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Longoedeem na een tentamen suicidii: postobstructief
longoedeem
Matthijs P. Somford, Frits J. Schuitemaker en Dagmar I. Vos

Een 32-jarige man werd op de afdeling Spoedeisende Hulp gebracht na een mislukte poging tot verhanging. Bij
hem ontstond in korte tijd het beeld van een massaal longoedeem zonder tekenen van cardiale afwijkingen. Dit
beeld heet postobstructief longoedeem en wordt gezien na opheffing van een bovensteluchtwegobstructie. Hierdoor ontstaat, vanwege een sterk negatieve intrathoracale druk, een verhoging van de veneuze terugvloed van
bloed naar het hart en een toename van de pulmonale capillaire hydrostatische druk. De behandeling van postobstructief longoedeem is ondersteunend, en bestaat uit zuurstoftoediening met eventueel beademing. Patiënt herstelde van het longoedeem, maar overleed enkele dagen later aan de gevolgen van irreversibel hypoxisch-ischemisch
hersenletsel. Het is van belang om postobstructief longoedeem te overwegen bij onbegrepen niet-cardiaal longoedeem, vooral bij jonge mannen die tegen een weerstand in geademd hebben.

Postobstructief longoedeem of negatievedruklongoedeem is een zeldzame vorm van niet-cardiogeen longoedeem. De oorzaak is een bovensteluchtwegobstructie.
Postobstructief longoedeem kan in korte tijd een dramatische omvang aannemen. Wij beschrijven hier de casus
van een patiënt die postobstructief longoedeem kreeg na
een poging tot verhanging.
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Patiënt A, een man van 32 jaar, werd op de afdeling
Spoedeisende Hulp (SEH) van ons ziekenhuis binnengebracht. Bij een tentamen suicidii had hij ongeveer 10 min
in een strop gehangen voor hij kon worden losgemaakt.
Bij het tentamen was hij niet van een hoogte gesprongen,
maar had hij zich langzaam in de strop laten glijden.
Patiënt was ter plaatse geïntubeerd door de GGD om de
luchtweg, die op dat moment vrij was, veilig te stellen. Hij
moest hierbij worden gesedeerd en verslapt. Bij opvang
op de SEH werd hij volgens de principes van ‘advanced
trauma life support’ (ATLS) gescreend.1,2 Met het oog op
het risico van larynxoedeem werd de beademing voortgezet. De ademweg was daardoor vrij, maar patiënt had
wel een zwelling rond de hals ter plaatse van de verwijderde strop. Hij had bij binnenkomst een zuurstofsaturatie van 100, een polsfrequentie van 150/min en een
tensie van 200/140 mmHg. Deze hoge waarden werden
geweten aan stress, en normaliseerden gedurende de
verdere opvang vrij snel naar een polsfrequentie van 80/
min en een tensie van 160/80 mmHg. De zuurstofsaturatie bleef 100.
Om patiënt te beademen bleef hij gesedeerd met propofol
en verslapt met rocuronium. Hierdoor was het niet
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mogelijk om zijn neurologische toestand in kaart te brengen. Het verdere lichamelijke onderzoek leverde geen
aanwijzingen op voor overig letsel. Met name waren er
geen klassieke tekenen van asfyxie, zoals puntbloedingen
in de conjunctiva en stuwing van de halsvenen. De bloedgasanalyse gaf als uitslagen: pH: 7,35; Pco2: 5,3 kPa; Po2:
16,8 kPa; S ao2: 100; bicarbonaat: 21 mmol/l; basenoverschot: -4,0 mmol/l. Het ecg was niet afwijkend.
Röntgenfoto’s van de cervicale wervelkolom lieten geen
aanwijzingen voor fracturen zien. Op de thoraxfoto werd
een licht diﬀ uus gestuwd beeld van de longen gezien
(ﬁguur 1). Aansluitend werd CT van het cerebrum, de nek
en de thorax verricht. In het cerebrum was oedeem van
met name het cerebellum te zien, hoogstwaarschijnlijk
een gevolg van de periode van hypoxie. De cervicale wervelkolom was vrij van ossale afwijkingen.
Bij CT van de thorax, verricht 1 h nadat de thoraxröntgenfoto was gemaakt, waren geen ossale afwijkingen te
zien; wel was er op dat moment massaal longoedeem
beiderzijds (ﬁguur 2).
Patiënt werd opgenomen op de afdeling Intensive Care,
alwaar de beademing werd voortgezet met 100 zuurstof
in de inademingslucht (FiO2: 100) en met een positieve
eindexpiratoire druk (PEEP) van 10 mmHg. Hemodynamisch bleef patiënt stabiel. De polsfrequentie bleef rond
de 60/min en de tensie rond de 140/80 mmHg. Op geleide
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FIGUUR 2 CT-scan van de thorax van patiënt A met duidelijke tekenen van
longoedeem beiderzijds.

van de bloedgaswaarden werd diezelfde dag de FiO2 afgebouwd naar 40, waarbij een goede zuurstofsaturatie
bleef behouden. De sedatie en de spierverslapping werden
gestopt. Na 1 dag was het longbeeld radiologisch genormaliseerd (ﬁguur 3). Patiënt overleed echter 4 dagen na
opname aan de gevolgen van irreversibel hypoxischischemisch hersenletsel.

