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Hemoptoë

= ophoesten van bloed afkomstig uit de onderste luchtwegen

Niet massieve VS massieve hemoptoë

• Hoeveelheid bloed
• Geen eenduidige definitie: massief: > 500ml/24u  of > 100ml/u

• Moeilijk in te schatten

• Roze sputa VS massief helderrood bloed

• Klinische impact
• Niet levensbedreigend VS potentieel levensbedreigend

→ verschil in initiële aanpak

2

Inleiding
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Anatomie
Onderste luchtwegen

Larynx (onder stembanden)

↓

Trachea

↓

Primaire bronchi = hoofdstambronchi

↓

Secundaire bronchi = lobaire bronchi

↓

Tertiaire bronchi = segmentale bronchi

(broncho-pulmonaal segment)

↓

Bronchi (10) → bronchioli → terminale bronchioli (16)

↓

Respiratoire bronchioli (+alveoli)

↓

Alveoli



Bron afbeelding links: Grey’s Anatomy second edition p171

Bron afbeelding rechts: Cursus ademhaling en nier – pathologie – prof. E. Lerut
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Anatomie
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Anatomie

Bloedvoorziening long:

• A. pulmonales < Pulmonaalcirculatie

• 1 per long

• Quasi volledige cardiac output < RV

• Lage druk/weerstand 

• Doel: oxygenatie capillair bed

• A. bronchiales < Systeemcirculatie

• 1 à 2 per long

• Klein deeltje cardiac output < LV (aorta, intercostaalarteria)

• Hoge druk

• Doel: ‘nutritie’ luchtwegen, hilaire lymfeknopen, viscerale pleura

• Meestal oorzaak hemoptoë (90% massieve hemoptoë)



• Diverse pathologie

oLuchtweg

oLongparenchym

oVasculaire structuren

oStollingscascade

oAndere

• Incidentie ?

• Niet massieve >> massieve

Bron afbeelding: http://epomedicine.com/medical-students/respiratory-examination-hemoptysis/6

Etiologie



• Demografische factoren

• Leeftijd

• Land van herkomst

• Westerse landen

• Maligniteit

• Bronchiëctasie 

• Bronchitis

• Ontwikkelingslanden

• TBC

• parasitaire infectie

• Roken

Bron afbeelding: Global Tuberculosis Report 2017  WHO7

Etiologie



A. Luchtwegpathologie
• Bronchitis (acuut / chronisch)

• Bronchiëctasieën (CF, …)

• Bulleus emfyseem

• Broncho-vasculaire fistel

• CAVE: thoracaal aorta-aneurysma 

• Bronchusadenoom

• Bronchuscarcinoom / bronchiaal carcinoïd

• Metastase thv bronchus/trachea
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Etiologie



B. Longparenchymlijden
• Infectie

o (Necrotiserende) pneumonie of longabces

o Fungale infecties (Aspergilloom)

o Tuberculose en non-tuberculose mycobacterium

o Parasitaire infecties (Paragonimus westermani)

o Zeldzaam

o Viraal (Herpes simplex, Dengue)

o Bacterieel

▪ Tularemie (Francisella tularensis)

▪ Antrax pulmonalis (Bacillus anthracis)

▪ Pest (Yersinia pestis)
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Etiologie



B. Longparenchymlijden
• Auto-immuunaandoeningen

o Anti-glomerulaire basale membraanziekte (Syndroom van Goodpasture)

o Behçet

o Granulomatosis met polyangitis (Wegener) of andere vasculitiden (MPA, Churg-

Strauss)

o Primair antifosfolipiden syndroom

o SLE met lupus pneumonie

o Genetisch defect collageenaanmaak (Ehlers-Danlos)
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Etiologie



C. Vasculair lijden
• Cardiovasculair lijden

• Linker hartfalen

• Mitraalklepstenose

• Congenitaal hartlijden

• Pulmonale arterioveneuze malformatie (Rendu-Osler-Weber)

