Interstitiële longziekten (ILD)
De term interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor meer dan honderd
verschillende aandoeningen. Al deze aandoeningen hebben met het 'interstitium'
te maken, de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten.
Deze ruimte bevat onder andere fijne elastische vezels (bindweefsel) en enkele interstitiële cellen. De
interstitiële longziekten tasten niet alléén deze tussenruimte aan. De longblaasjes, de bloedvaten, de
luchtwegen en het longvlies kunnen allemaal betrokken zijn bij het ziekteproces.
Interstitiële longziekten wordt vaak afgekort tot ILD: Interstitial Lung Disease.
Enkele voorbeelden van interstitiële longziekten zijn:

Oorzaken
Van sommige interstitiële longziekten is de oorzaak bekend, van andere (nog) niet.
Oorzaken zijn bijvoorbeeld:
aangeboren afwijkingen
auto-immuunziekte
medicijnen
bestraling
infecties
contact met (giftige) stoffen

ILD Expertisecentrum
In ons centrum werken verschillende specialismen samen om:
de juiste diagnose te stellen bij mensen die misschien een ILD hebben en
de beste behandeling en begeleiding te geven aan mensen met een ILD.

Symptomen
Bij interstitiële longziekten is kortademigheid (vooral bij inspanning) de meest voorkomende klacht.

Soorten
Enkele voorbeelden van interstitiële longziekten zijn:
Alveolaire proteïnose (PAP) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/pap)
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Extrinsieke Allergische Alveolitis (EAA) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/eaa)
Langerhanscelhistiocytose (LCH) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/lch)
Lymfangioleiomyomatose (LAM) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/lam)
Longfibrose (https://www.antoniusziekenhuis.nl/longfibrose)
Sarcoïdose (https://www.antoniusziekenhuis.nl/sarco%C3%AFdose)

Onderzoeken
Om de juiste diagnose te stellen zijn bij interstitiële longziekten vaak meerdere onderzoeken nodig. Veel
voorkomende onderzoeken zijn bloedonderzoek, een longfoto en weefselonderzoek. Soms zijn aanvullende
onderzoeken nodig.
Overzicht onderzoeken longfibrose
Alle onderzoeken op een rij
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/longfibrose-onderzoeken
Overzicht onderzoeken sarcoïdose
Alle onderzoeken op een rij
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/sarcoidose-onderzoeken
Longfunctie-onderzoek
Onderzoek naar oorzaken verstoorde longfunctie
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/longfunctieonderzoek
Bronchoscopie
Onderzoek naar de bronchiën met een bronchoscoop inclusief spoeling van de luchtwegen
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/bronchoscopie-met-lavage
CT-scan
Onderzoek naar afwijkingen aan bloedvaten, organen, botten
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/ct-scan-computer-tomografie
Longscan
Brengt doorbloeding en verversing van lucht in de longen in beeld
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/longscan

Behandelingen
Voor interstitiële longziekten zijn er verschillende behandelingen, vaak in de vorm van medicijnen. Uw arts zal
altijd met u bespreken welke opties er zijn in uw persoonlijke situatie.

LON A-OD-10 / 10-12-2018 / 28970

St. Antonius Ziekenhuis

2/4

Overzicht behandelingen longfibrose
Behandelopties op een rij
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/longfibrose-behandelingen
Overzicht behandelingen sarcoïdose
Behandelopties op een rij
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/sarcoidose-behandelingen
Hele longspoeling
Behandeling bij PAP
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/longspoeling-pap
Infliximab
Behandeling met Remicade® bij sarcoïdose
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/infliximab-bij-sarcoidose
Methotrexaat
Medicament gebruikt bij de behandeling van sarcoïdose
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/methotrexaat-mtx-behandeling-bij-sarcoidose
Cyclofosfamide- kuur
Behandeling van longfibrose
Zie: https://www.antoniusziekenhuis.nl/cyclofosfamidekuur

Expertise en ervaring
Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling
van interstitiële longaandoeningen. In dit centrum werken verschillende specialismen samen om u de beste
behandeling en begeleiding te geven.

Meer informatie
Websites
Stichting ild care foundation (http://www.ildcare.nl)
Het Longfonds (http://www.longfonds.nl)
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Gerelateerde informatie
Aandoeningen
EAA (Extrinsieke Allergische Alveolitis) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/eaa)
LAM (lymfangioleiomyomatose) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/lam)
LCH (Langerhanscelhistiocytose) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/lch)
Longfibrose (https://www.antoniusziekenhuis.nl/longfibrose)
PAP (Pulmonale Alveolaire Proteïnose) (https://www.antoniusziekenhuis.nl/pap)
Sarcoïdose (https://www.antoniusziekenhuis.nl/sarco%C3%AFdose)

Behandelingen & onderzoeken
ILD Expertisecentrum (https://www.antoniusziekenhuis.nl/ild-expertisecentrum)

Specialismen
Longcentrum (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/longcentrum)

Contact Longcentrum
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