BESCHOUWING
In 1973 werd postobstructief longoedeem voor het eerst
beschreven bij mensen.3 Eerder was alleen bij dieren aangetoond dat er na een acute obstructie van de bovenste
luchtwegen longoedeem kon ontstaan.4
POSTOBSTRUCTIEF LONGOEDEEM TYPE I

FIGUUR 1 Thoraxröntgenfoto van patiënt A bij aankomst op de Spoedeisende
Hulp, met een licht gestuwd longbeeld, herkenbaar aan de vlekkerige
verdichtingen in de longvelden.

2

Postobstructief longoedeem wordt onderverdeeld in 2
typen.3 Type I treedt op bij of kort na een plotselinge
ernstige bovensteluchtwegobstructie, zoals bij een laryngospasme na extubatie en bij kroep. Deze vorm wordt
zeer weinig beschreven bij tentamen suicidii door verhanging. Mogelijk is dit te wijten aan het lage percentage
overlevenden onder verhangingsslachtoﬀers.5
De uitlokkende factor voor het ontstaan van longoedeem
bij een postobstructief longoedeem type I is het inademen tegen een obstructie in. Hierdoor ontstaat er een
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FIGUUR 3 Thoraxröntgenfoto van patiënt A 1 dag na opname: het beeld is
opgeklaard in vergelijking tot dat in figuur 1.

sterk negatieve intrathoracale druk waardoor de veneuze
terugstroom van het bloed naar de rechter harthelft
wordt vergroot. Dit veroorzaakt een toename van de pulmonale bloedstroom en een toegenomen capillaire
hydrostatische druk in de longen, waardoor oedeem ontstaat. Een andere theorie zegt dat defecten in de longcapillairen een toegenomen permeabiliteit veroorzaken.6
Postobstructief longoedeem wordt voornamelijk gezien
bij jonge mannen die krachtig tegen een obstructie in
geademd hebben. Postobstructief longoedeem type I
ontstaat meestal binnen 60 min, maar in de literatuur is
ook het optreden van postobstructief longoedeem na 6 h
beschreven.7

Het is van belang om bij jonge patiënten met een progressieve dyspneu die is ontstaan na opheﬃ ng van een bovensteluchtwegobstructie, veroorzaakt door bijvoorbeeld
verhanging, of na opheﬃ ng van een chronische partiële
bovensteluchtwegobstructie te denken aan de mogelijkheid van postobstructief longoedeem. De klinische tekenen van dit longoedeem, te weten respiratoire problemen
als gevolg van een massaal longoedeem, kunnen tot 6 h
na opheﬃng van deze obstructie optreden.

▼ LEERPUNTEN ▼
• Postobstructief longoedeem of negatievedruklongoedeem is een
zeldzame vorm van niet-cardiogeen longoedeem. De oorzaak is
een bovensteluchtwegobstructie, bijvoorbeeld bij een tentamen
suicidii door verhanging. De oorzaak is een sterk negatieve intrathoracale druk, een verhoging van de veneuze terugvloed van
bloed naar het hart en een toename van de pulmonale capillaire
hydrostatische druk.
• Postobstructief longoedeem kan ook ontstaan na opheffing van
een chronische partiële obstructie, zoals bij vergrote tonsillen. De
oorzaak is dan niet goed bekend.
• De behandeling bestaat uit toediening van zuurstof, eventueel
ondersteund met beademing.

POSTOBSTRUCTIEF LONGOEDEEM TYPE II

Dit type wordt gezien na opheﬃng van een meer chronische partiële bovensteluchtwegobstructie, zoals na een
tonsillectomie of na het verwijderen van een bovensteluchtwegtumor.3,8 Hoe postobstructief longoedeem type
II ontstaat, is niet geheel duidelijk. Er bestaan aanwijzingen dat een chronische obstructie een positieve eindexpiratoire druk veroorzaakt. Als deze obstructie wordt
opgeheven, zou door het wegvallen van deze druk occult
interstitiëel vocht, dat wil zeggen vocht dat niet zichtbaar
is op een thoraxfoto, niet meteen verdwijnen, maar juist
longoedeem veroorzaken.3,9

De behandeling van postobstructief longoedeem bestaat
uit de toediening van zuurstof, eventueel ondersteund
met beademing.10,11 Bij onze patiënt bleek een kortdurende behandeling met positievedrukbeademing en PEEP
voldoende om het longoedeem binnen een dag te laten
resorberen.
Belangenconﬂict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 september 2008

BEHANDELING

Voor de behandeling van beide typen postobstructief
longoedeem wordt de toediening van zuurstof, eventueel
met beademing, beschreven.10,11 Er is nooit uitgezocht of
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additionele behandeling, zoals toediening van diuretica
of steroïden, zinvol is. Ook is niet duidelijk of bij nietgeïntubeerde patiënten toediening van zuurstof enkel op
geleide van de saturatie voldoende is. Over postobstructief longoedeem is weinig recente literatuur te vinden die
deze behandelingen beschrijft.
De algehele prognose van postobstructief longoedeem
lijkt goed, mits de aandoening tijdig wordt ontdekt en
adequaat wordt behandeld.
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