
Het diagnosetraject bij patiënten met longfibrose

European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related 
Disorders Federation (EU-IPFF) (Idiopathische 
longfibrose en Related Disorder Federation)
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Eerste
symptomen

Huisarts/
Eerstelijnspraktijk

Algemeen
ziekenhuis

Diagnose van
longfibrose

Antwoorden afkomstig van 273 patiënten in heel Europa

Bij 42% van de patiënten duurt het stellen van de diagnose meer dan een jaar

Landen met deelnemers aan de enquête Diagnose van patiënten

78,0% 
Idiopathische 
longfibrose

7,0% 
anders/geen reactie

0,7% 
Chronische 
overgevoeligheidspneumonitis

10,3% 
Sarcoïdose

4,0% 
Auto-immuungerelateerde 
longfibrose

  Spanje 59 (21,6%) 

  België 55 (20,1%)

  VK 50 (18,3%)

  Italië 47 (17,2%)

  Duitsland 29 (10,6%)

  Nederland 9 (3,3%)

  Bulgarije 7 (2,6%)

  Frankrijk 5 (1,8%)

  Polen 5 (1,8%)

  Oostenrijk 4 (1,5%)

  Roemenië 1 (0,37%)

  Ierland 1 (0,37%)

  Noorwegen 1 (0,37%)  

88%

12%

Mensen worden geconfronteerd met een traag en onzeker traject richting de diagnose 
en in elke fase van het traject is sprake van vertragende factoren

29% 
van de patiënten wachtte 

meer dan 6 maanden nadat 
ze symptomen kregen om 

een afspraak te maken met 
de huisarts - voornamelijk 

omdat ze zich geen 
zorgen maakten over hun 
symptomen of dachten 

dat de symptomen bij de 
leeftijd hoorden

Bij 36% 
van de patiënten 

duurde het langer dan 
3 maanden vanaf het 

moment van hun eerste 
afspraak voordat ze de 

diagnose kregen

44% 
van de patiënten werd 
bij het eerste bezoek 
naar het ziekenhuis 

doorverwezen, maar 18% 
werd pas doorverwezen 
na meer dan 4 bezoeken 

aan de huisarts

20% 
van de patiënten die naar 

het ziekenhuis werden 
doorverwezen, moest meer 

dan 3 maanden wachten 
op een afspraak vanwege 

de lange wachttijden

Bij 30% 
werd de diagnose binnen 

3 maanden gesteld

Bij 28% 
van de patiënten duurde het 
3 maanden tot 1 jaar voordat 

de diagnose werd gesteld

42% 
kreeg de diagnose 

na 1 jaar

Het onderzoek werd uitgevoerd door de EU-IPFF, ondersteund door Galapagos.*

Patiëntentraject bij longfibrose. Dit traject is ontwikkeld op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die 
zijn verzameld in een onderzoek onder patiënten met de diagnose longfibrose in heel Europa. Het onderzoek is 
uitgevoerd in juni 2020.
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Het patiëntentraject brengt veel zorgen en angst met zich mee

De 50 meest genoemde woorden of zinnen zijn vermeld.

Artsen en verpleegkundigen leggen de diagnose 
doorgaans uit aan patiënten, maar verstrekken geen 
andere informatie

van de patiënten kreeg de 
diagnose adequaat uitgelegd 
door een arts en/of 
gespecialiseerd verpleegkundige; 
de meeste patiënten kregen 
echter geen andere informatie

of minder van de patiënten 
kreeg gedrukt educatief 
materiaal of werd 
doorverwezen naar een 
steungroep

80%
Slechts 

6%

bezorgd
ziekte hoesten

slecht hart

terugval

hoge leeftijd
longkanker

ongerustheid

nierfalenvaak hoesten

verontrustend gevoel 

longfibrose

wat ongemak
machteloos gevoelangstig gevoel 

ademnood

ernstige ziekte

overweldigende teleurstelling

groot probleem

aanzienlijk probleem 

luchtweginfectie

absolute pijn

longfibrose

slapeloze nachten

hartprobleem

algemene zorgen
gebruikelijke zorgen

longarts

onzekerheid

griep

hartaanval

frustratieangstlongontsteking
minder ademhalingsvermogen ernstige vermoeidheid

kortademigheid

gebrek aan kennis

normale ziekte 

grote zorgen

nare tijd
zich oud voelen

temperatuurwisselingen

zorgen

verdriet

hartafwijkingen

gebrek aan informatie

veel vragen 

minder energie
allergie
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Informatie over de 
aard en het klinische 

verloop van hun 
aandoening

Ondersteuning van 
verpleegkundigen

Medisch en 
wetenschappelijk 

materiaal om te lezen

Aanbevelingen voor 
steungroepen

Regelmatige 
longfunctietesten  

Praktische tips 
en advies

Mogelijkheid tot 
bezoeken van een 

psycholoog

Een eerdere 
diagnose 

Wat patiënten nuttig vonden:

Wat patiënten graag hadden gekregen op weg naar de diagnose:

Conclusies

Late diagnosticering blijft een uitdaging.  Voor veel patiënten is het traject naar de 
diagnose lang en moeilijk. 42% van de patiënten moet meer dan 12 maanden wachten 
voor de diagnose wordt gesteld

