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• Luchtreinigers zorgen na half jaar voor minder ademhalingsklachten 

• Hoe vaker de luchtreiniger aan staat, hoe groter het effect 

• Effecten pas na half jaar merkbaar, na drie maanden nog niet 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ex-rokers met COPD hebben baat bij het 
plaatsen van luchtreinigers in hun woon- 
en slaapkamer. Niet alleen de 
luchtkwaliteit in hun woning neemt fors 
toe, ook ervaren ze na een half jaar minder 
ademhalingsklachten, gebruiken ze hun 
inhalator minder vaak en daalt de kans dat 
ze een matige longaanval krijgen. Dit 
concluderen Amerikaanse wetenschappers 
na een geblindeerd gerandomiseerd 
effectonderzoek van een half jaar bij 94 
niet-rokende COPD-patiënten met 
gemiddeld 52 pakjaren.  
 
Luchtreinigers 
De wetenschappers verdeelden de 
gemiddeld 66-jarige deelnemers over twee 
groepen. 51 niet-rokende COPD-patiënten 
kregen twee luchtreinigers die fijnstof en 
gassen uit de lucht filterden. De andere 34 
deelnemers kregen niet-werkende 
luchtreinigers zonder filters. Vergeleken 
met de niet-werkende exemplaren 
verminderden de luchtreinigers de 
hoeveelheid fijnstof met gemiddeld 61 
procent en het percentage stikstofdioxide 
(NO2) in de woning daalde met gemiddeld 
24 procent. 
 
Merkbare verbeteringen  
Na een half jaar rapporteerden de COPD-
patiënten met de actieve luchtreinigers 

merkbare verbeteringen in vergelijking met 
de groep patiënten die niet-werkende 
luchtreinigers kregen. Ze hadden 
aantoonbaar minder ademhalingsklachten: 
de score op de Breathlessness, Cough and 
Sputum Scale (BCSS, zie kader) nam af met 
gemiddeld 0,9 punten. Dat is ruim boven de 
0,3 punten die geldt als afkapwaarde voor 
een merkbaar verschil voor de patiënt. 
Daarnaast namen de matige longaanvallen 
af en gebruikten ze hun inhalator minder 
vaak.  

 

Kwaliteit van leven 
De COPD-patiënten die de luchtreinigers 
minimaal 80 procent van de tijd hadden 
aanstaan verbeterden bovendien hun 
kwaliteit van leven: op de St. George's 
Respiratory Questionnaire (SGRQ, zie kader) 
scoorde deze groep bijna 5 punten lager. 
Op het symptomen-domein van de SGRQ 
scoorden zij zelfs 12 punten lager dan de 

Breathlessness, Cough and Sputum Scale 
De Breathlessness, Cough and Sputum 
Scale (BCSS) is een vragenlijst met drie 
items die de mate van kortademigheid, 
hoesten en sputum klachten inventariseert 
met een vijfpuntschaal. De maximale 
score van 12 punten staat voor veel 
ademhalingsklachten. 
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COPD-patiënten die niet-werkende 
luchtreinigers kregen.  
 
Minimaal half jaar 
Overigens duurde het een tijd voor de 
COPD-patiënten de verbeteringen van de 
luchtreinigers opmerkten. Na drie maanden 
rapporteerden ze nog geen aantoonbare 
verbeteringen, maar na een half jaar was 
dat wel het geval. Het lijkt dus van belang 
om luchtreinigers gedurende minimaal een 
half jaar te gebruiken om er de vruchten van 
te plukken. Omdat de wetenschappers geen 
follow-up uitvoerden is het onduidelijk of 
het positieve effect beklijft als de 
luchtreinigers weer het huis uit zijn. 
 
Hoe meer, hoe beter 
Hoe vaker de actieve luchtreinigers aan 
stonden, hoe groter de verbetering van de 
kwaliteit van leven op de SGRQ. Met een 
sensor konden de wetenschappers zien hoe 
vaak de luchtreinigers aan stonden: een 
derde van de deelnemers had minimaal één 
van de luchtreinigers continu aan 
gedurende de studie. De auteurs pleiten 
ervoor dat ex-rokende COPD-patiënten met 
één of meerdere luchtreinigers in huis deze 
continu aan laten staan.  

