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1. Fysiologie van de longen

Anatomie
Voordat we goed kunnen kijken naar hoe de longen hun 
werk doen, is het van belang om eerst even kort te kijken 
naar de longen zelf en bepaalde onderdelen hiervan. Vanuit 
de luchtpijp splitsen zich de linker en de rechter 
hoofdbronchus af. Deze blijven zich in de longen verder 
opsplitsen totdat er uiteindelijk hele kleine longblaasjes 
ontstaan (alveoli). In deze luchtblaasjes vindt de 
gasuitwisseling plaats. 

Afbeelding 1: anatomie van de long

Fysiologie
Hetgeen dat maakt dat wij überhaupt kunnen ademhalen 
is een samenspel van verschillende factoren. Zo werken 
verschillende spieren in de buik, borstkast en het middenrif 
(diafragma) samen om het überhaupt praktisch te 
maken dat we kunnen ademen. De spieren zorgen door 
aanspannen en ontspannen door drukveranderingen in de 
longen. Dit maakt het mogelijk dat er lucht de longen in 
kan stromen bij inademing en er lucht de longen uitgeperst 
wordt bij een uitademing. Wanneer deze spieren goed 
werken en er door drukverschillen lucht de longen in en 
uit gaat, is er een ademhaling. Deze ademhaling en de 
hoeveelheid lucht in de longen kan gemeten worden. Er is 
een totale longcapaciteit wat de maximale hoeveelheid 
lucht is die in de longen past. Wanneer je uit ademt 
blijft er altijd wat lucht in de longen achter zodat ze 
niet volledig dicht klappen. Dan is er een normaal in- en 
uitademingsvolume van ongeveer een halve liter lucht. En 
er is een maximum wat je nog extra in- en uit kan ademen. 

Dit is allemaal in de onderstaande grafiek te zien 

Afbeelding 2: longvolumes 

De reden waarom wij ademhalen is natuurlijk om ons 
bloed opnieuw van zuurstof te voorzien en om afvalstoffen 
zoals koolstofdioxide uit te ademen. Het bloed komt van 
het lichaam uiteindelijk terecht in de rechterkant van ons 
hart. Op dat moment heeft het bloed bijna geen zuurstof 
meer. Vervolgens wordt het naar de longen gepompt om 
hier weer zuurstof te krijgen. Dit gaat als volgt in zijn werk. 
De lucht die wij inademen komt in onze longblaasjes 
terecht. Parallel aan deze longblaasje lopen hele kleine 
bloedvaatjes. In de lucht die is ingeademd zit veel zuurstof. 
In de bloedvaatjes zit minder tot geen zuurstof. Door het 
verschil in de hoeveelheid zuurstof (O2) in het bloed (laag) 
ten opzichte van de hoeveelheid zuurstof in de lucht (hoog) 
gaat de zuurstof zicht verplaatsen. Het gaat door de wand 
van het longblaasje en de wand van het bloedvaatje heen 
het bloed in. Daar bindt het aan een rode bloedcel. Met 
koolstofdioxide (CO2) gebeurt precies het zelfde maar 
in tegenovergestelde richting. 

Afbeelding 3: gaswisseling
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Dit gaat van het bloed  (hoge concentratie) naar de lucht in 
de longen (lageconcentratie). Vervolgens bij de uitademing 
blazen wij via onze mond en neus deze CO2 uit en nemen 
we bij de volgende ademteug weer zuurstof op.

2. Roken en meeroken, wat gebeurt er 
met je longen?

Het ademhalingssysteem ontstaat in de neus, mond 
en keel waar de lucht binnen komt en eindigt in de 
longblaasjes (alveoli) waar gasuitwisseling plaats vindt 
(zie onderwerp 1). Roken kan alle onderdelen van het 
ademhalingssysteem aantasten. Dit komt door de stoffen 
die in tabak zitten. Deze stoffen kunnen in de cellen 
van het luchtwegstelsel opgenomen worden en daar 
voor de rest van het leven blijven zitten. Sommige van 
deze stoffen zijn giftig of zelfs kankerverwekkend 
en veroorzaken zo schade aan het hele 
ademhalingssysteem. Roken verhoogd dus niet alleen de 
kans op kanker in de longen zelf, maar ook de kans op 
kanker in de mond en keel. Naast dat de stoffen in de cellen 
van het ademhalingssysteem komen, worden ze via de 
longblaasjes ook in het bloed opgenomen. Met name 
het afweersysteem is erg gevoelig voor de schadelijke 
stoffen. Hierdoor kan roken dus ook zorgen voor een 
minder goede afweer en de roker gevoeliger maken voor 
sneller ziek worden en langer ziek blijven van ziekte 
verwerkkers zoals bacteriën en virussen.

Oxidatieve stress
Oxidatieve stress is een term die wordt gebruikt voor de 
schade die sommige stoffen aan kunnen brengen. De 
stoffen die dat kunnen heten oxidanten. Voorbeelden van 
oxidanten zijn ozon, stikstofdioxide en zwaveloxide. Dit zijn 
stoffen die veel voorkomen in tabaksrook en uitlaatgassen. 
Oxidanten zijn schadelijk omdat het moleculen zijn die 
een elektron missen. Hierdoor zijn ze positief geladen en 
instabiel. Om stabiel te worden, hebben ze een elektron 
van een ander molecuul nodig. Oxidanten halen elektronen 
weg uit moleculen van de cellen in het lichaam. Hierdoor 
worden de cellen beschadigd. De longen hebben een 
systeem wat de oxidanten onschadelijk maakt. Dit systeem 
bestaat uit stoffen die antioxidanten worden genoemd. 
Antioxidanten hebben een elektron te veel waardoor ze 

