de hoeveelheid (volume (V)), het debiet
(volume/tijdseenheid (l/s)), de snelheid (afstand / tijdseenheid (m/s)) en de
stromingsweerstand bepalen.
Nota: wanneer de diameter van een buis halveert neemt de
stromingsweerstand toe met een factor 16!

Waarom is de stroomsnelheid bij uitademing iets sneller
dan bij inademing? Cepahalad Bias

De diameter van de LW bij expiratie is een paar nanometer
kleiner dan bij inspiratie; bij een gelijkblijvend debiet betekent dit
dat de luchtstroomsnelheid bij expiratie iets groter is. Het mucus
schuift op.
NOTA: Het ‘poetseffect’ van de luchtstroom is groter dan dit van
het mucociliair transport.

Het trechter model van de bronchiaalboom
De weerstand is het hoogst thv de centrale luchtwegen.
Naarmate we de LW ingaan neemt de weerstand af, de
stroomsterkte / debiet blijft gelijk maar de stroomsnelheid
neemt sterk af.

Geleidende LW (G0-G16): luchtstroom
1

180

Gaswisselingszone (G16-G24): hier bestaan partiële drukverschillen van O2
en CO2; als de CO2 concentratie minder is in de LW en hoog is in de
alveolaire ruimte, beweegt het koolzuurgas richting de geleidende LW en
kan afgeblazen worden.

Ademruststand (longen en thorax => evenwicht)
Een long bevindt zich in een uitgerekte toestand in de
thoraxruimte. Dat er een retractiekracht van de longen bestaat,
blijkt oa uit het feit dat de long collabeert wanneer lucht of
vloeistof in de intrathoracale ruimte komt. Deze retractiekracht
van de longen wordt veroorzaakt door de oppervlaktespanning
van de alveoli en de elasticiteit van het longweefsel.
De ruststand van de thorax wordt bereikt wanneer we +/- 70
%van de TLC hebben ingeademd.

Ademruststand = toestand na een normale expiratie, deze
toestand zal steeds automatisch bereikt worden wanneer
geen andere krachten op het ademsysteem inwerken.

De intrapulmonale druk (druk binnen de longen) is gemiddeld
gelijk aan de atmosferische druk. Stroming van lucht (ventilatie)
wordt veroorzaakt door volumeveranderingen (en dus
drukveranderingen) binnen de longen.

Palv = Ppl + Pel
Bij een rustige ademhaling gaan we
van de alveolus via de LW naar de
mond, dan is eerst de druk (Palv) hoog,
in de bronchus is hij voortdurend lager
(Pbr) tot hij bij de mond gelijk is
geworden aan de barometer druk
(Pmo = Pbar).

Tijdens een geforceerde uitademing hebben we in de thorax
buiten de LW voortdurend een hoge pleuradruk en in de LW een
steeds verder afnemende druk.
Let wel; in het stuk van de LW het dichts bij de alveoli is de druk
in de LW hoger dan de druk daarbuiten (Pbr > Ppl). Door dit
drukverschil worden de LW open gehouden.

PL,el
EPP

Het punt waar de intra- en extrabronchiale druk precies aan
elkaar gelijk zijn (Pbr = Ppl) noemt men het equal pressure
point (EPP). Er ontstaat compressie van de LW, dit vindt plaats
in het stuk van de LW het dichts bij de mond. De druk in de LW
is lager dan daarbuiten (Pbr < Ppl). De luchtstroom kent hier, tgv
de compressie een grotere snelheid . Door een trapsgewijze
toename van de longvolumes, kunnen we het EPP stelselmatig
naar de mond verplaatsen en zodoende eerst ‘ontkleven’,
vervolgens ‘verzamelen’ om tenslotte te ‘evacueren’.

