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INLEIDING 

  

Voor u ligt het COPD protocol van Twente. Dit protocol geeft u informatie en 

hulpmiddelen om de kwaliteit van zorg voor COPD-patiënten in uw praktijk te verbeteren. 

Dit protocol is de inhoudelijke basis voor de DBC-afspraken met de zorgverzekeraar. 

 

COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel 

chronische obstructieve longaandoening. Een breed gehanteerde definitie van COPD luidt 

(CBO 2004): 

‘Een aandoening die gekarakteriseerd wordt door een luchtwegobstructie die niet volledig 

reversibel is. De luchtwegobstructie is doorgaans progressief en geassocieerd met een 

abnormale inflammatoire reactie van de longen op schadelijke deeltjes en gassen.’  

COPD is een chronische aandoening met een ongunstige prognose. De eerste symptomen 

doen zich meestal voor na het 40e levensjaar.  

 

In Nederland wordt de prevalentie van COPD geschat op 2,4% bij mannen en op 1,7% 

bij vrouwen. Daarmee heeft Nederland meer dan 350.000 patiënten met de diagnose 

COPD. De incidentie is ongeveer 20 per 1.000 patiënten per jaar. 

Uit onderzoek blijkt dat dit aantal de komende jaren (nog) sterk zal toenemen. Het 

betreft alle categorieën COPD–patiënten (met een lichte, matige of ernstige ziektelast).  

Hierbij moeten we rekening houden met onderdiagnostiek, met name bij mensen met 

een meer lichte ziektelast. 

Verbeteringen in vroeg diagnostiek en behandeling kunnen leiden tot aanzienlijke 

individuele en maatschappelijke gezondheidswinst.  

 

Er is een duidelijk verband tussen de totale consumptie van sigaretten en de ernst van 

de longfunctievermindering.  

COPD komt beduidend vaker voor bij mensen met een lagere opleiding, ook na correctie 

voor een hogere prevalentie van roken. Bij één op de drie rokers tussen 40 en 65 jaar 

komt COPD voor maar is de diagnose (nog) niet gesteld. 

Het blijkt dat veel patiënten in de eerste lijn ten onrechte de diagnose COPD hebben, 

terwijl er ook vele rokers rondlopen die (nog) niet weten dat ze COPD hebben. 

 
In dit COPD protocol zetten we uiteen hoe de basiszorg wordt uitgevoerd na het stellen 
van de diagnose COPD en na het maken van het behandelplan door de zorgverlener. Ook 
leest u wanneer consultatie of verwijzing plaatsvindt van of naar andere zorgverleners in 
de 1e en 2e lijn.  
Het uitgangspunt hierbij is dat de praktijkondersteuner1, onder voorwaarden, de 
basiszorg kan leveren. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg 
binnen zijn of haar praktijk. We beschrijven hoe en welke taken de huisarts delegeert.  
Het protocol is een onderdeel van de ketenzorg. Binnen de ketenzorg informeren 
zorgverleners elkaar, hebben zij waar nodig overleg over de behandeling, maken zij 
gebruik van elkaars deskundigheid en stemmen zij het behandelbeleid samen af. 

 

Spirometrie  

We willen de kwaliteit van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie garanderen door 

de praktijk te verplichten een cursus spirometrie te volgen. We hebben hierbij gekozen 

voor de door de CAHAG gesuperviseerde cursus (CASPIR). Hulpverleners die het examen 

ter afsluiting van deze cursus met goed gevolg hebben afgelegd, zijn in staat een goede 

spirometrie uit te voeren.  

Als alternatief kunnen praktijken een spirometrie ook laten uitvoeren in het ziekenhuis, 

bij de SHO of eventueel bij een HAGRO/HOED-lid dat wel spirometrie kan uitvoeren. 

 

                                           
1 Daar waar praktijkondersteuner staat geschreven kan ook longverpleegkundige worden gelezen. 
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Omwille van de omvang van de werkdruk is er van afgezien om astma mee te nemen in 
dit protocol; de combinatie van astma en COPD valt daarom ook buiten dit document. 
Vrijwel zeker zal dit af en toe verwarrende situaties geven. Het kan voorkomen dat 
iemand eerst astma heeft terwijl later toch blijkt dat dit COPD is of misschien een 
combinatie van beide. Te overwegen valt de astmapatiënt (zeker bij startende 
praktijkondersteuning) door de huisarts te laten begeleiden.  

 

De grootste knelpunten in de COPD-zorg: 

 De praktijkondersteuner, maar zeker ook de huisarts staat te weinig stil bij ziektelast 

zoals gedefinieerd in de zorgstandaard 2010. Als men niet weet wat matige ziektelast 

is ,kan men ook moeilijk actie ondernemen bij afwijkende zaken. 

 onvoldoende tijd voor leefstijladviezen zoals stoppen met roken, goede voeding en 

genoeg beweging; 

 communicatie en educatie: onvoldoende aandacht voor goede educatie, 

inhalatietechniek en therapietrouw; 

 onvoldoende aandacht voor psychisch functioneren en welbevinden. 

 De zorg aan patiënten met COPD wordt binnen de huisartsenpraktijk toenemend 

gestructureerd aangepakt: er zijn wel veel verschillende disciplines betrokken bij 

deze zorg. De samenwerking en afstemming tussen de diverse disciplines vraagt nog 

enige aandacht.  

 

Huisartsen die deelnemen aan de DBC COPD krijgen behalve dit protocol ook flowcharts 

COPD ter beschikking gesteld. Deze flowcharts zijn een toegankelijke uitwerking van dit 

protocol voor de dagelijkse praktijk.  

We vertrouwen erop dat deze update van het protocol de werkwijze transparanter maakt 

en de samenwerking met de patiënt en andere disciplines bevordert. 

 

augustus 2015 

Jan Rauws, kaderhuisarts COPD  
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1 DE ORGANISATIE VAN COPD ZORG 

  

1.1 Visie op COPD zorg 

THOON en FEA willen kwalitatieve, transparante, betaalbare en laagdrempelige zorg 

leveren aan alle (toekomstige) patiënten met een chronische ziekte zoals COPD. Doel van 

deze zorgverlening is dat patiënten leren omgaan met hun ziekte én voorkoming of 

uitstel van complicaties en/of verergering van ziekte met behoud van optimale kwaliteit 

van leven.  

 

Deze zorg wordt gekenmerkt door: 

‐ samenhang tussen preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding;  

‐ aandacht voor educatie en zelfmanagement van de patiënt met een chronische 

aandoening; 

‐ het betrekken van mantelzorgers en aandacht voor lotgenotencontact; 

‐ routinematige rapportage en feedback;  

‐ gebruik van evidence based interventies en landelijke en internationale standaarden 

en richtlijnen.  

 

Onze visie is dat ieder mens in staat gesteld moet worden zo veel mogelijk de 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheid en ziekte en voor de kwaliteit van 

zijn eigen leven. 

De huisarts wil in samenwerking met andere hulpverleners de patiënt daar zo veel 

mogelijk bij helpen en ondersteunen, zodat de patiënt zijn eigen keuzes kan maken en 

zijn verantwoordelijkheid daarin kan nemen. 

 

1.2 De nieuwe NHG standaard 2015 

‐ De nieuwe standaard doet meer recht aan de COPD-patiënt. De standaard gaat 

primair uit van de vraag van de patiënt die gebruik maakt van zorg, de patiënt staat 

dus centraal. Bij elke controle (dynamisch en dus veranderlijk) ontstaat er een ander 

individueel zorgplan (IZP), met telkens aandacht voor de vier pijlers uit de integrale 

zorg (fysiologische stoornis, klachten, beperkingen, kwaliteit van leven). 

‐ De referentiewaarden en de afkappunten van spirometrie zijn veranderd (GLI). 

‐ De ernst van COPD wordt bepaald door de ziektelast (dus niet slechts door de FEV1). 