• Pseudo-aneurysma a. pulmonalis

• Longembolen

D. Coagulopathie
• Anticoagulatie / antiplaatjestherapie

• DIC

• Thrombocytopenie (ITP, TTP, HUS)

• Von Willebrand ziekte
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Etiologie



E. Andere
• Iatrogeen

• Bronchusstent

• Percutane of transbronchiale longbiopsie

• Vreemd voorwerp

• Luchtwegtrauma

• Drugs (cocaïne)

• Catameniale hemoptoë (endometriosis intrathoracaal)

• Cryptogene hemoptoë (±30%)
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Etiologie



“Pseudo-hemoptoë”: Bloed NIET afkomstig onderste luchtwegen

• Bovenste luchtwegen

• Mond: slijmvliesbloeding

• Neus: epistaxis

• Farynx-Larynx: larynxcarcinoom

• Hoge GI-bloeding: hematemesis (+/- aspiratie)
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Differentieel diagnose

Hemoptoë Hematemesis

VG longaandoening VG maag-leveraandoening

Hoesten (fluimen) Nausea en braken (voedsel)

Asfyxie mogelijk Zelden asfyxie

Helderrood/roze – vloeibaar ± klonters Bruin/zwart – koffiegruis

Schuimend Niet schuimend

Alkalische pH Zure pH



Niet massieve hemoptoë
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• Voorgeschiedenis

• Anamnese

• Hoeveelheid?

• Sputa of vol rood bloedverlies? 

• Roker?

• Expositie?

• Medicatie (anticoagulantia)? 

• Koorts of infectieuze klachten?

• Urine afwijkend? 

• B-symptomen? 

Niet-massieve hemoptoë: diagnose
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• Klinisch onderzoek

• Parameters: hemodynamisch stabiel?!

Niet-massieve hemoptoë: diagnose

Clubbing

Zadelneus

Teleangiectasieën
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• Labo

• Cofo, ionogram, nierfunctie, CRP

• Stolling

• ANF, ANCA

• Anti-ds DNA

• Anti-GBM 

• D-dimeren

• Urinesediment

• Goodpasture

• GPA (Wegener)

• Lupus

• RX Thorax

Niet-massieve hemoptoë: diagnose



Bron: Earwood JS et al. Hemoptysis: Evaluation and Management. Am Fam 

Physician. 2015 Feb 15; 91(4):243-249.
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Niet-massieve hemoptoë: diagnose



Bron: Earwood JS et al. Hemoptysis: Evaluation and Management. Am Fam 

Physician. 2015 Feb 15; 91(4):243-249
19

.

Niet-massieve hemoptoë: diagnose



• Rx thorax
➢ Bij elke patiënt met hemoptoë

➢ Beeld van reticulonodulaire versterking

➢ In 35% van gevallen reeds info over oorzaak

➢ In 46% zijde van bloeding duidelijk

➢ Vaak vals negatief

• CT thorax 

• HRCT
➢ Longparenchym, bronchiectasieën en perifere tumoren  

• MDCT of CT thorax met contrast
➢ Longembolie, bloedingshaard

➢ Minder goed voor beoordelen interstitieel longlijden

Bron: Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van haemoptoë (2013). 
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Niet-massieve hemoptoë: diagnose

Beeldvorming



Bron: Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van haemoptoë (2013). 21

• Flexibele bronchoscopie

• Bronchoscopie + CT thorax:

→bij 81% verklaring hemoptoë!

• Directe visualisatie 
➢ Biopsie

➢ BAL

➢ Brushing

• Therapeutische interventies
➢ Coagulatie

➢ Cauterisatie

➢ Stenting

Niet-massieve hemoptoë: diagnose

Bronchoscopie



• Oorzaak aanpakken!
➢Antibiotica, staken anticoagulantia zo mogelijk

• Tranexaminezuur: Exacyl 1 gram 4/dag IV
➢Significante reductie bloedingstijd en mortaliteit

• Endobronchiale behandeling
➢ Electro-cauterisatie, laser –of argonplasma coagulatie, stenting