een elektron aan de oxidant kunnen geven en zo de oxidant 
stabiel en onschadelijk kunnen maken. Deze antioxidanten 
moeten de longen aanmaken. Er kan maar een beperkt 
aantal antioxidanten worden aangemaakt in een bepaalde 
tijd. Wanneer er meer oxidanten in de longen komen dan 
dat er antioxidanten kunnen worden aangemaakt, wordt 
dus een deel van die oxidanten niet onschadelijk gemaakt. 
Die oxidanten gaan dan verder de longen in en brengen 
daar schade aan de cellen aan. Dit is het geval bij rokers, 
mee rokers en mensen die veel uitlaatgassen inademen. 
Hier kan het lichaam niet alle oxidanten onschadelijk 
maken waardoor met name cellen in de longen kapot gaan. 
Hierdoor ontstaat een ontstekingsreactie van het lichaam 
om de schde op te ruimen of er ontstaat kanker. Maar deze 
ontstekingsreactie werkt ook niet meer goed doordat het 
afweersysteem is aangedaan.

Roken en het afweersysteem
Het afweersysteem bestaat uit 2 verschillende 
onderdelen: het aangeboren afweer (vanaf de geboorte 
aanwezig) en het verworven afweer (ontwikkeld zich 
door het leven heen). Grofweg gezegd is het aangeboren 
afweersysteem vooral belangrijk voor het voorkomen 
van ziekte verwekkers en de eerste snelle reactie bij een 
binnen gedrongen ziekte verwekker terwijl het verworven 
afweersysteem wat trager op gang komt maar het ziekte 
verwekker uiteindelijk wel beter en meer volledig bestrijdt 
(voor meer info, zie reeks 16). Met name het aangeboren 
afweersysteem wordt door de stoffen in tabak aangetast. 
Dit betekend dat het afweersysteem van rokers trager op 
gang komt en er langer over doet om ziekte verwekkers te 
bestrijden. Rokers zullen dus over het algemeen vaker ziek 
worden en langer ziek blijven dan niet rokers.

Afbeelding 4: Antioxidanten en oxidanten 
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Naast de functie van het afweersysteem om ziekte 
verwekkers op te ruimen, is het ook belangrijk voor het 
herstellen van schade aan het lichaam. Tabak veroorzaakt 
schade aan cellen door onder andere oxidatieve stress. 
Door de schade ontstaat een ontstekingsproces waarbij 
de beschadigde cellen door het afweersysteem worden 
opgeruimd. Aangezien het afweersysteem bij rokers 
minder goed functioneert, kan het opruimen veel langer 
duren. Bovendien ontstaat er door door te blijven roken 
ook steeds weer nieuwe schade die opgeruimd moet 
worden. Dit zorgt voor een contant proces van schade en 
schade herstel, ook wel chronische inflammatie genoemd. 
Hierdoor kunnen de longen nooit echt genezen van de 
schade die door de tabaksrook wordt toegebracht. Naast 
het effect van de giftige stoffen in tabak zorgt ook de 
chronische inflammatie voor een hoger risico op kanker.

3. Verschillende vormen van roken

Hoe schadelijk zijn sigaretten en shag?
Roken is slecht voor de gezondheid. Het kan schade 
aanrichten aan bijna alle organen in het lichaam. In 
Nederland overlijden elk jaar bijna 20.000 mensen aan 
de gevolgen van roken. Roken vergroot de kans op 
verschillende soorten kanker. De bekendste zijn 
longkanker en kanker in de mond- en keelholte (slokdarm, 
strottenhoofd en mondholte). Rokers hebben een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten, zoals een verhoogde 
bloeddruk, een beroerte, een hartaanval en hartfalen. 
Roken is de belangrijkste veroorzaker van longziekten, zoals 
COPD. 

Bij de verbranding van tabaksbladeren worden honderden 
chemische verbindingen gevormd die een mengsel 
opleveren van stoffen in vaste of vloeibare vorm (samen de 
teer) en gassen. Teer dat in de longen achterblijft, vergroot 
de kans op het ontwikkelen van longkanker. 
Een tabaksblad bevat een giftige stof die parasieten 
bestrijdt. Deze stof is nicotine. Nicotine is een vloeibare, 
giftige verbinding die inwerkt op het zenuwstelsel en is de 
oorzaak van de lichamelijke verslaving. Nicotine behoort 
tot de alkaloïden, een groep waar ook genotsmiddelen 
als cafeïne en cocaïne behoren. Nicotine is giftig bij 
inname van grote hoeveelheden. Inademing van nicotine 

leidt tot een verhoging van de bloeddruk en stijging van de 
hartfrequentie. Het effect is ongeveer 20 minuten na het 
gebruiken van een sigaret alweer verdwenen. 
De effecten van nicotine zijn zeer ingewikkeld. Enerzijds is 
er sprake van lichamelijke effecten, anderzijds zijn er 
geestelijke effecten zoals een gevoel van ontspanning en 
een verhoogde concentratie. Nicotine stimuleert de afgifte 
van adrenaline. Nicotine blokkeert tevens het vrijkomen 
van het hormoon insuline. Hierdoor wordt er minder
glucose afgebroken, waardoor de eetlust wordt geremd.