NOTA: Wanneer er toename bestaat van de geforceerde
uitademing kan de dynamische compressie overgaan in een
volledige collaps van de LW (oa bij emfyseem => de PL,el is
zeer laag, het EPP is verplaatst in de richting van de alveoli). De
spleetvormige opening van de LW sluit volledig af. Er is lokaal
geen luchtstroom en dus geen mucustransport meer. Collaps
van de LW kan enigszins voorkomen worden door de
expiratiekracht te verminderen en de expiratie vanaf een hoger
longvolume uit te voeren.

Flow - Volumediagram
Dit diagram zet de expiratoire volumestroom uit als functie van
het longvolume. De vorm van de expiratoire stroom/volumecurve
verschilt duidelijk naargelang het gaat om obstructie of resectie.
Bij obstructie zijn de maximale luchtstromen kleiner en de curve
is uitgehold = concaaf in de richting van de X-as.
Bij restrictie, waar de debieten groter kunnen zijn in relatie tot
het uitgeademd volume is de curve eerder convex.

flow-volume curve bij gezonden

Deze figuur geeft de flow-volume curve weer tijdens rustig
ademen en vervolgens tijdens een maximale snelle in – en
uitademing. Deze curve demonstreert dat een gezonde persoon
over grote ventilatoire reserves beschikt. Ten opzichte van de
stroom bij rustademhaling kan de volumestroom nog tot een
veelvoud toenemen.

flow-volume curve bij ernstige
obstructie

Deze figuur geeft de flow-volume curve weer bij een ernstige
luchtwegobstructie. Hier is direct te zien dat de ventilatoire
reserves vrijwel of geheel zijn uitgeput. De volumestroom tijdens
een gewone uitademing is vrijwel dezelfde als tijdens een
geforceerde uitademing: elke gewone ademhaling is dus in feite
een geforceerde uitademing, die veel ademarbeid kost. Bij
inspanning dient de patiënt de ventilatie te vergroten, maar tgv
de obstructie kan er niet goed worden uitgeademd: de
hyperinflatie verergert!

Factoren die de expiratoire luchtstroom bepalen.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

De luchtwegweerstand.
De stabiliteit van de LW wanden.
De trechter structuur van de bronchiaalboom.
De diameter en lengte van de LW.
De compliantie (rekbaarheid) en de retractiekracht (terug
veerkracht) van de alveolen: wanneer iets erg compliant is,
neemt de elasticiteit daarvan af. Wanneer er sprake is van
hyperinflatie is de compliantie van de longen te groot.
De vullingsgraad van de alveolen.
De fysische eigenschappen van het mucus (deze moeten we
trachten te optimaliseren om het transport ervan te
vergemakkelijken).
De mobilteit, kracht en belastbaarheid van de respiratoire pomp.
De gelijkmatigheid van de pulmonale vulling. (Collaterale
ventilatie zorgt voor een vulling van alle longdelen)
Paradoxe adembeweging.

Collaterale ventilatie
Collaterale ventilatie zorgt voor gelijkmatigheid van de
pulmonale vulling
Collaterale ventilatie treedt op als een extra
mogelijkheid voor ventilatie bij een obstructie in de
luchtwegen. De collaterale verbindingen (genoemd naar hun
ontdekkers) komen in de meest perifere longdelen voor.

Mechanismen van het normale mucus
transport

“Clearance of mucus from the respiratory
tract in healthy individuals is accomplished
primarly through cepahalad bias of tidal
breathing and by cilary transport,
with sighs (= zuchten) and occasional
cough stimulated by irritation.
L. Hansen, W Warwick et al.

Bronchiaalboom
• Doelstellingen

– Bronchiale weerstand trachten te normaliseren (anders
ademen (adembevorderende houding kiezen…), medicatie
(bv. aërosol,…),…)
– Streven naar gelijktijdige en gelijkmatige longvulling. Zo
wordt de ventilatie van alle longdelen verbetert.
– De depositie van geïnhaleerde medicamenten verbeteren.
(lucht gaat naar de long met de minste weerstand:
ventilatoir asynchronisme => dit kunnen we vermijden door
een adempauze)
– Infecties bestrijden.
– Vervorming, beschadiging en bewegingsbeperkingen van
de respiratoire pomp vermijden en de belastbaarheid van
deze pomp verhogen.