‐ In de monitoring fase wordt gestandaardiseerde bronchusverwijding bij spirometrie 

niet aanbevolen en wordt spirometrie verricht met behoud van de eigen 

luchtwegmedicatie van de patiënt. 

 

1.2.1 Zelfmanagement  

De COPD-patiënt heeft meer dan alleen een fysiologische stoornis en is niet alleen in 

GOLD-stadia in te delen. Hij ervaart klachten (hoesten, opgeven van slijm, exacerbaties, 

wisselend in ernst en frequentie), beperkingen in het dagelijkse functioneren (dyspnoe, 

verminderde fysieke belastbaarheid/inspanningsvermogen), de aanwezigheid van 

multimorbiditeit en problemen in de kwaliteit van leven.  

Deze domeinen worden mede bepaald door de mate waarin de patiënt erin slaagt zich 

aan de stoornis aan te passen (adaptatie), waarbij zijn gedrag centraal staat. Naast 

uiteraard stoppen met roken is om die reden zelfmanagement, als adaptief gedrag, van 

het grootste belang.  

Zelfmanagement is meer dan alleen therapietrouw, correct medicatiegebruik of 

exacerbatie-management. Het betreft ook acceptatie van het hebben van COPD, het 

aanpassen van het bewegingspatroon, het vergroten van zelfeffectiviteit door 

oefeningen, het mobiliseren en behouden van sociale contacten en het behouden van een 

emotionele balans. 

Voor de diagnostiek zijn anamnese en spirometrie essentieel. Conform de definitie moet 

er sprake zijn van klachten met een niet of niet geheel omkeerbare luchtwegobstructie, 

waarbij de indeling hiervan geschiedt – na bronchusverwijding – volgens de GOLD- 

criteria. Dit is het begin van de inventarisatie van alle boven besproken hoofddomeinen 
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(fysiologische stoornis, klachten, beperkingen, kwaliteit van leven) van de integrale 

gezondheidstoestand van de patiënt, inclusief de adaptatie en multimorbiditeit.  

Dit inventariseren (het assessment) vindt zowel kwalitatief als kwantitatief plaats (CCQ, 

MRC, gewichtsverlies en BMI, FEV1, FER). Op basis van deze globale beoordeling van de 

fysiologische toestand, klachten en beperkingen (=basale assessment) kan een 

individueel behandelplan, samen met de patiënt als medeverantwoordelijke, worden 

opgesteld (=maatwerk) of voor nadere analyse doorverwezen worden. De indicaties voor 

nadere analyse komen overeen met de NHG-Standaard.  

 

Zoals eerder gemeld, wordt in deze zorgstandaard de GOLD-indeling niet als leidend 

gehanteerd, maar wordt gesproken over COPD-patiënten met een lichte, matige of 

ernstige ziektelast. Kijken we naar de betekenis van deze nieuwe indeling voor de plaats 

waar de zorg wordt verleend, dan zal dit niet leiden tot grote verschuivingen. Dit mede 

omdat de criteria voor verder assessment overeenkomen met de criteria beschreven in 

de Landelijke Transmurale Afspraken COPD.  

 

Ook is bekend dat de oude GOLD-1-patiënt meestal slechts een lichte (tot geen) 

ziektelast ervaart, maar uitzonderingen hierop zijn wel mogelijk.  

Het merendeel van de oude GOLD-2-patiënten zal een lichte ziektelast ervaren en bij een 

substantieel deel komt matige ziektelast voor.  

De oude GOLD-3-patiënt zal de meeste tijd matige tot ernstige ziektelast ervaren, maar 

de ‘stabiele’ patiënt zal lichte ziektelast ervaren. De patiënt met lichte ziektelast blijft of 

keert terug in de eerste lijn, matige ziektelast verdient nadere assessment waarna 

meestal terugverwijzing dan wel ‘shared care’ volgt. De patiënt met ernstige ziektelast 

zal blijvend intensieve zorg ontvangen in de tweede/derde lijn. 

 

Naast bovenstaande inhoudelijke aspecten (diagnostiek, assessment, individueel 

zorgplan, begeleiding, participatie en re-integratie) spreekt de standaard COPD zich ook 

uit over de organisatiestructuur van de keten.  

 

1.2.2 Centrale behandelstrategieën 

Het blijkt dat de ernst van de fysiologische stoornis slechts in beperkte mate gecorreleerd 
is aan de klachten, beperkingen en kwaliteit van leven. Dus als diagnostiek zich alleen 
richt op de spirometrie dan geeft dit slechts beperkte informatie over de problemen die 
de patiënt ervaart in de andere drie domeinen.  
De nieuwe COPD-patiënt wordt geconfronteerd met het feit dat zijn normale leven 
drastisch is veranderd. Hij staat dus voor de taak zich aan te passen aan deze nieuwe 
situatie. Klachten, beperkingen en kwaliteit van leven worden mede bepaald door de 
mate waarin de patiënt erin slaagt zich aan de stoornis aan te passen. Dit heet adaptatie. 
Voorbeelden van adaptatie: 
‐ juiste inhalatietechniek; 
‐ exacerbatie-management; 
‐ therapietrouw; 
‐ gezonde leefstijl (stoppen met roken, bewegen, goede voeding); 
‐ energiebesparende technieken; 
‐ ademregulatie, stressmanagement, communicatie. 
Cruciaal hierbij is het besef dat het gedrag van de patiënt centraal staat bij adaptatie. 
Zelfmanagement omvat al het adaptieve gedrag (zie 2.2.1 zelfmanagement). 
 

1.2.3 Zorgvisie 

1. Zorg–op-maat is het uitgangspunt: de patiënt staat centraal. Dat wil zeggen de 
behandeling wordt aangepast aan de aard en ernst van de ervaren problemen van 
een patiënt, met een individueel en dynamisch behandelplan. De ziektelast wordt 
bepaald door vier hoofddomeinen (fysiologische stoornis, klachten, beperkingen en 
kwaliteit van leven). Spirometrie naar aanleiding van klachten blijft noodzakelijk voor 
de diagnostiek, dus ook de GOLD-criteria. GOLD-criteria zijn niet leidend maar een 
onderdeel van het totale assessment met als resultaat indeling in ziektelast. 
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2. Bevorderen van de integrale gezondheidstoestand: 
a. optimaliseren fysiologische functioneren; 
b. optimaliseren van de adaptatie aan de stoornis: hoe goed slaagt de patiënt 

erin zich aan de stoornis aan te passen (adaptatie), waarbij zijn gedrag 
centraal staat. 

3. Assessment en behandeling vinden multidisciplinair plaats. 

 

1.3 Doelgroepen en doelstellingen 

Inclusie- en exclusiecriteria met betrekking tot dit specifieke protocol 

Inclusiecriteria: 

‐ COPD-patiënten met lichte ziektelast 

‐ COPD-patiënten met exacerbaties  

‐ COPD-patiënten met matige ziektelast na terugverwijzing uit de 2e lijn. 

‐ COPD patiënten die ook astma hebben met een relevante rookgeschiedenis en 

duidelijk klachten die passen bij COPD. 

 

Exclusiecriteria: 

– Astmapatiënten  

– Patiënten met matige ziektelast (tenzij na terugverwijzing door de longarts) 

 

De behandelingsdoelen bij patiënten met COPD zijn: 

– het verminderen van klachten; 

– het verbeteren van het inspanningsvermogen; 

– het normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV1); 

– het voorkomen van exacerbaties; 

– het uitstellen of voorkomen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid; 

– het verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven.  