 
Meer baat 
Uit subgroepanalyses bleek overigens dat 
COPD-patiënten met een lagere 
eensecondewaarde (FEV1) en degenen die 
veel tijd binnenshuis doorbrachten meer 
baat hadden bij actieve luchtreinigers dan 
de patiënten met een betere longfunctie en 
deelnemers die meer buitenshuis waren. 
 
Kanttekeningen 
De wetenschappers plaatsen wel 
kanttekeningen bij hun conclusies. Zo 
deden er minder patiënten mee dan de 120 

Expert-opinie en vertaalslag naar de praktijk 
 
Het vermijden van exacerbaties of longaanvallen is een belangrijke doelstelling van de 
therapie (farmacologisch en niet farmacologisch) bij mensen met astma en COPD. Naast 
farmacologische behandeling zijn er ook niet farmacologische behandelingen die effectief 
zijn om exacerbatiefrequentie of de ernst van exacerbaties te verminderen. Zelfmanagement 
programma's kunnen een bijdrage leveren. Het verminderen van de sociale contacten heeft 
in de Corona-crisis geleid tot een substantiële daling van het aantal exacerbaties. Of de 
voordelen hier opwegen tegen de nadelen van sociaal isolement is nog maar de vraag, maar 
goede handhygiëne, een masker dragen in de buurt van risicopatiënten als je zelf verkouden 
bent en afstand houden zeker van mensen die verkouden zijn is advies dat behouden kan 
worden. Dit artikel bespreekt een andere interventie: het gebruik van luchtfilters die de 
luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren en die ook een effect hebben op de gezondheid van 
mensen met COPD. Deze toestellen lijken hun doel te bereiken als ze meer dan 80 procent 
van de tijd aanstaan. Elke deelnemer kreeg twee toestellen mee. De directe kosten van de 
aanschaf en de indirecte kosten van onderhoud van de toestellen en energieverbruik werd 
vooralsnog niet meegerekend. Dit is een kanttekening die nog gemaakt moet worden. In elk 
geval toont de studie wel het belang van een goede luchtkwaliteit, ook binnenhuis, voor 
mensen met longziekten. 

PEDro-score 

St. George’s Respiratory Questionnaire 
De St. George's Respiratory 
Questionnaire (SGRQ) evalueert de 
impact van respiratoire aandoeningen op 
kwaliteit van leven en welzijn. Na weging 
van de afzonderlijke antwoordscores 
kunnen er drie domeinscores worden 
berekend (symptomen, activiteit en 
impact) en een totaalscore. De scores 
lopen uiteen van 0 tot 100: hoe lager, hoe 
beter de kwaliteit van leven. De SGRQ is 
valide en responsief gebleken, en het 
minimale klinisch relevante verschil 
bedraagt 4 punten. 
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deelnemers die volgens de power-
berekening nodig waren om harde 
conclusies te kunnen trekken. Het is 
mogelijk dat er bij een grotere 
onderzoeksgroep nog meer aan het licht 
komt dan uit deze studie blijkt. Een tweede 
kanttekening ging over het niet-roken: 
hoewel de onderzoekers alleen niet-rokende 
COPD-patiënten includeerden leefde een 
kwart van de deelnemers met een rokende 
partner of huisgenoot. Mogelijk heeft dit de 
resultaten van de studie beïnvloed. 
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: zeer goed (PEDro score 9/10) 
 

 Recent verschenen in het thema Hart, vaat en longen: 

 Trainingsintensiteit in de hartrevalidatie: een update 
 Kwetsbare patiënten in de cardiologie: een groeiend fenomeen 
 
 Leidt rekken van het diafragma tot een betere longfunctie bij CP-kinderen? 
 Hartrevalidatie op afstand: waar staan we? 
 Welke invloed heeft astma op de fysieke fitheid, leefstijl en het functioneren van 

kinderen? 
 
Wist je dat je in het Hart, vaat en longen-archief meer dan 250 referaten vindt? 

Naar het referaten-archief 

Interesse in longfysiotherapie, hartrevalidatie en perifeer arterieel vaatlijden?  
Of wil je meer leren over hartproblemen of COPD? 
 
Kijk dan eens in onze cursuskalender!  

Naar de cursuskalender 
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