• Hoe?

We maken gebruik van de
BRONCHIAAL TOILET TECHNIEKEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reinigen bovenste luchtwegen
Toedienen aërosol
Correct leren ademen
Functioneel leren ademe
Drainagetechniek kiezen
Relaxatie
Mobilisatie
Algemene Conditie / Spiertraining

• Drainage techniek?

Voor de mucusklaring kiezen we één van de actueel
gekende bronchiale drainage technieken.
Zo trachten we de snelheid van de luchtstroom te
moduleren ter hoogte van de te draineren bronchus
generatie(s), zodanig dat hier ‘shear forces’ ontstaan.
Spontane ademhaling

Huffen

Hoesten

Autogene Drainage

PEP-masker (low – en high PEP)

Flutter

Houdingsdrainage

Comprimeren

Ademspelletjes

Inspanning

IPV

Airstacken

Doderuimtevergroter

Incentive spirometer

Cough assist

FET

ACBT

Tapotage – Vibraties – The Vest

Welke drainagetechniek kiezen we?
Drainage is waarschijnlijk hét belangrijkste aspect van onze kinesitherapeutische
tussenkomst bij patiënten met een luchtwegaandoening. Uit de literatuur blijkt dat er
voor de behandeling van deze aandoeningen veel verschillende technieken bestaan.
Deze zijn echter niet allemaal even efficiënt op zich, en de efficiëntie van de
technieken is ook sterk afhankelijk van de patiënt (leeftijd, toestand,…).
De kunst bij het draineren bestaat er nu in een ideale verhouding te vinden tussen de
expiratoire kracht en de heersende intrabronchiale druk. Zo kan men compressie van
de luchtwegen en de hiermee gepaard gaande remmende invloed op de
volumestroom voorkomen.

Spontane ademhaling
Bij een spontane ademhaling kennen we cephalad bias.
De diameter van de LW bij expiratie is een paar nanometer kleiner dan bij inspiratie; bij
een gelijkblijvend debiet betekent dit dat de luchtstroomsnelheid bij expiratie iets groter
is. Het mucus schuift op.
Het ‘poetseffect’ van de luchtstroom is groter dan dit van het mucociliair transport.

Hoesten
Hoesten is de meest gebruikte vorm van expiratoire luchtstroom versnelling. Omdat er
op een precieze wijze moet gehandeld worden is een grondige educatie of reëducatie
van groot belang. Een correcte hoesttechniek bestaat uit een inspiratiefase (een diepe
inspiratie), een compressiefase (de glottis sluit en de expiratoire spieren contraheren. Er
ontstaat een intrapulmonale druktoename.) en een expiratoire fase (de glottis wordt
plots geopend en er ontstaat een groot drukverschil alsook een hoge expiratoire
luchtstroom). Hoesten geeft voornamelijk mucusklaring van de grotere luchtwegen. Door
de druk, luchtwegvernauwing en de luchtdrukexplosie, wordt het slijm naar boven
verplaatst en kan het worden doorgeslikt.

PEP-masker (low – en high PEP)
Instabiliteit van de luchtwegen is een belangrijk probleem bij een chronische
obstructieve longaandoening.
Door gebruik te maken van de P.E.P (Positive Expiratory Pressure )-techniek, waarbij de
patiënt tegen een gekalibreerde weerstand moet uitademen, zal de intrabronchiale druk
toenemen. Zo blijft de intrabronchiale druk hoger dan de peribronchiale druk en wordt
een vroegtijdig samenvallen van de luchtwegen (= collaps) vermeden.
Door het langer openblijven van de luchtwegen, kan de uitgeademde vitale capaciteit
(E.V.C.) toenemen, zodat er ook in de perifere luchtwegen een expiratoire luchtstroom
optreedt, die het mucus naar centraal kan drijven. (J. Chevaillier ’90)
Naast een betere mucusmobilisatie uit de perifere luchtwegen, zien we ook een
verbetering van longfunctiewaarden. Wanneer de uitgeoefende tegendruk tussen de 10
en 15 cm bedraagt, spreken we van LOW-P.E.P.
Liggen deze waarden tussen de 40 en 60 cm H2O/cm2, dan hebben we het over HIGHP.E.P. Bij de HIGH-P.E.P.-techniek wordt het uitademen een actief proces.
Bij het gebruik van HIGH-P.E.P. is het gevaar voor pneumothorax reëel. Daarom wordt
alleen bij goed geoefende patiënten deze HIGH-P.E.P.-techniek aangeleerd.