➢ Epinefrine of gekoeld fysiologisch serum ter plaatse

➢ Flexibele vs rigide bronchoscopie

• Acute heelkunde
➢Hoge mortaliteit

➢Uitzonderlijk bij aneurysmata en traumata

Bron: Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van haemoptoë (2013). 
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Niet-massieve hemoptoë: behandeling



• Positionering patiënt

➢ Geen evidentie, wel aangeraden

➢ Laterale decubitus op aangedane zijde

• Hoestwerende medicatie

➢ Afgeraden, potentieel bloedretentie thv de longen

• Xylometazoline (Otrivine)

➢ Afgeraden

• Desmopressine/Terlipressine

➢ Wel effect op bloedingstijd, niet op mortaliteit

Bron: Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van haemoptoë (2013). 
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Niet-massieve hemoptoë: behandeling



Hemoptoë
24

A. Luchtweg pathologie
• Bronchiectasieën

• Bronchitis

• Mucoviscidose

• Neoplasie

• Bronchuscarcinoom

B. Longparenchymlijden
• Infectie

• Pneumonie

• TBC

• Aspergillose

• P. Westermani

• Systeemziekten/Auto-immuun
• Granulomatose met polyangiitis

(Wegener)

• Goodpasture

• Lupus

C. Vasculair lijden
• Cardiovasculair lijden

• Linker hartfalen

• Mitraalklepstenose

• Congenitaal hartlijden

• Pulmonale arterioveneuze malformatie 
(Rendu-Osler-Weber)

• Pseudo-aneurysma a. pulmonalis

• Longembolen

D. Coagulopathie
• Anticoagulatie / antiplaatjestherapie

• DIC

• Thrombocytopenie (ITP, TTP, HUS)

• Von Willebrand ziekte

Niet-massieve hemoptoë



Bron: UpToDate
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Aspergillose

• Meestal Aspergillus fumatus

• Risicofactoren

➢Langdurige neutropenie

➢Hoge dosis corticoïden

➢ Immuunsupressie

• RX weinig sensitief, meestal

afwijkingen op CT 

Niet-massieve hemoptoë: voorbeelden

Infectieus



Bron: UpToDate
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Bronchus of longcarcinoom

• B-symptomen

• Roken? 

• Risicofactoren? 

• Pleurale effusie? 

• Bij 20-50% van longkankers is er

hemoptoë

Niet-massieve hemoptoë: voorbeelden

Neoplasie

Adenocarcinoom met maligne pleura uitstorting



Bron: Van Galen KPM et al. Wisselende presentatie van antiglomerulaire-

basaalmembraanziekte. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B365 27

Syndroom van Goodpasture

• Kliniek:
• Glomerulonefritis

• Proteïnurie

• Alveolaire bloeding (40-60%)

• Dyspneu, hoest

• DLCO gestegen

• Anti-GBM

• Nierbiopsie aangewezen

• Aspecifiek beeld op RX

Niet-massieve hemoptoë: voorbeelden

Systeemziekten



Hemoptoë

28

Longembolie

• Niet zeer frequent

• Hemoptoë meer present zo

longinfarct

Niet-massieve hemoptoë: voorbeelden

Vasculaire pathologie



Massieve hemoptoë
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• ABC

• Airway/Breathing

• Houding patiënt

• Laterale decubitus (bv.: bij vermoeden rechtszijdige bloeding, rechter zijligging)

• Doel: bescherming van de niet-bloedende long

• Lekken van bloed in de niet-bloedende long kan de gasuitwisseling verstoren

• Zorg voor een vrije luchtweg

• Bij significante dyspnee, slechte gasuitwisseling, hemodynamische instabiliteit, of 

persisterende hevige hemoptoë

• Tube ≥ 8mm

• Enkel lumen vs dubbel lumen
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Massieve hemoptoë: initiële benadering



Lordan,J. et al. Thorax 200332

Enkel lumen vs dubbel lumen 



• ABC

• Circulatie 

• 2 perifere lijnen

• Cristalloïden 

• Packed cells: anemie en/of massieve bloeding

• Bloedplaatjes transfusie: trombocytopenie

• Kan ook overwogen worden bij uremische patiënten of patiënten onder anti-plaatjes 

medicatie

• Fresh frozen plasma: bij anticoagulerende therapie of gestegen INR
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Massieve hemoptoë: initiële aanpak