     

Afbeelding 5: tabaksbladeren

Vapen
Vapen is een ander woord voor dampen, elektronisch roken 
en e-roken. Dit wordt gedaan met een elektronische 
sigaret, die weer gebruik maakt van e-liquid. 
E-sigaretten bevatten geen tabak en er wordt niets 
verbrand. Bij e-sigaretten wordt vloeistof verhit en de 
damp ingeademd. Een e-sigaret mist veel van de giftige 
verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp 
komen wel schadelijke en verslavende stoffen vrij, zoals
nicotine en propyleenglycol. Bovendien zitten er (sporen 
van) giftige en kankerverwekkende stoffen in. Wanneer 
er naar de inhoud van een e-sigaret gekeken wordt, lijken 
er minder schadelijke stoffen in te zitten. Echter lijkt er toch 
een nieuwe ziekte te zijn die waarschijnlijk veroorzaakt 
wordt door het gebruik van E-sigaretten: EVALI ofwel 
e-sigaret geassocieerde longschade.
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Snus
Er zijn methoden waarbij je nicotine binnenkrijgt zonder 
te roken, zoals: nicotine snuiven, pruimtabak en het uit 
Zweden afkomstige ‘snus’ (spreek uit: ‘snuus’). Bij snus zit 
de tabak in een tablet of theezakje dat onder de bovenlip 
wordt gestopt. Via bloedvaatjes in de bovenlip en mond 
komt de nicotine in het bloed terecht. Er bestaan ook 
varianten zonder tabak (maar die wel nicotine bevatten), 
deze worden onder de noemer nicotinezakjes of nicotine 
pouches verkocht. Toch worden deze in de volksmond ook 
vaak snus genoemd.
Bij snus komen geen verbrandingsproducten vrij. Het 
is daarom minder schadelijk voor de longen dan roken, 
maar de schadelijke en verslavende werking van nicotine, 
namelijk de verhoging van bloeddruk en schade aan de 
vaatwanden, blijft. Het risico op verslaving is door de 
nicotine bij zuigtabak (snus) groot. De kans op verslaving is 
echter wel lager dan bij roken, de opname in het bloed gaat 
ook wat langzamer dan bij roken. In snus zitten 28 
kankerverwekkende stoffen en het verhoogd de kans op 
neuskanker en mondkanker. Het is dus geen veilig 
alternatief voor roken. 

Afbeelding 6: snus gebruik 

Waterpijp
De waterpijp (of shisha) is een instrument om pijp- of 
fruittabak mee te roken. Een waterpijp kan tabak 
bevatten. Naast tabak kunnen er ook aromatische 
stoomsteentjes, kruiden- en vruchtenmengsels, hasj of 
wiet mee gerookt worden.

Het rookwaar wordt in een kommetje bovenin de waterpijp
gelegd. Het kommetje wordt bedekt met aluminiumfolie 
en een gloeiend kooltje, waardoor bijvoorbeeld tabak in het 
kommetje verhit wordt. Als de gebruiker aan de slang 
van de waterpijp zuigt, wordt de rook door de buis omlaag 
in de slang getrokken. Het roken van een waterpijp is 

schadelijk. Dezelfde stoffen die in sigarettenrook zitten 
komen hierbij ook vrij zoals teer, nicotine en 
koolstofmonoxide (CO). Ook komen relatief veel giftige 
zware metalen en kankerverwekkende stoffen vrij.

 

Afbeelding 7: waterpijp

4. Ziektebeelden 

Nicotinevergiftiging 
Een nicotinevergiftiging houdt in dat er te veel nicotine in 
het bloed is, ook wel een overdosis genoemd. . 

Milde vergiftiging
Dit treedt meestal op als iemand voor het eerst rookt. Door 
de nicotine wordt het zenuwstelsel gestimuleerd. Dit 
kan leiden tot: duizeligheid, misselijkheid en overgeven. 
Het lichaam went aan deze effecten waardoor mensen die 
al langer roken deze effecten niet meer ervaren. 

Acute zware vergiftiging
Bij een zware vergiftiging kan iemand comateus worden. 
Tot voor kort waren zware nicotinevergiftigingen zeldzaam, 
maar tegenwoordig komt het steeds vaker voor sinds de 
opkomst van e-sigaretten en nicotine in een vloeibare 
vorm. Ook het gebruikt van veel nicotinepleisters kan dit 
veroorzaken, zeker als iemand hierbij gaat roken.  
Kinderen kunnen dit krijgen als ze per ongeluk bijvoobedl 
een sigaret opeten. Als dit gebeurt, bel de huisarts of 112 
voor instructies. Bij een acute zware vergiftiging worden de 
klachten veroorzaakt doordat het zenuwstelsel wordt 
onderdrukt. 
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Mogelijke symptomen zijn: te veel speeksel, 
misselijkheid, diarree, braken, buikpijn, zweten, versnelde 
en/of onregelmatige hartslag en rillen. Verder kunnen er 
spiertrekkingen optreden en een verlaagde bloeddruk. 
Uiteindelijk kunnen er ook ademhalingsproblemen en 
coma ontstaan. Soms kan iemand overlijden door een 
nicotine vergiftiging. Dit is het gevolg van verlamming 
van de spieren die de ademhaling regelen of door 
vochtophoping in de luchtwegen en door het falen van het 
hart en de bloedvaten. 

E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury (EVALI)
EVALI is een ernstig ziektebeeld waarbij de longen worden 
beschadigd door stoffen die zich in e-sigaretten en 
vape producten bevinden. De voornaamste stoffen die dit 
ziektebeeld zouden veroorzaken zijn E-acetaat  
synthetische vorm van vitamine E is), nicotine en THC (een 
stof die ook in cannabis zit). Het is een nieuw 
ziektebeeld dat in de zomer van 2019 in Amerika werd 
geïdentificeerd nadat er plots een stijging was van 
ziekenhuisopnames die gelinkt waren aan het gebruik van 
vape producten. Tegen februari 2020 had de overheid al 
2800 opnames in het ziekenhuis en 68 doden gelinkt aan 
EVALI. Daarna zijn de ziekenhuisopnames gedaald. In 
Nederland zijn nog geen patiënten bekend met EVALI. 
Wel zijn er meldingen van patiënten met ernstige 
longklachten na het gebruik van e-sigaretten. 