 

1.4 Praktijkvoering en randvoorwaarden 

Systematische hoogwaardige COPD zorg in de huisartsenpraktijk stelt een aantal 

randvoorwaarden:  

‐ protocollaire opzet van de zorg; 

‐ sluitend registratie-, afspraak- en oproepsysteem; 

‐ structurele samenwerking met praktijkondersteuner en praktijkassistente; 

‐ communicatie en afstemming van de zorg met andere hulpverleners zoals longarts, 

fysiotherapeut en diëtist; 

‐ facilitaire mogelijkheden (voldoende tijd en ruimte beschikbaar, 

voorlichtingsmateriaal, weegschaal en meetlint); 

‐ scholing en deskundigheidsbevordering: kennis over COPD (huisarts, 

praktijkondersteuner, praktijkassistente); 

‐ motivatie verschillende partijen (huisarts, praktijkondersteuner, praktijkassistente); 

‐ afspraak over interventie stoppen met roken; 

‐ spirometrie is mogelijk in de praktijk of er zijn mogelijkheden in de nabije omgeving 

om spirometrie als functieonderzoek aan te vragen.  

‐ indien men niet voldoende geschoold is in de uitvoering en daarna het interpreteren 

van een spirogram, dient scholing plaats te vinden; 

‐ kwaliteit waarborging/kwaliteitsindicatoren; 

‐ goede financiering; 

‐ periodieke evaluatie en feedback van bovengenoemde aspecten. 

(zie ook flowchart 1) 
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1.5 Het opzetten van een COPD spreekuur 

1.5.1 In 10 stappen naar een speciaal spreekuur voor COPD-patiënten 

Onderstaande 10 stappen (zie ook flowchart 2) staan ook uitgebreid omschreven in de 

praktijkhandleiding Astma/COPD van het Nederlands Huisartsen Genootschap. In deze 

handleiding zijn ook zeer bruikbare materialen te vinden voor het opstarten en uitvoeren 

van het COPD spreekuur. 

 

Bij een gestructureerde aanpak van een bepaald probleem is het van belang de omvang 

ervan te kennen. Dat is niet anders bij de organisatie van een COPD-spreekuur in de 

huisartsenpraktijk. 

 

Inzage in de omvang en opbouw van uw COPD-populatie is van belang bij: 

‐ Het actief oproepen van patiënten voor controle. 

‐ De planning van de zorg:  

o Hoeveel longfunctietesten zijn er op jaarbasis te verwachten? 

o Wat is zinvol om te delegeren? 

o Wat is de verwachte tijdsinvestering voor alle medewerkers? 

 

Stap 1: Inventariseren en selecteren  

Het selecteren van de patiënten: 

Doel van deze stap is om een goed overzicht te krijgen van de patiënten die bij u bekend 

zijn met COPD. Er zijn meerdere methoden om patiënten met COPD te selecteren. De 

voor u geschikte methode is afhankelijk van hoe het HIS/KOS wordt gebruikt en is 

afhankelijk van de doelstelling en de tijd die u eraan kunt besteden. 

 

a. Via ICPC codering in het journaal of in de probleemlijst: 

De volgende coderingen komen in aanmerking: R95 (COPD) en eventueel R91 

(chronische bronchitis: veel COPD patiënten werden in het verleden gelabeld met deze 

diagnose). Dit is de meest nauwkeurige methode maar uiteraard alleen bruikbaar als er 

consequent ICPC coderingen zijn aangemaakt. 

 

b. Ruiter: LO: 

Dit differentieert niet tussen astma en COPD en kan ook worden gebruikt voor andere 

longaandoeningen. De selectie zal dus handmatig moeten worden verfijnd. 

 

c. Medicatie: 

Selecteren op B- Mimetica (RO3AC), inhalatiecorticosteroïden (RO3BA), 

parasympaticolytica (RO3BB) en theofyllinederivaten (RO3DA) of op CARA medicatie in 

het algemeen (RO3). Omdat er COPD patiënten zijn die ook astma hebben, staat in deze 

opsomming ook astma-medicatie benoemd. 

Het selecteren op medicatie kunt u zelf uitvoeren maar u kunt het ook als dienst vragen 

aan de apotheek waar veel van uw receptuur wordt verwerkt. Selecteer de patiënten 

waarbij de diagnose COPD is bevestigd of wordt vermoed. Patiënten die langdurig geen 

medicijnen hebben gebruikt kunnen buiten deze selectie vallen, houd hier rekening mee! 

 

d. Meetwaarden: 

Als u gebruik maakt van de meetwaardenmodule van uw HIS/KOS, kunt u gebruikmaken 

van een selectie van alle patiënten bij wie een piekstroom of FEV1 is geregistreerd. 

Hierbij kunt u patiënten missen waarbij de spirometrie niet in eigen beheer werd 

uitgevoerd. Anderzijds kunnen patiënten ten onrechte worden geselecteerd, waarbij om 

diagnostische reden spirometrie werd uitgevoerd zonder dat dit leidde tot de diagnose 

COPD. 

 

e. Tijdens het spreekuur bezoek: 

Aan patiënten die op het spreekuur komen met langdurige of recidiverende 

luchtwegklachten, (ex-)roker zijn, en ouder dan 40 jaar, kunt u spirometrie aanbieden. 

Mogelijk vallen ze op grond van de uitslagen in de DBC.  
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Stap 2: Controleren 

In stap 2 controleert de praktijkondersteuner of het geselecteerde bestand actueel is. 

Zijn er personen vertrokken of overleden? Missen er namen? Zijn er mensen die voor hun 

COPD volledig onder controle van een specialist staan? 

De huisarts controleert vervolgens de op bovenstaande wijze verkregen lijsten met 

geselecteerde patiënten op juistheid. Met andere woorden: staat de betreffende patiënt 

terecht op de lijst, is de diagnose COPD terecht gesteld? Dit kan als een selectieronde op 

patiëntniveau worden beschouwd en neemt veel tijd in beslag.  

 

Stap 3: Registreren 

Om tal van redenen is het van belang, ook voor de werkplanning, dat alle patiënten een 

ICPC codering hebben. Breng de ICPC codering aan waar dat nog niet is gedaan. Omdat 

de codering van de obstructieve longaandoeningen de laatste jaren is gewijzigd, is de 

kans groot dat veel patiënten niet correct zijn gecodeerd. In de loop van het verdere 

proces wordt de diagnose verder genuanceerd door een GOLD-classificatie toe te voegen. 

 

Stap 4: Organiseren  

Voordat het spreekuur van start kan gaan, valt er heel wat te organiseren. Maak om te 

beginnen een inschatting hoe vaak het spreekuur gehouden moet worden. En heeft de 

praktijkondersteuner nog voldoende tijd over voor deze nieuwe groep patiënten? 

Gemiddeld komen er in een huisartsenpraktijk 12 tot 20 patiënten met COPD voor per 

1.000 patiënten. Nemen we het controleadvies van de NHG standaard als uitgangspunt 

en gaan we ervan uit dat de longarts de ernstige patiënten controleert, lijkt gemiddeld 

twee consulten per jaar een redelijke inschatting. Hierbij hebben we geen rekening 

gehouden met niet-geplande tussentijdse controles wegens exacerbaties omdat deze 

buiten het COPD spreekuur plaatsvinden. 

In de praktijk moet een spreekkamer beschikbaar zijn voor het uitvoeren van het 

spreekuur. Ook de benodigde materialen moeten aangeschaft worden. 

Nagegaan moet worden of iedereen voldoende geschoold is op het gebied van COPD: 

bijvoorbeeld het uitvoeren van een spirometrisch onderzoek, het interpreteren van de 

curve en het geven van inhalatie-instructie. 

 

Stap 5: Informeren 

Het is van belang de patiënten goed te informeren over de nieuwe gang van zaken. Dit 

kan schriftelijk gebeuren of mondeling tijdens controleconsulten of door middel van 

nieuwsbrieven in de praktijk of op de website. Het moet voor de patiënten duidelijk zijn 

dat de medewerkers in de praktijk bevoegd en kundig zijn om de controles uit te voeren 

en dat regelmatig met de huisarts wordt overlegd. De patiënt mag niet het gevoel krijgen 

dat de weg naar de huisarts afgesneden is.  