• RX thorax

• Identificatie van de bloedingssite

• Onderliggende etiologie (35%)

• CT thorax

• Identificatie bloedingssite

• Onderliggende etiologie

• Multidetector CT: meer accurate visualisatie van de bronchiale en 

systemische niet-bronchiale vasculatuur

• Bronchoscopie 
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Bronchoscopie

• Ideale timing is controversieel

• Urgent zo snelle klinische deterioratie

• Bij stabiele patiënten: binnen de eerste 24à48 uur

• Doeleinden:

• Het vrij houden van de luchtweg van bloed om adequate ventilatie te behouden

• Visualiseren van de bloedingsplaats 

• Hulpmiddel bij plaatsing tube thv de niet-bloedende luchtweg

• Rigide > flexibele
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling
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• Bronchoscopie

• Endobronchiale blocker

• Silicone Spigot

• Balloon tamponade

• Fogarty balloon catheter

• Slechts tijdelijk gebruik: 48à72uur

• Bij langer gebruik: post-obstructieve 

atelectase, pneumonie, necrose 

van de mucosa

Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Bronchoscopie

• Endobronchiale medische therapie

• Ice-cold saline 

• vasoconstrictie → daling bloedflow → hemostase

• Injectie van epinephrine

• Tranexaminezuur lokaal

• Waarschijnlijk gunstig effect

• Weinig systemische bijwerkingen

• Fibrinogeen/trombine

• Effectiviteit bewezen in cardiale en abdominale heelkunde

• Terlipressine, ornipressine

• Geen plaats in de behandeling van massieve hemoptoë, mede gezien bijwerkingen
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Bronchoscopie:

• Ablatieve technieken: 

• Nd-YAG laser: fotoablatie van bloedende mucosa letsels

• Argon plasma coagulation: hoogfrequente elektrische stroom

• Bloed is goede conductor van hoogfrequente elektrische stroom

• -> uitdroging, waardoor minder goed geleidend

• Elektrocauterisatie 
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Bronchiale arterie embolisatie:

• Doeleinden:

• Controleren van massieve hemoptoë

• Stabiliseren van patiënten voor chirurgisch ingrijpen of start medicamenteuze therapie 
(antibiotica/antituberculostatica)

• Definitieve therapeutische approach bij pt’en die chirurgie weigeren of te slecht zijn

• Recidief bloeding 10-29% op 1 maand

• Onvolledige embolisatie

• Rekanalisatie van geëmboliseerde arteriën

• Aanwezigheid van niet-bronchiale systemische circulatie

• Ontstaan van collateralen

• Bloeding uit pulmonaal arteriën

• Vb.: aspergilloom, arterio-veneuze malformatie
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Bronchiale arterie embolisatie

• Pre-procedurele work-up

• Multidetector CT

• PRO: opsporen bronchiaal arteriën of niet-bronchiaal arteriën die hemoptoë veroorzaken

• CONTRA: tijdverlies, stralingsbelasting, extra jodiumcontrast

• Procedureel: embolisatiemateriaal:

• Proximaal: coils, pluggen

• Sluiten bloedvat af waar het de katheter verlaat

• Bloedingen uit de a.pulmonalis

• Distaal: micropartikels, zoals polyvinylalcohol (PVA) partikels of microspheres

• Worden met bloed meegesleurd om meer distaal afsluiting van bloedvat te bewerkstelligen

• Bloedingen uit de a. bronchialis
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Bronchiale arterie embolisatie

• Complicaties:

• < 5% sinds ‘super-selectieve’ techniek

• Transiënte pyrexie

• Transiënte thoracale pijn

• Hematoom thv insteekplaats (a.femoralis)

• Spinal cord ischemia of infarctisatie met paraplegie
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Chirurgie