Symptomen
Symptomen die kunnen optreden bij EVALI zijn: 
kortademigheid, hoesten, koude rillingen, pijn op de borst, 
koorts, buikpijn, diarree, overgeven en misselijkheid.

Afbeelding 8: De lichte plekken op de rontgenfoto (a) en CT-
scan (b) duiden op schade aan de longen.

5. COPD
Wat is COPD?
De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease, ofwel Chronische Obstructieve Long 
Ziekte in het Nederlands. Het belangrijkste kenmerk van 
COPD is dat de luchtwegen vernauwd raken.  Hierdoor is 
het voor iemand met COPD moeilijk om de lucht uit te 
ademen en later ook om de lucht in te ademen. Bij COPD 
zijn de de obstructie en bijkomende klachten niet of 
nauwelijks onomkeerbaar zijn. Sterker nog, de obstructie 
en de klachten nemen over de tijd juist toe. 

COPD ontstaat door een ontstekingsreactie in de longen 
door schadelijke stoffen, zoals fijnstof en sigarettenrook. 
Deze ontstekingsreactie geeft schade aan de longen en de 
luchtwegen, waardoor de longwegen vernauwen en er dus 
een obstructie ontstaat. Door deze schade wordt het 
ademen moeilijker en raakt iemand met COPD eerder 
buiten adem.  

De verschillen tussen een ‘pink puffer’ en ‘blue bloater’
De longen kan men zich voorstellen als een omgekeerde 
boom. De luchtpijp is de stam van de boom. Daarna splitst 
de luchtpijp in kleinere takken genaamd bronchiën. De 
bronchiën splitsen zich vervolgens weer verder. Aan het 
einde van de kleinste takjes zitten de longblaasjes.  De 
ziekte COPD kent twee subtypen, die op verschillende 
plekken in de 'boom' voorkomen. De chronische bronchitis 
is een ontsteking van de grotere luchtwegen (bronchiën) en 
emfyseem is het stuk gaan van de longblaasjes.  

Iemand met chronische bronchitis heeft als bijnaam de 
‘blue bloater’. Een blue bloater maakt meer slijm aan dan 
een normaal persoon door de ontstekingsreactie in de 
luchtwegen. Dit slijm zorgt voor een obstructie en is 
chronisch. Dit kan ervoor zorgen dat iemand benauwd 
wordt. Hierdoor moet een blue bloater vaker hoesten en 
komt met het hoesten ook vaker slijm omhoog. 

Een patiënt met emfyseem wordt ook wel een ‘pink puffer’ 
genoemd. Een pink puffer wordt herkend doordat de 
patiënt moet ‘puffen’ met getuite lippen om de lucht uit 
de longen te krijgen. 
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 Dit komt doordat de longblaasjes beschadigd zijn, dit 
noemen we emfyseem. Longblaasjes 
zitten aan het einde van de luchtwegen en zorgen ervoor 
dat de ingeademde zuurstof in het bloed komt en dat 
afvalstoffen uitgeademd worden. Doordat de longblaasjes 
beschadigd zijn, is het lastiger om zuurstof op te nemen en 
raak je benauwd. Hierdoor heeft een pink puffer een 
piepende ademhaling. De meeste mensen met COPD 
hebben van beide subtypes last, soms wel meer van ed een 
dan van de ander.

Afbeelding 9: chronische bronchitis en emfyseem

Risicofactoren voor COPD
Er zijn verschillende risicofactoren die de kans op COPD 
vergroten. De belangrijkste en meest bekende risicofactor 
is het roken van sigaretten. Ook het roken van andere 
producten waar tabak in zit, zoals sigaren, shag en hash, 
kan het risico op COPD vergroten. Ongeveer 80-90% van 
alle COPD-patiënten rookt. Andere 
risicofactoren van COPD zijn: passief roken, 
vervuilde lucht door fijnstof of andere kleine deeltjes 
op het werk of thuis, een laag geboortegewicht of te vroeg 
geboren worden, meerdere of ernstige luchtweginfecties 
als kind en astma als kind. COPD kan ook genetisch worden 
overgeërfd van een direct familielid. Dit is echter zeldzaam.  

De lange termijn gevolgen van COPD
Het hebben van COPD heeft ook op lange termijn 
gevolgen naast de kortademigheid. Aangezien COPD een 
progressieve aandoening is, wordt het moeilijker voor de 
patiënt om dagelijkse activiteiten uit te voeren. 
Voorbeelden zijn dat iemand met COPD niet meer kan 
werken, zelf boodschappen kan doen, de trap op kan lopen 
of zijn of haar hobby kan uitoefenen. Iemand met COPD 
kan ook respiratoire insufficiëntie krijgen. Dit betekent dat

iemand met COPD zelf niet meer genoeg 
zuurstof binnen kan krijgen. Als gevolg hiervan krijgt 
diegene ademhalingsondersteuning en wordt er extra 
zuurstof toegediend via bijvoorbeeld een slangetje onder 
de neus. 

6. Longkanker

Epidemiologie
Per jaar wordt er bij ruim 14.000 patiënt een vorm van 
longkanker vastgesteld, zo ging het in 2021 om 14.720 
mensen. Het aantal mensen dat elk jaar de diagnose 
longkanker krijgt neemt sinds 2001 toe. De meeste  
patiënten zijn tussen de 55 en 84 jaar. Longkanker is een 
van de meest voorkomende soorten, na borst-, darm- en 
huidkanker.