 

Stap 6: Uitvoeren  

Nu alles georganiseerd is, kunnen de spreekuur van start gaan. Het versturen van een 

brief is daarvoor een geëigend middel. Voor een efficiënte praktijkvoering is het van 

belang dat de POH de controles goed over het jaar verdeelt. Dit kan bereikt worden door 

de informatiebrieven niet in één keer, maar gespreid over het jaar te versturen. De POH 

kan proberen het spreekuurbezoek enigszins te beïnvloeden door het toezenden van een 

brief in combinatie met een vragenlijst. Nodig de patiënten uit aan de hand van de 

uitslagen van de vragenlijst. Daarbij kan de POH selecteren op een tweetal zaken: de 

ernst van de klachten of de mogelijkheden verbeteringen aan te brengen in de 

behandeling. 

Tenslotte kan de uitslag van de vragenlijst onderdeel uitmaken van een nulpuntmeting 

voor het categorale spreekuur.  

(Seizoensinvloeden bepalen mede het bij de controles gepresenteerde klachtenpatroon. 

Houd rekening met de maand waarin een patiënt is opgeroepen.)  

Non-responders moeten nagebeld worden. Ze kunnen ook benaderd worden bij het 

aanvragen van hun herhaalreceptuur. 
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Stap 7: Administreren 

Om gestructureerd te werken en een goed overzicht te hebben van de actuele situatie 

verdient het aanbeveling de verzamelde gegevens geordend te registreren volgens de 

SOEP-methode. Registreer daarbij alle gemeten waarden in de meetwaardenmodule in 

het HIS/KOS. Bedenk dat er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij het 

begeleidingsproces. Uit de registratie moet duidelijk zijn wie de betrokken hulpverlener is 

geweest. De vastgelegde gegevens worden ook, ten behoeve van de zorg, aan anderen 

overgedragen. Er speelt dus ook een communicatieaspect. Reden te meer om de zes 

eisen voor goede verslaglegging (beschikbaarheid, leesbaarheid, volledigheid, 

beknoptheid, betrouwbaarheid en inzichtelijkheid; zie NHG Standaard Medische 

verslaglegging) serieus te nemen.  

 

Stap 8: Follow up en bewaking van de follow up 

De controles moeten regelmatig worden herhaald. Om de patiënt goed onder controle te 

houden is een sluitend afsprakensysteem aan te bevelen. 

 

Stap 9: Bijhouden 

Bijhouden betekent het bijhouden van bevindingen bij anamnese of lichamelijk 

onderzoek, van laboratoriumuitslagen en relevante gegevens uit specialistenbrieven, 

maar ook het bijhouden van het patiëntenbestand.  

Nieuwe COPD-patiënten krijgen meteen de juiste ICPC codering (R95). Van het reeds 

bekende bestand is het goed na te gaan welke patiënten een nog niet zekere codering 

hebben. Overleden en vertrokken patiënten worden verwijderd.  

Het is goed om na verloop van tijd na te gaan wie uit de controle zijn verdwenen en 

vervolgens deze patiënten aan de controles te herinneren. 

Als praktijk kun je niet zonder een Excel bestand voor het bijhouden van gegevens zoals 

ja/nee in DBC, controle bij huisarts cq. tweede lijn of geen zorg willen hebben. 

 

Stap 10: Contacten met andere hulpverleners 

Onderlinge contacten tussen huisartspraktijk en andere hulpverleners die een rol spelen 

in het behandelproces van een COPD-patiënt, zijn van groot belang. Hierbij kan gedacht 

worden aan: 

‐ de diëtist 

‐ de fysiotherapeut 

‐ de longverpleegkundige 

‐ de longarts 

‐ de apotheker 

‐ de “stoppen met roken” polikliniek 

‐ de wijkverpleegkundige 

‐ het longfunctielaboratorium of het huisartsenlaboratorium 
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1.5.2 Werkschema COPD zorg in de huisartsenpraktijk 

(flowchart 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisarts: stelt diagnose m.b.v.: 
 Anamnese 

 Lichamelijk onderzoek 
 spirometrie 

Scharnierconsult door 
huisarts: deel diagnose mee 

aan patiënt in 
scharnierconsult 

Spirometrie door 
POH of huisartsenlab 

of longfunctielab 

Onduidelijke diagnose 

Herhaal spirometrie 

evt. X-thorax, lab, 
ECG 

Verwijzing 2e lijn 

1e consult POH: 

Anamnese (aanvullend) 
 Educatie 
 Medicatie incl. instructie 
 Leefstijladviezen 

Beweeganalyse pm fysio  
Voedingsanalyse pm 

diëtiste 
 Individueel zorgplan (IZP) 

Nabespreken consult door 
POH met huisarts 

Medicatie: 

Behandeling volgens protocol 
Volgende afspraak: 4 weken 

2e consult POH: 
Controle anamnese 
 Medicatie  

 Educatie 
 Leefstijladviezen 
 Individueel zorgplan (IZP) 

Nabespreken met huisarts: 
Controle:  
 4 weken bij medicatie-

verandering 
 3 maanden als geen 

medicatieverandering 
 3 mnd: bij stabiele patiënt 

3e consult POH: 
Controle anamnese 
 Medicatie incl. instructie 

 Educatie 
 Leefstijladviezen 
 Individueel zorgplan (IZP) 

Wijziging medicatie:  
Controle na 4 weken: zie 3e 
consult 

 
Niet-medicamenteuze 
interventie: controle na 3 
maanden 

Indien stabiel: 
Controle na 1 jaar 

Jaarcontrole POH: 
 Anamnese  
 Metingen 

- CCQ+MRC 
- BMI 
- Spirometrie 
- Aantal exacerbaties 

 Medicatie incl. instructie 
 Educatie 
 Leefstijladviezen 

 Individueel zorgplan (IZP) 
 Griepvaccinatie 
 
Huisarts: 
 Aandacht voor comorbiditeit en exacerbaties 
 Afstemming IZP 

Nabespreken consult door 

POH met huisarts 
Nieuwe afspraak maken 
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Stabiele fase 

 
Lichte en matige ziektelast 

Spirometrie door 
POH of huisartsenlab 

of longfunctielab 

1e consult POH: 
Anamnese (aanvullend) 
 Educatie 
 Medicatie incl. instructie 
 Leefstijladviezen 
 Doorverwijzen fysio: 

MRC>2 

 Individueel zorgplan (IZP) 

Nabespreken consult door 
POH met huisarts 

Lichte ziektelast: 
1x extra consult voor 
50% v.d. patiënten 
na 3-6 maand 

2e consult POH: 

Controle anamnese 
 Medicatie  

 Educatie 
 Leefstijladviezen 
 Individueel zorgplan (IZP) 

Nabespreken met huisarts: 
Controle:  
 4 weken bij medicatie-

verandering 
 3 maanden als geen 

medicatie-verandering 
 3 mnd: bij stabiele patiënt 

3e consult POH: 
Controle anamnese 
 Medicatie incl. instructie 

 Educatie 
 Leefstijladviezen 
 Individueel zorgplan (IZP) 

Wijziging medicatie:  
Controle na 4 wk: zie 3e 
consult 

 
Niet-medicamenteuze 
interventie: controle na 3 
mnd. 