• Voor het bestaan endovasculaire technieken: enige optie

• Nu grotendeels verlaten gezien hoge morbiditeit en mortaliteit

• Te vermijden bij:

• Patiënten met slechte functionele status

• Matig tot ernstige longfunctie vermindering

• Bilaterale longziekten

• Co-morbiditeiten
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



• Chirurgie:

• Het blijft de voorkeursbehandeling bij:

• Diffuse en complexe arterioveneuze malformaties

• Iatrogene pulmonaal arterie ruptuur

• Thorax trauma

• Aspergilloma, resistent aan andere therapeutische technieken of levensbedreigende 

bloedingen

• Bronchovasculaire fistels
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Massieve hemoptoë: diagnose en behandeling



Nog enkele casussen…
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• Vrouw 53 jaar

• Presentatie spoedgevallen: progressieve kortademigheid

• Voorgeschiedenis

• Hypothyroïdie

• 2015: intrinsiek astma bronchiale

• Medicatie

• L-thyroxine 100µg/dag

• Relvar 184/22µg 1x/dag

• Incruse 55µg 1x/dag

• Montelukast 10mg 1x/dag

• Geen allergieën

Hemoptoë
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Casus 1



• Anamnese

• Hoestklachten: voornamelijk droge hoest, af en toe bloederige fluimen

• Koortsgevoel en hoofdpijn sinds enkele weken, verstopte neus

• Dyspnee ++, geen effect puffers

• Minder eetlust

• Nachtzweten, 7kg vermagering sinds 6 maanden

• KO

• BD 134/92 mmHg, pols 93bpm, Sat 100%zz, T 36.6°C

• G 55.1kg, lengte 156cm, BMI 22.6

• Longen: crepitaties posterieur rechts, geen wheezing. 

• Verder normale bevindingen

Hemoptoë
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Casus 1



Hemoptoë
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Casus 1: RX Thorax
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• Labo

• Hb 9,2 g/dl (NCNA)

• Leucocytose met linksverschuiving

• D-dimeren 1353 µg/l

• Differentieel diagnose

• TBC → isolatie

• (Atypische) pneumonie → Augmentin + Biclar

• Auto-immuunpathologie

• Churg-Strauss, MPA, Wegener

• Creatinine 1,2mg/dl (eGFR 47ml/min)

• CRP 180,8 mg/l

• TSH 9,4mIU/l

Casus 1



• Urinesediment

• proteïnurie (2.27g/24u)

• microscopische (dysmorfe) hematurie

• Bronchoscopie

• BAL: negatief Ziehl-kleuring

Hemoptoë
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Casus 1



Hemoptoë
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Casus 1: CT Thorax



TO

• Nierbiopsie: necrotiserende glomerulonefritis met crescents

• NKO-investigatie: granulomateuze poliep septaal links, bevestigd APO

• Labo: p-ANCA positief – MPO positief (5%)

→ Diagnose: Granulomatosis met Polyangiitis (Wegener)

• R/ 

• very high dose Solumedrol (1mg/kg/dag) 

• Cyclophosphamide

• (+ Eusaprim / Steovit / Pantomed)
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Casus 1



Hemoptoë
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• Man, 86 jaar

• Hoest met bloederige sputa, soms

bloedklonter

• Roker (60 PY)

• Nieuwe heesheid

• Zweten

• Gewichtsverlies van 4tal kg op 3m

Voorgeschiedenis:
• 1982: rectumpoliep met adenoca

R/ heelkundige resectie

• 1993: Angor, coronaro negatief

• Diabetes mellitus type II

• Urolithiasis

• 2002: Paroxysmale VKF

R/ Cordarone

• Hyperthyroïdie

R/ Cordarone gestaakt

• Arteriële hypertensie

Casus 2



Hemoptoë
53

Klinisch onderzoek:

• BD: 160/84 mmHg , pols 92/min

• O2 sat 98%, T° 36°C

• Hart: RR, geen souffle

• Longen: bilateraal ruw VAG, geen

duidelijke crepitaties of wheezing

• Abdomen soepel

• Submentaal kleine lymfadenopathie, 

voorts geen duidelijke klieren

Medicatie bij opname:
• Alprazolam

• Asaflow

• Duspatalin

• Emconcor

• Metformine

• Omeprazole 20mg

• Zocor

Casus 2



Hemoptoë
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Casus 2: RX Thorax



Hemoptoë
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Casus 2: CT Thorax



Hemoptoë
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Labo

• CRP 98 mg/L

• Hb 12,9 g/dL, normocytair

• Leukocytose 8x10^9/L

• BP 463

• Nierfunctie en ionogram normaal

• Stolling normaal

• ANCA negatief

• CEA negatief

Volgende stap??

→ Bronchoscopie en biopsie

Casus 2



Wat is de meest waarschijnlijke pathologie bij deze patiënt? 

A) Aspergillose

B) Longneoplasie

C) Granulomatosis met polyangiitis (Wegener) 

D) Longembolie

Hemoptoë
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Casus 2



Biopsie:

• Beeld van kleincellig longcarcinoom!

• dd Wegener? 

Hemoptoë
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Casus 2



• Vrouw 27j

• Medische voorgeschiedenis:

• Appendectomie

• Excisie benigne polscyste

• Familiaal/sociaal:

• Geboren in Zuid-Afrika

• Beroep: Barista, Starbucks

• Abusus: nooit gerookt

• Geen onderhoudsmedicatie

• Geen allergie
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Casus 3



• Anamnese:

• Sinds november aanslepende hoest

• Sinds 1 week opnieuw toegenomen hoestklachten, met geelgroene sputa

• Dag van presentatie:
• Hevige hoestbui met hemoptoë

• Volgens patiënte veel bloederige sputa

• Geen koorts gemaakt

• Reizen: in juni naar Bordeaux geweest, nadien nog enkele dagen in Wallonië

• Zieke personen in omgeving: negatief

• Blootstelling:
• Barista in stationsbuurt

• Dagelijks contact met veel personen

• Geen vrijwilligerswerk met daklozen, immigranten of vluchtelingen

60

Casus 3



• Klinisch onderzoek

• Parameters: BD 164/83mmHg, pols 155 bpm, t° 38,2°C, sat 99%

• Cor: S1S2, RR, geen souffle, tachycardie

• Long: zuiver vesiculair ademgeruis, geen crepitaties, geen bijgeluiden

• Abd: soepel, niet drukpijnlijk, normoperistalsis

• Geen nierslagpijn, geen wervelslagpijn

• Geen malleolaire oedemen

• Waar denk je aan? Wat zijn je verdere onderzoeken?
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Casus 3
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• Technische investigaties:

• RX thorax:

• Parenchymverdichting met 

inliggende dikwandige holtebeelden 

in de rechter bovenkwam

• Voorkeur infectieus (toch ook 

denken aan TBC)

• CT thorax:

• Bevindingen zeer suggestief voor 

fulminante, caviterende TBC DD 

caviterende pneumonie minder 

waarschijnlijk

Casus 3



• Technische investigaties

• Bronchoscopie:
• Farynx, larynx, trachea, hoofdcarina: normaal

• Bronchi rechts: etterige secreties en oud bloed in de rechter bovenkwab

• Bronchi links: normaal

• Aspiratie voor microbiologie

• Auramine kleuring: zuurweerstandige staven +++

• Mycobacterium tuberculosis complex PCR: positief

• S: ethambutol, isoniazide, pyrazinamide, rifampicine

• Behandeling:

• Vierledige therapie werd gestart
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Casus 3



• Zeer diverse etiologie

• Belangrijk onderscheid massieve en niet-massieve hemoptoë

• 1e onderzoek = RX Thorax 

• Idee aangetaste zijde

• Idee etiologie

• 2e onderzoek = CT thorax en (/of) Bronchoscopie (complementair!)

• R/ (ABC) + behandel onderliggende oorzaak

• Stelpen massieve hemoptoë: arteriografie, bronchoscopie, chirurgie
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Take Home Messages Hemoptoë
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