Risicofactoren
De meeste mensen die longkanker krijgen, hebben (in het 
verleden) gerookt, of meegerookt met anderen in hun 
omgeving. 80-85% van longkanker is gerelateerd aan roken. 
Ongeveer 10-15% van de rokers, krijgt longkanker. Andere 
risicofactoren voor het krijgen van longkanker zijn: 
luchtvervuiling, het inademen van schadelijke stoffen 
(bijvoorbeeld op werk, denk aan asbest), fijnstof of 
stofdeeltjes met radioactieve gasdeeltjes erin. Radioactief 
gas, zoals radon, kan vrijkomen uit de bodem en 
bouwmaterialen die hiervan gemaakt zijn. Het is na roken 
de meest voorkomende oorzaak van longkanker, 

verantwoordelijk voor 3-14% van de gevallen. Het geeft een 
25x hogere kans op het krijgen van longkanker (vergeleken 
met niet-rokende mensen). Naast deze omgevingsfactoren, 
is er ook een hogere kans als iemand al bekend is met 
longziekten: bijvoorbeeld COPD, chronische bronchitis of 
longemfyseem. Ook genetische factoren, oftewel de 
informatie die is vastgelegd in ons DNA, speelt mee. 
Longkanker zelf is niet erfelijk, maar factoren die ervoor 
zorgen dat sommigen de ziekte wel krijgen en anderen 
niet, zijn wel erfelijk.
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Afbeelding 10: risicofactoren van longkanker

Vormen
Er zijn twee soorten longkanker: niet-kleincellige 
longkanker (NSCLC; non-small cell lung carcinoma) en 
kleincellige longkanker (SCLC; small cell lung carcinoma). 
Ongeveer 85% van de mensen met longkanker heeft de 
niet-kleincellige vorm. Deze groeit langzamer en is vaak 
al langer aanwezig in de longen voor het ontdekt wordt. 
Hierbij is naast roken, luchtverontreiniging een belangrijke 
risicofactor. Ongeveer 15% van de mensen met longkanker 
heeft de kleincellige vorm. De kleine cellen van de kanker 
delen zich erg snel, waardoor deze variant ook sneller 
groeit. Roken is hier de belangrijkste risicofactor voor het 
ontstaan.

Prognose
De huidige overleving van alle patiënten met longkanker 
is 49% na 1 jaar, de 5-jaars overleving is 23% en de 
10-jaarsoverleving is 15%. Het grootste deel van de
patiënten heeft bij het vaststellen van longkanker ook al 
uitzaaiingen. Maar 20% komt hierdoor in aanmerking voor 
een operatie om de tumor te verwijderen. Soms kan er 
chemoradiotherapie (chemokuur + bestraling) en daarbij 
een operatie gedaan worden, als de tumor lokaal te groot 
is. Als er uitzaaiingen zijn, moet het hele lichaam 
behandeld worden. Dit is dan vaak door chemotherapie. 
Als een operatie overwogen wordt, is het belangrijk om te 
kijken of iemand andere ziekten heeft of al minder fit is 
en/of slechter functioneert (en minder reserves heeft). 
Dan kan er namelijk een te groot risico op overlijden 
tijdens of aan de operatie of een slechte uitkomst van de 
operatie zijn. Roken zorgt vaak voor een verslechtering van 
de situatie en verdere groei van de tumor.

7. De invloed van uitlaatgassen op je 
longen

Uitlaatgassen zijn een groot wereldwijd 
gezondheidsprobleem dat alle gebieden op aarde treft.. 
Uitlaatgassen kunnen zorgen voor luchtvervuiling en 
hiermee de gezondheid negatief beïnvloeden, met name 
de longgezondheid. Van alle milieufactoren brengt 
luchtvervuiling het meeste schade toe aan de gezondheid. 
Er zijn twee veel voorkomende typen vervuilende stoffen 
die hiervoor kunnen zorgen.

De eerste is Smog, gevormd door een chemische reactie 
tussen stoffen zoals zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden  
(NO2), met name in de aanwezigheid van zonlicht. NOx 
komt vrij na een reactie met stikstof en zuurstof tijdens 
uitstoot. Deze stoffen worden vaak geproduceerd door 
automotoren. Dit kan ongezonde concentraties geven 
wanneer het warm, zonnig en windstil is. Verder kan Smog 
ook gevormd worden in industriele gebieden door de 
uitstoot van fabrieken. Deze Smog komt meer voor bij 
helder weer in de winter.

Ten tweede is er fijnstof. Dit zijn minuscule deeltjes of 
druppels in de lucht, meestal niet met het blote oog te 
zien. Dit is meestal een bijproduct van uitstoot zoals 
benzine en diesel motoren maar ook energiecentrales en 
houtverbranding. Deze deeltjes kunnen uit verschillende 
stoffen bestaan. Roet is een van de deeltjes die ontstaat bij 
brandstof verbranding en zorgt voor veel schadelijke
gezondheidseffecten.

Epidemiologie
Wereldwijd worden 9 op de 10 mensen die in een stedelijke 
omgeving wonen, beïnvloed door luchtvervuiling. 
Blootstelling aan luchtvervuiling is dan ook de 9e meest 
bepalende risicofactor voor overlijden en zorgt voor 3.2 
miljoen doden elk jaar wereldwijd. Naar schatting worden 
jaarlijks in Nederland rond de 1.000 mensen met spoed in 
het ziekenhuis opgenomen met hart- en vaatziekten als 
acuut gevolg van hoge luchtverontreiniging. Eenzelfde 
aantal wordt met spoed opgenomen voor acute 
luchtwegklachten vanwege de ongezonde lucht.
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We verliezen jaarlijks 135.000 gezonde levensjaren ten 
gevolge van de luchtvervuiling. Drukke wegen zorgen voor 
de meest ongezonde lucht en Nederland heeft dan ook een 
van de meest vervuilde luchten van Europa.