Indien stabiel: 
Controle na 1 jaar 

Jaarcontrole POH en huisarts: 

 
 Anamnese  

 Metingen 
- CCQ 
- MRC 
- BMI 
- Spirometrie 
- Aantal exacerbaties 
- Lichamelijk onderzoek: door huisarts op indicatie 

 Medicatie incl. instructie 
 Educatie 
 Leefstijladviezen 
 Individueel zorgplan (IZP) 
 Griepvaccinatie 

Nabespreken consult door 
POH met huisarts 
 
Overweeg multidisciplinair 

overleg met o.a.: 
fysiotherapeut, diëtist, 
longarts, POH GGZ of 
psycholoog 

Matige ziektelast: 
1x extra consult én 
voor 75% v.d. 
patiënten 2e extra 
consult na 3-6 mnd 



 

Pagina 15 van 72 

2 DIAGNOSTIEK 

  

2.1 Diagnostiek en parameters 

Basale parameters die nodig zijn: 

 anamnese (zie hieronder) 

 ervaren klachten en beperkingen, bijvoorbeeld CCQ of RIQ-MON 10 

 dyspnoe score: MRC 

 voedingstoestand: gewichtsverlies, BMI 

 longfunctiebeperking: een secondewaarde (FEV1), reversibiliteit, verloop FEV1 (post) 

 

Integrale gezondheidszorg 

1. Orgaanstoornis 

Spirometrie  

BMI  

O2 saturatie  

spierkracht  

VVM (optie) 

2. Klachten  

Anamnese  

MRC  

Exacerbatiefrequentie  

3. Beperkingen 

Anamnese  

CCQ  

6 min looptest (optie) 

4. Kwaliteit van leven 
Anamnese  

CCQ  

 

Deze parameters zijn in eerste instantie behulpzaam in het globaal beoordelen van de 

fysiologische toestand en klachten en beperkingen. Op basis van de verkregen gegevens 

beoordeelt de POH of er een nadere analyse moet plaatsvinden of dat er in samenspraak 

met de patiënt een individueel zorgplan (IZP) gemaakt kan worden. 

Flowchart 3 (het in kaart brengen van een patiënt) en flowchart 4 (diagnostisch schema) 

zijn schematische hulpmiddelen voor de diagnostische fase. 

 

De diagnose COPD wordt gesteld bij patiënten: 

 die ouder zijn dan 40 jaar met klachten van dyspnoe en/of hoesten, al of niet met 

slijm opgeven; 

 in combinatie met een relevante rookhistorie (>20jaar roken of >15 pakjaren gerookt); 

 en een FEV1/FVC-ratio z-score na bronchusverwijding van <-1,64 in een stabiele fase 

hebben. 
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NHG 2015: 

‐ Referentiewaarden zijn veranderd inclusief de afkappunten bij spirometrie: 

o -zijn nu gebaseerd op 58.000 normale mensen 

o -afkappunt is niet meer FER<0,7 of FEV1<80% maar leeftijdsonafhankelijk Z-

score<-1,64 ,wat ook geldt voor FEV1 en FVC. 

‐ De berekening van deze referentiewaardes in GLI2012 is op de volgende manier tot 

stand gekomen. Bij 58.000 gezonde mensen zijn spiro’s gemaakt. Al deze uitslagen 

zijn ingedeeld in verschillende categorieën, onderverdeeld naar leeftijd, geslacht, 

lengte en ras (bijv. leeftijd 50-55jr,vrouw, lengte 160-165cm, Kaukasisch ras). Voor 

elke categorie is berekend wat de verdeling van longfunctie-uitslagen was en welke 

FER ratio overeenkwam met de grenswaarde van de categorie personen met de 

laagste 5% FEV1/FVC-ratio. 

‐ 5% percentiel is gelijk aan z-score=-1,64 

 

De differentiaaldiagnostiek bestaat voornamelijk uit: 

‐ Astma, met name hyperreactiviteit, een positieve familieanamnese, allergie en vaak 

vanaf de kindertijd al klachten met klachtenvrije intervallen. 

‐ Hartfalen (bij verdenking: bepaal PRO-BNP). 

‐ Restrictieve aandoeningen (FVC z score <-1,64 in combinatie met FEV1/FVC z score 

<-1,64) in de eerste lijn gaat het hierbij vaak om een technisch onvoldoende 

uitgevoerde test. 

 

Bij twijfel over de diagnostiek overweeg verwijzing naar de tweede lijn. 

Röntgen thorax op indicatie waaronder veranderd hoestpatroon/hemoptoe/frequente 

luchtweginfecties. 

In flowchart 9 vindt u een overzicht Ziektelast en Gold-klasse. 

 

2.2 Anamnese en controle anamnese COPD 

2.2.1 Richtlijnen voor het afnemen van een anamnese en het stellen van de 

diagnose COPD 

Het uitgangspunt is een patiënt van 40 jaar of ouder, die rookt of gerookt heeft en die 

klachten heeft van dyspnoe en/of hoesten, al of niet in combinatie met het opgeven van 

slijm. 

Het afnemen van de anamnese moet altijd uitgebreid gebeuren om daarmee astma te 

kunnen uitsluiten, of patiënten met een dubbeldiagnose: COPD én astma op te sporen. 

 

 

                                           

2 De grenswaarden van z-score FEV1/FVC en FEV1 is -1,64. Sinds NHG 2015 wordt de FER waarde uitgedrukt 

in z-scores.De grens van afwijkend staat op <5% percentiel van de normale bevolking wat overeenkomt met z 
score van -1,64. 

Indeling van de ernst van COPD volgens de GOLD classificatie 

GOLD stadium Z-score van FEV1/FVC2 

(FER)  

FEV1(%)  

(één secondewaarde)  

GOLD I: licht <-1,64 >80  

GOLD II: matig ernstig <-1,64 50-80 

GOLD III: ernstig <-1,64 30-50 

GOLD IV: zeer ernstig <-1,64 <30 (of < 50 bij longfalen) 
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 Astma COPD 

Risicofactor Atopie Roken 

Voorkomen Alle leeftijden >40 jaar 

Beloop Overwegend gunstig Geleidelijk progressief 

Levensverwachting Overwegend normaal Verminderd 

Diagnostiek Piekstroommeter of spirometer Spirometrie 

Reversibiliteit na 

bronchusverwijding 

Aanwezig Afwezig 

Longfunctie (Vrijwel) normaal bij optimaal 

beleid 

Verminderd, ook bij 

optimaal beleid 

Allergologisch 

onderzoek 

Geïndiceerd Niet geïndiceerd 

 

Globaal overzicht verschillen Astma/COPD 

 Vermoeden astma: bij periodiek dyspnoe, piepen op de borst en/of langdurig 

hoesten plus:  

o klachtenvrije intervallen, 

o en/of aanwijzingen voor allergische oorzaak van luchtwegklachten in de 

anamnese; 

o en/of constitutioneel eczeem of astma in de voorgeschiedenis; 

o positieve familieanamnese. 

 

 Vermoeden COPD: bij vrijwel continu aanwezige dyspnoe, piepen op de borst en/of 

langdurig hoesten plus:  

o leeftijd >40 jaar; 

o en/of voorgeschiedenis met fors roken; 

o en/of verzwakt of opgeheven ademgeruis over beide longen. 

 

2.2.2 Checklist anamnese 

Onderwerp Vragen naar: 

Aard en ernst van de klachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Hoestklachten 

o Slijm opgegeven 

o Chronisch hoesten (>3 maanden) 

o Piepende ademhaling 

o (nachtelijke) dyspnoe 

o Mate van dyspnoe en inspanningsvermogen 
(MRC scorelijst) 

o Dagelijks functioneren: hinder 

o Nachtrust 

o Frequentie van de klachten 

o Symptoomvrije intervallen 

Hyperreactiviteit 

 

Invloed koude lucht, mist, (tabaks)rook, smog, 

baklucht, verflucht, parfum 

Relatie tot inspanning  Klachten tijdens of na lichamelijke inspanning 

Aanwijzingen voor een allergische 

oorzaak (verergering van de 

klachten) 

 

 

o In een stoffige of vochtige omgeving 

o In het voorjaar (boompollen) 

o In de zomer (graspollen) 

o In contact met kat, hond, ander dier 

o Allergietest gedaan in verleden? 
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Roken 

 

 

o Huidige rookgedrag 

o Aantal pakjaren roken 

o Roken door partner of collega’s 

Voorgeschiedenis (éénmalig) 

 

 

 

 

 

 

o Frequentie luchtweginfecties 

o Periodes met hoesten 

o Bronchitis 

o Constitutioneel eczeem 

o Resultaten eerder allergie/longfunctieonderzoek 

o Effect luchtwegmedicatie en preventieve 
maatregelen 

o Maagklachten 

Familie (éénmalig) 

 

o Luchtwegproblemen in naaste familie 

o Atopische aandoeningen in naaste familie 

 

Zie ook flowchart 11: checklist anamnese COPD. 