Houdingsdrainage
Het basisprincipe van de houdingsdrainage is de patiënt in zulke houding brengen dat
de zwaartekracht het mucus aantrekt in de richting van de trachea.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze techniek slechts een zeer trage en
onvolledige werking heeft.
Posturale drainage kan wel gebruikt worden als ondersteunende techniek, in combinatie
met andere drainagetechnieken, op voorwaarde dat men voldoende lang in de bepaalde
drainagehouding blijft. Het kan dus niet gelden als basistechniek.

Ademspelletjes
Bij het noemen van het woord ademoefening gaan de buiken vaak al geforceerd in hoog
tempo op en neer. Dit is nu juist niet de bedoeling en om dit te vermijden is het zo
belangrijk om bij jonge kinderen de oefeningen in spelvorm te verpakken en niet te
bewust aan te dragen als techniek.
Spelletjes waarin de uitademing wordt verlengd zijn voor kinderen waardevol. Dit kan
goed gedaan worden met gebruik van materialen als veren, watjes, ping-pong balletjes,
tissues, flesblazen, lachen, zingen,…

IPV
Intrapulmonale Percussieventilatie is een hoogfrequente behandelingsmethode voor
zowel acute als chronische pulmonaire aandoeningen van obstructieve (hoge freq. (300
à 350) / drainerend)) en/of restrictieve aard (medium - lage freq. (<200) / mobiliserend
effect), onafgezien van de leeftijd en medewerking van de patiënt.
Deze methode laat toe om een opeenvolging van percussies (kleine luchtvolumes =
subtidal volumes) toe te voegen aan de spontane ademhaling van de patiënt en
turbulenties in de longen te creëren. Dit alles gebeurt via een open ademhalingscircuit
dat voorzien is van een aërosolgenerator en gebruik maakt van het Venturi-effect
(filmpje IPV®1).De phasitron vormt een koppeling tussen het apparaat en de
luchtwegen. Daar het een open behandelcircuit is, is er een voortdurend contact tussen
de intrapulmonaire gassen en de atmosferische druk.

Dode ruimte vergroter
De naam van het apparaat verraadt reeds het doel: de dode ruimte vergroten. Er wordt
via het apparaat in en uitgeademd. Doordat er voor een gedeelte uitademingslucht
ingeademd wordt, ontstaat er een verhoogde koolstofdioxidewaarde (pCO2 ↑) in de
alveoli en het bloed (dit wordt waargenomen door de chemoreceptoren). Hierdoor
ontstaat er een reflexmatige reactie (vanuit het ademcentrum in de hersenen) die tot
vergroting van ventilatie (ademvolume ↑) leidt.

Cough assist
Het is geen beademingstoestel, maar een hoestmachine ontworpen om patiënten te
ondersteunen bij het ophoesten van slijm uit de luchtwegen.
De machine kan zowel non-invasief via een neusmondmasker als invasief via een
beademingsbuis (tube of tracheacanule) worden toegepast.
Het apparaat blaast met overdruk via mond/neus, tube of tracheacanule lucht de
luchtwegen in.
Direct na het inblazen 'zuigt' het de lucht er weer uit (onderdruk).
Hierdoor ontstaat een krachtige uitademingsluchtstroom, net zoals bij spontaan hoesten,
waardoor slijm gemakkelijker opgehoest en verwijderd kan worden.
Deze techniek wordt 'mechanische in-exsufflatie' (MI-E) genoemd en hoort tot de
longvolume recruterende technieken.
Zij kan worden benut bij patiënten met spier-zenuwziekten, die in het ziekenhuis (ook
aan de beademing) aan het herstellen zijn van een longontsteking of luchtweginfectie.