Verloop
Er zijn ongeveer 140 meetpunten voor de luchtkwaliteit in 
Nederland. Tot 2010 is de NO2 concentratie gemiddeld 
gedaald, de afgelopen jaren daalt het echter minder snel, 
wel zal het de komende jaren waarschijnlijk sneller 
dalen door de opkomst van elektrische auto’s. Voor 
fijnstof is er ook een daling te zien. Ook zijn er in 2020 
maatregelen genomen om een halvering van de uitstoot te 
bereiken in 2030.

Afbeelding 11: levensduur-verkorting door blootstelling 
aan luchtvervuiling 

Pathofysiologie
Inademing van vervuilde lucht kan de luchtwegen irriteren 
en kan hierdoor zorgen voor kortademigheid, hoesten, 
astmatische aanvallen en pijn op de borst. Hoe kleiner de 
deeltjes, hoe dieper ze in je longen door kunnen dringen, 

waar ze ontstekingen kunnen veroorzaken. De allerkleinste 
deeltjes – het ultrafijnstof – kunnen via de longblaasjes 
direct opgenomen worden in de bloedbaan. Ultrafijnstof 
bevat vaak schadelijke roetdeeltjes. De deeltjes in de 
vervuilde lucht zorgen voor een ontstekingsreactie in de 
luchtwegen waardoor ze gevoeliger worden voor 
irriterende stoffen verhoogt en ook de longfunctie kan 
verlagen doordat de luchtwegen gaan vernauwen .. Ook 
kan langdurige blootstelling het risico op astma, 
longkanker, hartaanvallen en beroertes verhogen. Er wordt 
in meerdere studies gezien dat het risico op longkanker 
verhoogd is in gebieden met veel uitlaatgassen, 
onafhankelijk van of mensen roken of niet. 

Afbeelding 12: de verspreiding van fijnstof in de luchtwegen

Gezonde mensen kunnen tijdens smog-episoden acute 
klachten ondervinden zoals hoesten, hoofdpijn, oogirritatie 
en kortademigheid. Bij de meeste mensen verdwijnen de 
klachten weer als de smogepisode voorbij is. Kwetsbare 
mensen ( jonge kinderen en ouderen) lopen een risico 
om langere en heftigere klachten te ervaren en bij 
longpatiënten kunnen bestaande gezondheidsklachten 
aan luchtwegen, hart of bloedvaten verergeren. Dit wordt 
vaak gezien bij astma of COPD. Er wordt zelfs gezien dat 
luchtvervuiling ervoor zorgt dat mensen met astma en 
COPD sneller in het ziekenhuis belanden.
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8. De stoppen met roken poli

In dit boekje is reeds besproken hoe de longen werken 
en waarom ze zo belangrijk zijn voor ons lichaam. Ook 
zijn de verschillende vormen van roken en de schadelijke 
gevolgen hiervan op de longen aan bod gekomen. Iemand 
die langdurig rookt heeft namelijk een verhoogde kans 
op het krijgen van onder andere COPD en longkanker. Het 
lijkt daarom logisch om per direct voor eens en voor altijd 
te stoppen met roken, maar dat is niet zo gemakkelijk. 
Sigaretten en sigaren bevatten namelijk nicotine en dit 
middel is zowel geestelijk als lichamelijk zeer verslavend. 
Stoppen met roken kan daarom heel moeilijk zijn. Mensen 
die dit niet zelfstandig lukt, kunnen begeleiding krijgen op 
de “Stoppen met roken poli”. 

Persoonlijke begeleiding
Het Maastricht UMC+ (en ook genoeg andere ziekenhuizen 
of medische instellingen) biedt patiënten die gemotiveerd 
zijn om te stoppen met roken de mogelijkheid om hierbij 
persoonlijke begeleiding te krijgen van een gecertificeerd 
‘stoppen met roken’ coach. Deze begeleiding wordt gevolgd 
op de polikliniek longziekten.  Gedurende dit traject 
wordt er gekeken naar rookgewoontes, de te verwachten 
obstakels en mogelijke hulpmiddelen om het stoppen te 
stimuleren.

De begeleiding is maatwerk en kan bestaan uit telefonisch 
contact of persoonlijke gesprekken. Doorgaans duren 
deze gesprekken 10-15 minuten en hebben zij betrekking 
op het volhouden, het omgaan met moeilijke momenten 
en de valkuilen. Tevens kunnen tussendoor groepsessies 
bezocht worden, waar meerdere mensen samenkomen 
die proberen te stoppen met roken. Samen kunnen tips, 
ervaringen en motivatie gedeeld worden. 

Tips
De juiste strategie om het roken af te leren is voor iedereen 
anders, maar er zijn wel enkele tips die veel mensen helpen 
weerstand te bieden aan de drang om te roken of tabak te 
gebruiken: 

1. Probeer nicotinevervangende therapie
De opties omvatten:
• Voorgeschreven nicotine in een neusspray of inhalator
• Nicotinepleisters, kauwgom en zuigtabletten 
• Voorgeschreven niet-nicotine bevattende medicijnen 

zoals bupropion en varenicline
Elektronische sigaretten (e-sigaretten) staan de laatste tijd 
sterk in de belangstelling als vervanging voor het roken 
van traditionele sigaretten. Echter zijn ook e-sigaretten 
schadelijk doordat ze, net zoals sigaretten, de giftige 
stoffen nicotine en propyleenglycol bevatten.