 

2.2.3 Checklist controle anamnese COPD 

Onderwerp Vragen:  

Educatie Peil wat de patiënt heeft onthouden en of het begrepen is 

Inhalatie medicatie 

 

 

Ging het inhaleren goed? 

Ervaart u verbetering? Zo ja, hoe? 

Bijwerkingen 

Vraag het inhaleren te demonstreren 

Therapietrouw 

 

Hoe vaak hebt u geïnhaleerd? 

Frequentiegebruik bronchusverwijders 

Dagelijks functioneren 

 

 

 

Dyspnoe klachten, wanneer, frequentie 

Mate van dyspnoe en inspanningsvermogen (MRC scorelijst) 

Productieve hoest 

Nachtrust 

Educatie 

 

Zie Checklist Educatie voor de praktijkondersteuner in de 

bijlagen 

Bewegen 

 

Patiënten met COPD doorverwijzen naar fysiotherapeut als 

MRC >2 is 

Voeding Vraag voedingsknelpunt n.a.v. intake 

Stoppen met roken Peil de intentie tot stoppen met roken 

Individueel zorgplan (IZP) Stel samen met de patiënt een individueel zorgplan (IZP) op 

 

Zie ook flowchart 12: checklist controle consult COPD 
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2.2.4 Lichamelijk onderzoek 

De meerwaarde van het lichamelijk onderzoek bij COPD is gering en de 

reproduceerbaarheid van de bevindingen is wisselend. Normale bevindingen bij 

lichamelijk onderzoek sluiten COPD geenszins uit. 

 

De huisarts: 

 inspecteert de patiënt en let op:  

o de mate van dyspnoe;  

o de ademhalingsfrequentie; 

o de bloeddruk; 

o de polsfrequentie; 

o zuurstofsaturatie; 

o het gebruik van hulpademhalingsspieren; 

o de inspiratiestand. 

 ausculteert hart en longen en let daarbij op:  

o de aanwezigheid van een verlengd expirium; 

o expiratoir piepen en crepiteren; 

o bepaalt de bloeddruk en de ademhaling- en hartfrequentie. 

 verricht ander lichamelijk onderzoek als de anamnese daartoe aanleiding geeft, 

bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor (bijkomend) hartfalen. 

 

De huisarts verwijst de patiënt bij vermoeden op COPD, naar het spreekuur van de 

praktijkondersteuner voor verdere diagnostiek. 

 

2.2.5 Spirometrie 

Wat is spirometrie  

Spirometrie legt de grootte, richting en snelheid vast van een door de patiënt 

gegenereerde luchtstroom. 

 

De spirometer 

Er zijn een aantal mogelijkheden voor het meten van de snelheid, de richting en het 

volume van een luchtstroom. In de huisartsenpraktijk gaat het veelal om meters die dit 

doel bereiken via een flow-registratie. Aan de hand van de gemeten flow, de richting 

ervan en de tijd zijn alle andere waarden te berekenen. Een moderne spirometer 

berekent die waarden en presenteert die analoog en/of grafisch op papier of op het 

scherm: de flow-volume curve. 

Er zijn vele ATS/ERS goedgekeurde apparaten, bijvoorbeeld Spida, Welch Allyn en Care 

Fusion.  

Het kan nuttig zijn dat spirometers rechtstreeks in het HIS/KOS kunnen registreren. 

Waar de hulpverlener een spirometrisch onderzoek doet c.q. laat doen is niet van belang 

zolang de kwaliteit maar goed is. Dit betekent dat een longfunctietest uitgevoerd in de 

eigen huisartsenpraktijk, door een longfunctielaboratorium van het ziekenhuis of door 

een longfunctielaboratorium van het huisartsenlaboratorium allemaal goede resultaten 

kunnen geven. 

 

Flow-volume is een grafische voorstelling van een maximale geforceerde in- en 

uitademing. 

Uit een flow-volume kunnen verschillende longafwijkingen snel en simpel worden 

herkend. 

In de eerste lijn is deze vooral bedoeld om een obstructie op te sporen. 

 Het verschil tussen de twee hoogste waarden (FVC en FEV1) van de drie 

geaccepteerde manoeuvres, mag niet meer zijn dan 150ml (herhaalbaarheid). 

 Drie acceptabele curves zijn het minimum met maximaal 8 pogingen (acceptatie). 

 Reversibiliteit is de verbetering van de longfunctie na toediening van 

bronchusverwijders; hiervoor wordt de FEV1 gebruikt. 

Het verschil voor en na het toedienen van de bronchusverwijder wordt gemeten en 

uitgedrukt als percentage van de uitgangswaarde. 
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Aantoonbare reversibiliteit 

Volgens de ERS en het NHG moeten FEV1-waarden genomen worden in percentages van 

de uitgangswaarde, absolute FEV1-verbetering: ≥12% ten opzichte van de 

uitgangswaarde:  

FEV1post – FEV1pre   x 100% = ….% 

          FEV1pre 

Advies: Check of je spirometer dit ook aangeeft. 

 

Aandachtspunten voor het uitvoeren van spirometrisch onderzoek: 

 medewerking patiënt; 

 duidelijke instructie; 

 vermoeiend; 

 goed getraind personeel. 

FEV1/FVC-ratio = FER-waarde 

NB. werk met de z score die afwijkend is in geval van <-1,64 

 

Onderzoek Doel Wanneer  

Spirometrie: 

Bepaling van de longfunctie.  

Geeft de volumeverandering 

tijdens in- en uitademing 

weer. 

Patiënt moet 4 uur geen 

kortwerkende en 12 uur 

geen langwerkende LWV 

gebruiken 

 

 

Reversibiliteit: 

Verbetering van de 

longfunctie na toediening 

van een luchtwegverwijder. 

Er is sprake van 

reversibiliteit bij een 

toename van de FEV1 met 

12% of meer t.o.v. de pre-

waarde 

 Bepalen diagnostiek en 

beleid 

 Vaststellen mate van 

bronchusobstructie of 

 Restrictie door bepaling 

FEV1, (F)VC en FEV1% 

 Reversibiliteit bepalen 

 Stellen van diagnose 

 Instellen op behandeling 

COPD: 

 Bij eerste consult pre-test 

(geen luchtwegmedicatie 

vooraf) en een 

reversibiliteittest na 

luchtweg-medicatie, post-

test  GOLD indeling 

 1x per jaar/3 jaar als 

gestopt met roken 

 

COPD: 

 1e controle: altijd 

reversibiliteit t.b.v. 

diagnostiek 

 Controle: alleen test onder 

eigen medicatie. 

Doelgroep: 

(voor beide onderzoeken) 

Astma 

COPD 

Leeftijd  vanaf 40 jaar 

Uitvoering:  Zie verder praktijkhandleiding NHG Astma en COPD voor 

POH (2008) 
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Medicatie t.b.v. diagnostiek en bepaling 

reversibiliteit 

Gebruik 

Luchtwegverwijder: 

Voorafgaand aan de reversibiliteitmeting 

mag de patiënt: 

 Kortwerkende luchtwegverwijder minimaal 

4 uur van te voren niet gebruiken. 

 Langwerkende luchtwegverwijder 

minimaal 12-48 uur(afhankelijk van de 

werkingsduur) van tevoren niet gebruiken. 