ACBT
De ACBT is een cyclus waarin 3 verschillende technieken worden aangewend om tot
drainage te komen:
1. Breathing control (BC) = ademcontrole; men tracht zo ontspannen mogelijk te
ademen op het tidal volume (TV)
2. Thoracic expansion exercises (TEE) = mobiliserende oefeningen van de thorax
gebaseerd op de ademhaling, met de nadruk op het inademen van grote volumes.
Door de toename van de longvolumes verlaagt de weerstand in het collaterale
ventilatie systeem en kan er lucht, welke de drainage ten goede zal komen, achter
de secreties terechtkomen.
3. Forced expiration technique (FET) = geforceerde expiratie techniek (->huffen)

Huffen
Huffen is een geforceerde expiratie met open glottis. Doordat de glottis geopend blijft
ontstaat er minder druk dan bij het hoesten. De kracht is, in tegenstelling tot bij het
hoesten, goed te doseren. Hierdoor vraagt huffen ook minder energie dan hoesten.
Huffen is een goed alternatief bij patiënten die het onvermogen hebben om te hoesten..
Bij kinderen jonger dan 2 jaar gebruiken we deze techniek enkel in combinatie met
compressie.

Autogene Drainage
Het doel in autogene drainage is een gelijkmatige en gelijktijdige expiratoire luchtstroom
met optimale eroderende snelheid ( => het grootst aan de buitenkant (convexe zijde)
van een stroom) te bekomen over het grootst mogelijke longgebied.
Door gebruik te maken van lineaire stroomsnelheden, optimale debieten en een correct
adempatroon enerzijds en het continu zoeken naar feedback (proprioceptieve, tactiele
en auditieve signalen) anderzijds, is (autogene) drainage mogelijk. Zo kunnen we de
longen zo snel en zo goed mogelijk vrijmaken van mucus.
In de autogene drainage wordt het meer perifere mucus eerst gemobiliseerd, het
centrale laatst. We spreken over 3 fasen: (1) de ontklevingsfase, (2) de collectiefase en
(3) de evacuatiefase.

Flutter
Uitademing door een flutter veroorzaakt het trillen van een metalen kogel in een
trechtervormige fitting. Immers, bij het uitademen neemt de intrabronchiale druk toe tot
de kogel wordt gelicht. Hierdoor kan de ademlucht door het toestel naar buiten stromen
tot de intrabronchiale druk te laag wordt en de kogel het apparaat weer afsluit. De cyclus
herhaalt zich tot de vitale capaciteit is uitgeademd.
Bij gebruik van de flutter brengt men de lucht in trilling en wordt een mucolytisch (t.g.v.
trilling) en een mobiliserend (t.g.v. hogere stroomsnelheden) effect verondersteld. De
helling (40 à 90°) waarin het toestel wordt geplaatst , bepaalt de trilfrequentie, die
varieert van 9 tot 20 Hz, en de weerstand, die varieert van 5 à 8 tot 10 à 20cmH2O/cm2.

Comprimeren
Deze techniek, ook thoraxaandrukkingen genoemd, wordt bij pasgeborenen en
prematuren met één hand toegepast. Bij zuigelingen en baby's kan de therapeut de
thorax met beide handen omsluiten. De druk die wordt uitgeoefend gebeurt geleidelijk,
volgt de anatomische beweging van de thorax en ademhaling tijdens de uitademing.
Vanwege de extreme vervormbaarheid van de thorax van baby's, neemt men met deze
techniek geen risico en kan men zeer efficiënt te werk gaan.
Thoraxaandrukkingen zullen tijdens de expiratoire fase de flow verhogen en zorgen
zodoende ook voor een beter uitademing.
Deze techniek wordt bij baby's en kinderen gebruikt daar het een techniek betreft die
passief toegepast kan worden. Ook hier tracht men optimale expiratoire flows te
bekomen in de verschillende generaties luchtwegen door manueel, nl. door
aangehouden thoraxaandrukkingen (hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een
velcrobandje rond de thorax), het niveau van het longvolume aan te passen, afhankelijk
van waar de mucus zich bevindt.
Bij het bepalen van het ademniveau baseert de therapeut zich op auditieve en tactiele
feedback en houdt hij dit niveau aan. Deze techniek wordt vaak in combinatie met
houdingsdrainage uitgevoerd.
Compressie wordt ook vaak bij volwassenen gebruikt als ondersteuning van het huffen
en bij patiënten met zwakke buikspieren.