2. Vermijd triggers
De drang naar tabak is waarschijnlijk het sterkst op de 
plaatsen waar iemand het vaakst rookte, zoals op feestjes 
of op momenten met stress. Zoek uit wat deze triggers zijn 
en zorg voor een plan om ze te vermijden of er doorheen te 
komen zonder tabak te gebruiken.

3. Kauw erop
Geef de mond iets te doen om de hunkering naar tabak 
te weerstaan. Kauw op kauwgom of harde snoepjes. Of 
kauw op rauwe wortelen, noten of zonnebloempitten - iets 
knapperigs en smakelijks.

4. Heb niet 'slechts één'
Je zou in de verleiding kunnen komen om slechts één 
sigaret te roken om je verlangen naar tabak te stillen. Maar 
houd jezelf niet voor de gek door te denken dat je daarna 
kunt stoppen. Vaker wel dan niet, leidt het hebben van één 
tot één meer. 

5. Ga bewegen
Lichamelijke activiteit kan afleiding bieden van het 
verlangen naar tabak. Zelfs korte momenten van activiteit 
- zoals een paar keer de trap op en af rennen - kunnen 
helpen. Als je niet van lichamelijke activiteit houdt, probeer 
dan te bidden, te naaien, hout te bewerken of in een 
dagboek te schrijven. Of doe klusjes voor afleiding, zoals 
schoonmaken of papieren opbergen.
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6. Roep om versterking
Neem contact op met een familielid, vriend of lid van de 
steungroep voor hulp om weerstand te bieden aan het 
verlangen naar nicotine.
7. Ga online voor ondersteuning
Doe mee aan een online stop-rokenprogramma. Of lees 
de blog van iemand die gestopt is en post bemoedigende 
gedachten voor iemand anders die misschien te maken 
heeft met hunkeringen naar tabak. 
8. Herinner jezelf aan de voordelen
Schrijf op of zeg hardop waarom je wilt stoppen met roken 
en je weerstand wilt bieden aan het verlangen naar tabak. 

Bijwerkingen 
Wanneer je stopt met roken is je lichaam nog steeds 
gewend aan de nicotine en zal het dit ook gaan verlangen. 
Hierdoor heb je in de eerste weken na het stoppen 
nog de meeste zin in een sigaret en kun je de meeste 
ontwenningsverschijnselen ervaren. Voorbeelden hiervan 
zijn hoofdpijn, slecht humeur, koude rillingen, verminderde 
concentratie, tintelingen in je handen en voeten, obstipatie 
en meer zin in eten. 

Deze klachten kunnen binnen 2 tot 12 uur beginnen na je 
laatste sigaret en zijn meestal na 1 tot 3 dagen het ergst. 
Na 3 tot 4 weken gaan ze normaal gesproken vanzelf over. 

Stellingen

1. Voordat wij zuurstof in ons lichaam kunnen gebruiken, 
moet dit gekoppeld worden in de longen aan rode 
bloedcellen.

2.  Meeroken is niet schadelijk, alleen wanneer je zelf een 
sigaret rookt is het slecht voor je longen.

3.  Als je rookt genezen wondjes minder snel.

4. Het is niet mogelijk om van een nicotine vergiftiging te 
overlijden

5. De belangrijkste risicofactor voor COPD is roken. 

6. Roken is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van 
longkanker.

7.  Aandoeningen die door blootstelling aan uitlaatgassen 
worden veroorzaakt betreffen alleen het long- en 
ademhalingsstelsel.

8. Op de ‘Stoppen met roken poli’ krijg je persoonlijke 
begeleiding en een geïndividualiseerd plan om het 
stoppen met roken zo goed mogelijk vol te houden.

Begrippenlijst

1. Fysiologie van de longen
• Hoofdbronchus: eerste grote verdikking vanuit de 

luchtpijp. 
• Alveoli : de kleinste vertakkingen van onze longen, 

ook wel longblaasjes genoemd. Hierin vindt de 
gasuitwisseling plaats tussen bloed en longen. 

• Diafragma: het middenrif. 
• CO2: koolstofdioxide, het gas dat wij voornamelijk 

uitademen.

2. Roken en meeroken, wat gebeurt er met je longen?
• Alveolaire oppervlak: oppervlak met longblaasjes, 

waar de gaswisseling plaats vindt. 
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• Gaswisseling: de uitwisseling tussen zuurstof (O2) en 
koolstofdioxide (CO2) in de longen. 

• Bronchien: Dit zijn de grote aftakkingen vanaf de 
luchtpijp die verder lopen in de longen.

• Bronchiolen: Dit zijn kleinere aftakkingen van de 
bronchien.

• Tight junctions: De cellen van het slijmvlies zijn heel 
erg nauw met elkaar verbonden. Ze vormen een 
werkelijke barriere. 

• Squameuze metaplasie: metaplasie is de verandering 
van het ene gedifferentieerde (rijpe) type cel naar 
een ander gedifferentieerd (rijp) type cel. De term 
squameuze metaplasie wordt gebruikt om elke groep 
gedifferentieerde cellen te beschrijven die veranderen 
in plaveiselcellen. 

• Oxidatieve stress: oxidatieve stress is een 
stofwisselingstoestand, waarbij meer dan een 
normale fysiologische hoeveelheid reactieve 
zuurstofverbindingen in de cel gevormd wordt of 
aanwezig is. De reactieve zuurstofverbindingen 
beschadigen alle delen van de cel. 

• Exogeen: door oorzaken van buitenaf. 
• Endogeen: lichaamseigen. 

3. Verschillende vormen van roken
• Teer: kleverig, bruin product wat ontstaat bij het 

verbranden van tabak. 
• Parasieten: plantaardige of dierelijke organismen die 

zich ten kosten van andere levende organismen (de 
gastheren) voeden. 

