
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Ophoesten van bloed 

hemoptoë 
 
 

U bent onder behandeling, omdat u bloed ophoest (hemoptoë). Om u zo 

goed mogelijk te kunnen behandelen, is onderzoek nodig om de 

mogelijke oorzaak te achterhalen. Het is niet duidelijk hoelang u in het 

ziekenhuis verblijft.  

 

Wat is hemoptoë? 

Als u hoest, komt er vaak wat slijm mee. Dat slijm noemen we sputum. Bij een hevige 

hoestbui zit er soms een beetje bloed bij het sputum. Dit noemen we hemoptoë. Meestal is 

het maar een klein beetje bloed. Er zit dan een klein roze of rood stipje of streepje in uw 

sputum zitten, maar soms is er veel bloed of klodders. Het bloed komt uit uw luchtpijp of uit 

uw longen.  

 

Hemoptoë, ook wel bloed ophoesten, is een symptoom niet een ziektebeeld. Het ophoesten 

van bloed kan meerdere oorzaken hebben. 

 

Wat zijn de oorzaken? 

Meestal is de oorzaak een luchtweginfectie, zoals bronchitis of longontsteking. 

Het kan ook komen door: 

 COPD 

 Verwijding van de lagere luchtwegen (bronchiectasieën) 

 Bloedpropje dat een slagader verstopt (longembolie) 

 Taaislijmziekte (Cystic Fibrosis) 

 Hartfalen links (decompensatio cordis) 

 Ongeluk (trauma) 

 Longkanker (longcarcinoom) 

 Verworven of iatrogene stollingsstoornis 

 Lichaamsvreemd voorwerp (Corpus alienum) 

 Longabces, aspergilloom of tuberculose (TBC) 

 Ontsteking van de bloedvaten (Vasculitis)  

 Misvorming in het bloedvatenstelsel (Arterioveneuze malformatie)  

 

Klachten bij hemoptoë 

Naast het ophoesten van bloed, kunt u ook nog andere klachten hebben zoals 

 Toenemend benauwd 
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 Kortademig 

 Pijn (op de borst) 

 Een ‘borrelend gevoel’ in de borstkas 

 Koorts, koude rillingen, keelpijn en malaise  

 Zelden komt ook voor: nachtzweten, afvallen en verslikken (aspiratie)  

 

Onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van vragen over uw huidige situatie, een 

lichamelijk onderzoek en soms aanvullend onderzoek.  

 

Vragen 
Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat de longarts u eerst een paar vragen stelt zoals: 

 Wat is uw voorgeschiedenis? 

 Hoe lang heeft u deze klachten? 

 Heeft u deze klachten al eens eerder gehad? 

 Hoe vaak heeft u bloed opgehoest?  

 Hoeveel bloed heeft u opgehoest? 

 Hoe zag dit bloed eruit? Denk aan: helderrood ‘vers’ of donkerrood ‘oud’ bloed. Zaten er 

stolsels bij? 

 Gebruikt u bloedverdunners? 

 

Lichamelijk onderzoek 
Na het beantwoorden van de vragen, volgt een lichamelijk onderzoek: 

 Meten van de vitale functies zoals de bloeddruk en zuurstofsaturatie 

 Inspectie van mond, neus en keel  

 Beluisteren van uw longen en soms uw hart  

 

Aanvullend onderzoek 
Soms is aanvullend onderzoek nodig zoals: 

 Bloedonderzoek 

 Longfoto 

 Hartfilmpje (ECG). 

 

De behandeling 

Om te kunnen bepalen welke behandeling noodzakelijk is, is het nodig om eerst de oorzaak 

van het hemoptoë te achterhalen.  

 Bij veel bloedverlies, kan de zorgverlener u vragen op een bepaalde zijde te gaan liggen.  

 Als de benauwdheid niet onder controle is, kan zuurstoftherapie een manier zijn om de 

benauwdheid te verminderen. Eventueel kan ook de zuurstofsaturatie verhoogd worden.  

 Bij een risico op een levensbedreigende situatie, bespreekt de longarts met u de 

mogelijkheden.  

 

Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/longgeneeskunde 

 

 

Contact  
polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

P2 

 

polikliniek Longziekten, locatie West 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 4 

 

verpleegafdeling Longgeneeskunde, locatie Oost 

T 020 599 28 30 (24 uur per dag) 

E longgeneeskunde@olvg.nl 

B8 

 

verpleegafdeling Longgeneeskunde, locatie West  

T 020 210 82 37 (24 uur per dag) 

route 71 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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