Inspanning
Tijdens inspanning ontstaat een toename van het ademminuutvolume en dus ook van
de expiratoire luchtstroomsnelheid. Veel patiënten bemerken dan ook dat inspanning het
mucus “los maakt” en de expectoratie vergemakkelijkt. Voorwaarde voor een optimaal
effect is vermoedelijk dat de inspanning gepaard gaat met een voldoende grote toename
van het ademminuutvolume en dat de inspanning voldoende lang wordt volgehouden.
Het voordeel van deze interventie is dat deze makkelijk in de ADL van de patiënt kan
worden geïntegreerd.

Airstacken
Airstacken is het inblazen van lucht met behulp van een beademingsballon of
beademingsmachine via een mondstuk of een neusmasker, tot de maximale inblaasbare
hoeveelheid lucht bereikt is.
Airstacken is een vorm van longvolume recruterende technieken. Met airstacken kunnen
we de hoestkracht verbeteren en kunnen we de borstkas soepeler houden. Als je door
een spier- of zenuwziekte minder goed kan hoesten, kan slijm zich ophopen in je
luchtwegen. Airstacken kan je helpen het slijm makkelijker op te hoesten. Zo neemt de
kans op luchtweginfecties af. Met airstacken kan worden voorkomen dat je longblaasjes
samenvallen, waardoor je minder snel benauwd wordt.

Incentive spirometer
Een Incentive Spirometer is een oefenapparaatje. Het doel van het apparaat is het
stimuleren van een actieve en zo diep mogelijke inspiratie. Hierdoor ontstaat er een
optimale ontplooiing van de alveoli. Het is een goed hulpmiddel ter preventie van
atelectase vorming.
Vb.cliniflow, tiflow,…

FET = Forced Expiration Technique
Geforceerde expiratietechnieken zijn in de centrale LW effectiever dan in de perifere LW.
Hoewel de meer centraal gelegen LW afzonderlijk een grotere diameter hebben dan de
meer in de periferie gelegen LW, neemt de totale diameter van alle LW tezamen af van
de periferie naar centraal. Dit betekent dat de luchtstroomsnelheid hoger is in de
centrale dan in de perifere LW.
Mucustransport door luchtstroom is gebaseerd op de interactie tussen luchtstroom en
mucus en is met name afhankelijk van de luchtstroomsnelheid (m/sec).
Hoge luchtstroomsnelheden worden bereikt als de luchtstroomsterkte (L/sec) hoog en
de luchtwegdiameter klein is. De alveolaire druk (PA = PL,el + Ppl) is de drijvende kracht
voor de expiratoire luchtstroom.

Tapotage – Vibraties – The Vest
Deze technieken worden toegepast vanuit de gedachte dat de opgewekte trillingen het
mucus zullen losmaken van de wand van de luchtwegen. Deze technieken worden
echter nog zelden uitgevoerd. Immers, de intrapulmonale luchtmassa, het vetweefsel,
het spierweefsel, het longweefsel en de thoraxwand zullen de trillingen opslorpen en
verklaren dus meteen het geringe effect van deze technieken.
Er zijn aanwijzingen dat er enig effect is bij frequenties tussen de 10 – 20 Hz maar het
klinisch nut van deze interventie is onvoldoende bewezen.