ß2 sympathicomimeticum, bijvoorbeeld: 

Salbutamol dosisaërosol in 4 doses d.m.v. 

voorzetkamer, moet voor elke puf goed 

geschud worden. Na minimaal 10 minuten 

kan patiënt de post-test doen.  

 

 

Zie ook flowchart 6 (medicatie stoppen voor diagnostische spirometrie) en flowchart 7 

(spirometrie beoordelingsformulier ROER) 

 

2.3 CCQ vragenlijst 

De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een korte gezondheidsvragenlijst voor patiënten 

met COPD, longemfyseem of chronische bronchitis. Het doel van de vragenlijst is het 

meten van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als gevolg van 

deze ziekten. Door middel van het meten van deze gezondheidstoestand krijgt de 

huisarts of specialist maar ook de patiënt zelf meer inzicht in de ernst van de symptomen 

en beperkingen die door de ziekte veroorzaakt worden. Bovendien kan op deze manier 

het effect van de behandeling op deze symptomen en beperkingen worden gemeten. 

De vragenlijst is vooral bedoeld om behulpzaam te zijn bij het meten van de ziekte 

gerelateerde gezondheidstoestand van de patiënt. De vragenlijst is niet bedoeld om de 

diagnose te stellen of aannemelijker te maken. Voor het stellen van de diagnose is een 

bezoek aan huisarts of specialist noodzakelijk. Hierbij zal dan tevens de longfunctie 

worden gemeten. 

 

De CCQ vragenlijst meet de subjectieve gezondheidstoestand van de COPD 

patiënt: 

Daardoor: 

- Meer inzicht in welbevinden patiënt 

- Effectmeting ten aanzien van de behandeling 

- Meer inzicht in verloop van de ziekte 

 

Gebruiksinstructie 

- Invullen tijdens consult 

- Rustige plek, de patiënt moet zelf de vragen beantwoorden 

- Alle 10 vragen beantwoorden 

- Per vraag is maar één antwoord mogelijk 

- Score moet worden gerelateerd aan de klachten van COPD 

- Score over toestand van de laatste week  

- Pas op voor het beïnvloeden van de patiënt 

 

Er zijn 3 domeinen:  

(S) Symptomen  vraag 1,2,5,6 

(M) Mentaal  vraag 3,4 

(F) Functioneel  vraag 7,8,9,10 

 

De CCQ vragenlijst is te vinden in bijlage 3 en in flowcharts 18 en 19. 
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2.4 Ziektelast 

 

Ziektelast indeling 

 

De NHG heeft een meetwaarde ziektelast gemaakt. De code is: ZLCP RA 

licht/matig/ernstig. 

Binnen het VHS wordt dit automatisch voor u meegenomen. 

 

1. Licht 

 

Parameter 

 

Afkapwaarde 

Klacht/hinder /beperking MRC<2 en CCQ<2 

exacerbatie Max 1/jaar 

longfunctie Z-score < -1,64/ FEV1>50% 

voedingstoestand Geen gewichtsverlies >5% per maand 

of>10% per 6mnd en BMI>21 

 

2. Matig 

 

Parameter Afkapwaarde, minimaal 1 criterium 

hiervan: 

Klacht/hinder/beperking MRC>3 of CCQ>2 

Exacerbaties >2exacerbaties/jr of 1 zh opname zh 

Longfunctie Z-score <-1,64/ FEV1<50% of >150ml/jr 

over 3jr 

Voedingstoestand Ongewenst gewichtsverlies >5% per 

maand of >10% per 6maand of BMI<21 

 

Voldoet aan criteria voor verdere analyse, met uitgebreidere monitoring in de 2e lijn als 

dat nodig is. Deze groep is het meest gebaat bij ‘gedeelde zorg’. 

 

3. Ernstig  

Nadere analyse is nodig met intensieve begeleiding multidisciplinair. 

Het vaststellen van de ziektelast vindt plaats na uitgebreid assessment. Waarna er in 

samenspraak met de patiënt een individueel zorgplan (IZP) wordt gemaakt, zie 

hoofdstuk 3.9.  

 

 

 

 

 



 

Pagina 23 van 72 

3 BEHANDELING 

  

3.1 Behandelingsfasen en consulten 

Bij elke patiënt kan de hulpverlener bij de begeleiding te maken hebben met een 

instabiele/begin fase of met een stabiele/vervolg fase. 

In het begin is er sprake van intensieve behandeling tot moment dat de stabiele fase 

bereikt is. Dan wordt de frequentie van zorg bepaald door de ziektelast. 

 

Diagnostiek                    

            

            

            

             

Intensieve behandeling/zorg                    1*   Minder intensieve  

                          behandeling/zorg 

          2*      

            

    Behandeling exacerbatie     

            

             

 

1* 

De overgang van intensieve naar 

minder intensieve behandelingsfase 

kan gemaakt worden als: 

 de patiënt zijn streefdoel heeft bereikt; 

 de patiënt aangeeft (na meermalen 

goede uitleg) niet meer verder te 

willen met de behandeling; 

 de praktijkondersteuner merkt dat ze 

niets kan bereiken. Er moet dan samen 

met de patiënt en de huisarts worden 

overwogen minder intensief te 

behandelen.  

Uiteraard heeft deze stap veel te maken 

met wat de hulpverlener nog kan bereiken 

m.b.t. longfunctie, beperking maar zeker 

ook met de motivatie van beide kanten. De 

motivatie kan gedurende de behandeling 

wisselen, het blijft een dynamisch proces. 

 

2* 

De stap van minder naar meer 

intensief kan gezet worden als: 

 er meer klachten zijn, bijvoorbeeld een 

exacerbatie; 

 er een verandering in het streefdoel 

c.q. motivatie ontstaat (denk aan 

stoppen met roken); 

 er sprake is van verandering van 

medicatie of van de dosering van de 

medicatie; 

 er een achteruitgang in longfunctie of 

CCQ waarden ontstaat. 

 

      

3.1.1  

3.1.2 De behandeling/zorg 

Welke zorg iemand met COPD nodig heeft, is deels afhankelijk van de ernst van de 

COPD. In deze paragraaf beschrijven we de onderdelen van de zorg, die voor alle 

mensen met COPD relevant zijn. In de rest van dit hoofdstuk staat informatie over 

onderdelen van zorg die alleen bij bepaalde GOLD-stadia aan bod moeten komen. 

In de literatuur is geen goede onderbouwing te vinden over de frequentie van controle en 

spirometrie.  

 

Bij iedereen dient aan bod te komen:(zie flowchart 12) 

 Educatie (bijlage 2) 

 Stoppen met roken (bijlage 5, 6, 7 en flowcharts 24) 

 Bewegen (bijlage 9 en flowchart 21)               

 Voeding en gewicht (bijlage 8 en flowcharts 22 en 23)       
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 Medicamenteuze behandeling (flowchart 15) 

 Inhalatie-instructie (bijlage 11) 

 Psychosociaal/werk  

 Kwaliteit van leven 

 Conclusie ziektelast: licht, matig of ernstig? (flowchart 9) 

 Follow-up afspraak 

 

Na het stellen van de diagnose vindt een periode van intensieve behandeling/zorg plaats. 

In deze periode, waarvan de duur per patiënt kan verschillen, start de hulpverlener de 

behandeling op en volgt hij de effecten ervan. Vooraf aan deze periode legt de 

praktijkondersteuner uit wat het behandelplan is en wat het doel van de behandeling is. 

Ook besteedt hij in deze periode veel aandacht aan het ondersteunen van 

zelfmanagement door goede voorlichting, leefstijladviezen en begeleiding. Na verloop 

van tijd kan de intensiteit van de begeleiding afnemen.  

 

Dan begint een periode van minder intensieve behandeling/zorg. 

Bij alle interventies geldt: probeer dit eerst zelf met eenvoudige adviezen en 

hulpmiddelen en verwijs op indicatie. 