• Alkaloïden: stoffen uit planten die vaak een bepaalde 
fysiologische of farmacologische werking hebben. 

• Adrenaline: het stresshormoon, dat ervoor zorgt dat 
het lichaam in staat van paraatheid wordt gesteld bij 
o.a. ziekte en stress. 

• Insuline: een hormoon dat ervoor zorgt dat uw lichaam 
glucose kan opnemen in de cellen. 

• Glucose: vorm van suiker, behoort tot de koolhydraten. 
• Propyleenglycol: schadelijke stof die vrijkomt tijdens 

het roken. Het wordt in sigaretten gebruikt als 
bevochtigingsmiddel. 

4. Ziektebeelden
• Comateus: een toestand van diepe bewusteloosheid 

waarin de patiënt niet tot een normale reactie 

gestimuleerd kan worden. 
• Vape: uit het Engels overgenomen term voor het 

verdampen en inhaleren van e-liquid met een 
elektronische sigaret. 

• Nicotine: Chemische stof in alle tabaksproducten

5. Behandeling voor verhoogde bloeddruk
• COPD: een chronische obstructieve longziekte door 

schade aan de longen. Hierdoor heb je minder zuurstof 
en word ademen moeilijker. Je raakt daardoor ook 
sneller buiten adem. 

• Bronchiën: de bronchiën zijn aftakkingen in de longen 
van de luchtpijp. De lucht die we inademen gaat 
door de luchtpijp naar de bronchiën naar de longen. 
De bronchiën vertakken zich steeds verder en steeds 
kleiner.  

• Longblaasjes: de longblaasjes zitten aan het einde 
van de luchtwegen en zorgen dat de zuurstof die je 
inademt in het bloed komt en dat de afvalstoffen 
uitgeademd worden. 

• Chronische bronchitis: een chronische ontsteking 
van de luchtwegen van de longen. Hierdoor wordt er 
meer slijm aangemaakt. Doordat er meer slijm wordt 
aangemaakt, vernauwen de luchtwegen. Hierdoor 
moeten patiënten vaker hoesten en komt er ook soms 
slijm mee met het hoesten. 

• Emfyseem: onomkeerbare schade aan de longblaasjes, 
waardoor het moeilijker wordt om zuurstof op te 
nemen. Hierdoor raakt een patiënt benauwd en heeft 
de patiënt een piepende ademhaling om de lucht eruit 
te krijgen. 

• Blue bloater: een andere naam voor een patiënt 
met chronische bronchitis. Deze patiënt moet vaker 
hoesten en daar kan ook slijm bij zitten. Dit komt 
doordat de patiënt moeite heeft met ademen. 

• Pink puffer: een andere naam voor een patiënt 
met emfyseem. Deze patiënt heeft een piepende 
ademhaling en is benauwd. 

• Passief roken: het indirect inademen van tabaksrook 
in de omgevingslucht, wanneer je bijvoorbeeld naast 
iemand staat die een sigaret rookt. 

• Respiratoire insufficiëntie: wanneer iemand niet meer 
goed kan ademhalen. Hierdoor komt er te weinig 
zuurstof in het bloed en kunnen de afvalstoffen niet 
meer goed worden uitgeademd. 
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6. Longkanker
• COPD: zie moelijk begrip kopje 5.
• Chronische bronchitis: een langdurige ontsteking van 

de grote luchtwegen.
• Longemfyseem: een langdurige longaandoening 

waarbij de longblaasjes kapot gaan.
• Uitzaaiingen:  Uitzaaiingen zijn kwaadaardige 

gezwellen die ontstaan zijn uit een bestaande kanker. 
Ze zitten alleen op een andere plaats dan waar de 
kanker begon.

• Chemoradiotherapie: Chemoradiatie is een combinatie 
van bestraling en chemotherapie

• Radon: Radon is een radioactief gas dat wordt gevormd 
door uranium in de bodem en in gesteentes

• Genetische factoren: Dit is de informatie die in ons 
DNA is vastgelegd.

8. De stoppen met roken poli
• Propyleenglycol: een van de giftige stoffen die vrijkomt 

bij het roken van een sigaret/sigaar.
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and respiratory effects. Geraadpleegd via https://www.
epa.gov/pmcourse/particle-pollution-and-respiratory-
effects

• Milieudefensie, informatieblad luchtervuiling. 
Geraadpleegd via https://milieudefensie.nl/actueel/
informatieblad-luchtvervuiling-en-de-gevolgen-
voor-onze-gezondheid.pdf/@@download/file/
Informatieblad%20Luchtvervuiling%20en%20de%20
gevolgen%20voor%20onze%20gezondheid.pdf

• Iplo, vaststellen luchtkwaliteit. Geraadpleegd via 
https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/
achtergrond/ontwikkeling-luchtkwaliteit/

8. De stoppen met roken poli
• Stoppen met roken – persoonlijke begeleiding 

| Informatiefolders MUMC+. (2022, 27 oktober). 
Geraadpleegd op 30 oktober 2022, van https://info.
mumc.nl/pub-991 

• Stoppen met roken. Zorginstituut Nederland. (z.d.). 
Geraadpleegd op 30 oktober 2022, van https://
www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/
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• Quitting smoking: 10 ways to resist tobacco cravings. 
(2022, 28 mei). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.
org/healthy-lifestyle/quit-smoking/in-depth/nicotine-
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Disclaimer: De informatie in dit boekje is compact en daardoor niet volledig. De aangeboden 

informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen of tot zelfmedicatie 

over te gaan, en is geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de 

verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt. Indien u aan de hand van informatie uit 

deze publicatie meent dat u iets mankeert, adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 

huisarts of behandelend specialist
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