Het trage en onzekere traject richting diagnose veroorzaakt  angst and could bij 
patiënten en kan ervoor zorgen dat ze  pas later een behandeling kunnen krijgen die 
verergering of progressie van de ziekte zou kunnen vertragen

Gezien het feit dat de levensverwachting van mensen met progressieve longfibrose 
3 tot 5 jaar is, slechter dan veel soorten kanker, is dit onaanvaardbaar

Te ondernemen actie

Noodzaak van een eerdere diagnose: Het diagnostische traject moet dringend 
worden versneld. We moeten dringend de bekendheid van het grote publiek 
vergroten, eerstelijnszorgverleners en longartsen voorlichten over het diagnosticeren 
van de ziekte en patiënten met longfibrose met voorrang behandelen, zoals al 
gebeurt met kankerpatiënten

Patiënten moet meer informatie en ondersteuning geboden worden in  
alle stadia van het diagnostische traject. Zo kunnen we angst reduceren  
en de kwaliteit van leven verbeteren
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Advies van patiënten met longfibrose

Probeer sneller een diagnose te krijgen

Vraag in alle stadia van het traject zoveel mogelijk informatie van zorgverleners

Blijf positief

“Wacht niet af; vertrouw de specialisten en volg hun advies op.”
(patiënt uit België)

“In geval van hoesten en vermoeidheid, aarzel dan niet om een specialist te 
raadplegen die zo snel mogelijk een diagnose kan stellen en een psycholoog 
voor ondersteuning wanneer de ziekte is vastgesteld. Stel vragen”
(patiënt uit België)

“Zorg dat u mensen om u heen hebt - ga nooit alleen naar doktersafspraken, 
en zoek een in longfibrose gespecialiseerde steungroep, waarin u meer te weten  
kunt komen over de ziekte en de ervaring van andere patiënten kunt horen”
(patiënt uit Frankrijk)

“Maak aantekeningen tijdens gesprekken met artsen. Stel altijd vragen. 
Vraag om een second opinion.”
(patiënt uit Duitsland)

“Blijf goed voor uzelf zorgen, doe zoveel mogelijk aan lichaamsbeweging en 
blijf erin geloven dat het onderzoek naar de ziekte doorgaat en er een medicijn 
gevonden zal worden dat de ontwikkeling van longfibrose niet alleen vertraagt, 
maar ook stopt en laat verdwijnen”
(patiënt uit Italië)

Zoek vroeg hulp (vooral als u buiten adem bent of als u last heeft van aanhoudende hoest)
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De beste tips van patiënten met longfibrose

Ontwikkeld in samenwerking met Galapagos. *Galapagos ondersteunde het onderzoek financieel en was direct betrokken bij het 
ontwikkelen van de enquête en het rapport in samenwerking met het EU-IPFF. Logistieke ondersteuning en hulp bij het opstellen in 
medische taal werd geboden door emotive. 

De steekproef van deze enquête is beperkt tot organisaties die lid zijn van het EU-IPFF. Alle informatie die door respondenten wordt 
verstrekt, is anoniem en blijft zo in alle communicatie. Meningen en ervaringen van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en 
patiënten in landen die niet vertegenwoordigd worden door de EU-IPFF vallen niet onder deze enquête. Houd er rekening mee dat sommige 
resultaten vanuit de oorspronkelijke taal in het Engels zijn vertaald; daarom kunnen er kleine verschillen zijn ten opzichte van het 
origineel.

GL-IPF-NA-202102-00006  | January 2021 

Het volledige rapport zal in 2021 beschikbaar zijn op de website van EU-IPFF

Idiopathische longfibrose en Related Disorder Federation (EU-IPFF)

In het EU-IPFF zijn 21 Europese nationale patiëntenverenigingen uit 15 Europese landen vertegenwoordigd. Het EU-IPFF wil een 
vertrouwde hulpbron vormen voor patiënten met IPF. Dit wil het doen door bewustwording te creëren, educatie te bieden over de 
ziekte, zorg te verbeteren en onderzoek te financieren. Het EU-IPFF werkt samen met artsen, medische organisaties, mensen met IPF, 
zorgverleners en beleidsmakers in heel Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.eu-ipff.org. 

Over Action for Pulmonary Fibrosis

Action for Pulmonary Fibrosis UK is een groeiende gemeenschap van patiënten, families, onderzoekers en gezondheidswerkers. Ons 
doel is dat iedereen die door de ziekte wordt getroffen een betere toekomst heeft. We ondersteunen patiënten en families, verhogen het 
bewustzijn, voeren campagne voor betere gezondheidszorg en investeren in onderzoek om een remedie te vinden. Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.actionpf.org. 

Over Galapagos

Galapagos is een bedrijf voor biotechnologie in de klinische fase, gespecialiseerd in de ontdekking en ontwikkeling van kleinmoleculaire 
geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Bij Galapagos, willen we graag een toonaangevend wereldwijd biofarmaceutisch 
bedrijf worden, dat zich richt op de ontdekking, ontwikkeling en het op de markt brengen van vernieuwende geneesmiddelen, die zorgen 
voor een verbetering van de kwaliteit van leven.

Regelmatige 
lichaamsbeweging kan goed 
zijn voor de ademhaling

Houd rekening met uw 
beperkingen - pas uw 
hobby’s aan

Word lid van steungroepen Blijf kalm 