 

In de diverse behandelfasen stelt de hulpverlener zijn beleid vast in samenspraak met de 

patiënt, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van de patiënt en met 

erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Adequate voorlichting aan 

de patiënt is hierbij een voorwaarde. 

Anders gezegd: elk consult eindigt met het samen met de patiënt bepalen van het 

individueel zorgplan voor déze patiënt voor de aankomende periode! 

 

3.1.3 De frequentie van de vervolgconsulten 

 Meer intensieve 

behandeling 

Minder intensieve 

behandeling 

Na een verandering van de 

medicamenteuze therapie 
Na 4 weken  

Na een niet medicamenteuze 

interventie 
Na 3 maanden  

Als een stabiele situatie is bereikt 
 

 

Afhankelijk van de 

ziektelast  

 

Voorbeelden 

 Bij een patiënt die na 30 jaar roken ineens COPD-patiënt wordt, vinden in het eerste 

jaar na diagnosestelling en CCQ vragenlijsten invullen, vervolgconsulten plaats na 2 

weken, na 3 maanden en na 6 maanden. In het eerste jaar wordt hij dus wel vier 

keer gezien. Is hij gemotiveerd om te stoppen met roken, dan zelfs nog vaker. Dit 

betekent veel communicatie met de patiënt. 

 Iemand die na de diagnose/uitleg aangeeft het allemaal wel goed te vinden, wordt 

gevraagd na 1 jaar terug te komen.  

 

Met deze voorbeelden wordt aangegeven dat de strakke schema’s zoals bij Diabetes 

Mellitus niet mogelijk/wenselijk zijn bij COPD. 
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3.2 Meer intensieve behandeling 
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 Moment Inhoud Vervolg 

1e consult 

POH 

Na:  

- Spirometrie  

- Anamnese  

- Lichamelijk 

onderzoek 

 

Kennismaking en uitleg spreekuur POH:  

- Anamnese 

- Waar heeft patiënt op dit  moment de 

meeste hinder van (ook vragen naar 

hinder door multimorbiditeit)? 

- Zie verder de anamneselijst 

Educatie over ziekte, behandeling en 

inhalatie-instructie 

Zie verder educatielijst (bijlage 2) 

Motivatie tot stoppen met roken peilen. 

Verwijzing naar fysiotherapeut bij MRC 

>2 

Individueel zorgplan (IZP) maken met  

de patiënt 

Nieuwe afspraak 

maken over 4 weken 

 

Patiënt nabespreken 

met huisarts 

 

Bij volgende 

afspraak de inhalers 

meenemen 

2e consult 

POH 

4 weken na het 

eerste consult 

Kennis/ziekte-inzicht nagaan, geven van 

educatie, zie: bijlage 2 

Inhalatietechniek checken, en resultaat 

op welbevinden 

Inhalers laten meenemen 

Nogmaals motivatie tot stoppen met 

roken peilen: evt. aparte afspraak 

maken 

Dagelijks functioneren bespreken 

Therapietrouw: 

o.a. medicatie en leefregels 

Maak met de patiënt een individueel 

zorgplan (IZP) 

Patiënt nabespreken 

met huisarts 

Bij verandering in 

medicatie: controle 

na 4 weken 

Stabiele patiënt: 

controle over 3 

maanden 

 

Bij volgende 

afspraak de inhalers 

meenemen 

3e consult 

POH 

Na 3 maanden 

Zie frequentie 

vervolgconsulten 

 

 

Checken ziekte-inzicht en educatie 

Hoe staat het met individueel zorgplan 

(IZP), beperkingen, klachten. Hoe zijn de 

luchtwegklachten veranderd? 

Niet medicamenteus beleid bespreken: 

roken, voeding, bewegen. 

Inhalatie instructie. Inhalers laten 

meenemen. 

Therapietrouw. 

Maak met de patiënt individueel zorgplan 

(IZP) 

Patiënt nabespreken 

met huisarts 

Stabiele patiënt: 

vervolgconsult over 

6 maanden tot 1 

jaar. 

Bij wijziging in 

medicatie: 

herhaalconsult na 4 

weken. 

Bij niet- 

medicamenteuze 

interventie: 

herhaalconsult over 

3 maanden. 

4e consult 

POH 

Jaarconsult 

(tenzij niet 

stabiel, 

medicatie-

wijziging: 

zie frequentie 

vervolgconsulten) 

= Lichte ziektelast: 1x per jaar 

Zie minder intensieve behandeling. 
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3.3 Minder intensieve behandeling: jaarcontrole 

De volgende COPD patiënten komen in aanmerking voor deze controle: 

 Patiënt heeft zijn streefdoel bereikt en kan via zelfmanagement zijn klachten goed 

onder controle houden. 

 Patiënt is nog instabiel, echter is ongemotiveerd en geeft aan niet meer deel te willen 

nemen aan module intensieve behandeling. 

 Praktijkondersteuner geeft aan dat de intensieve begeleiding geen meerwaarde 

heeft. 

 

 Moment Inhoud Vervolg 

 

Consult POH en 

hierna consult 

huisarts 

 

 

 

Jaarlijks 

 

- Controle anamnese 

- Stoppen met roken 

- Educatie 

- Bewegen 

- Voeding 

- Behandeling 

- Medicatie en inhalatie-

controle 

- Spirometrie (post BD) 

- CCQ 

- MRC score 

- Multimorbiditeit 

  

Lichamelijk onderzoek:  

- Op indicatie door huisarts 

- Aantal exacerbaties per 

jaar? 

- Bespreken van barrières 

- Psychosociale factoren 

 

Griepvaccinatie 

 

Maak samen met de patiënt 

een individueel zorgplan (IZP). 

 

 

Patiënt nabespreken 

met huisarts 

 

Vervolgconsult 

afhankelijk van de 

interventie: zie 

frequentie 

vervolgconsulten. 

 

Maak een 

vervolgafspraak 

 

 

 

Frequentie van zorg bij stabiele fase 

Er is geen evidence ten aanzien van de juiste frequentie van controle c.q. monitoring bij 

patiënten in de stabiele fase. 

Als er sprake is van een stabiele situatie dan kan de hulpverlener op basis van de huidige 

richtlijnen en common sense de volgende frequentie hanteren: 

 Lichte ziektelast:  

1x per jaar basaal assessment in de 1e lijn (anamnese/exacerbatie frequentie/ 

MRC/CCQ/BMI/FEV1). Als dit afwijkingen oplevert, is er geen sprake van lichte 

ziektelast. 

 Matige ziektelast:  

Controle minstens twee keer per jaar met minimaal jaarlijks basaal assesment. Op 

indicatie uitgebreider. 

 Ernstige ziektelast:  

zie matige ziektelast. Op indicatie uitgebreider assessment. 
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3.4 Medicamenteuze behandeling 

Bij de behandeling van COPD wordt gebruik gemaakt van inhalatiemiddelen. 

De beschikbare toedieningsvormen zijn dosisaërosol, poederinhalatoren en vernevelaars. 

Bij het maken van een keuze voor één van deze toedieningsvormen moet de 

hulpverlener onder andere rekening houden met de mate van bewustzijn, de 

inhalatiekracht en de hand-mond coördinatie van de patiënt. 

Voor een juiste toepassing van inhalatiemedicatie en dus voor goede depositie van de 

medicatie in de luchtwegen, zijn goede voorlichting en instructie aan de patiënt 

noodzakelijk. De inhalatietechniek moet regelmatig gecontroleerd worden: ook (of 

misschien wel juist) bij mensen die al langer inhalatiemedicatie gebruiken. 

Uitleg van de verschillende inhalatie instructies leest u in bijlage 11. 

 

Advies: volg als praktijkondersteuner longverpleegkundige de aangeboden IMIS cursus. 

Je krijgt dan een inlogcode voor www.stichtingimis.nl. Hier vind je de meest recente 

instructies van alle inhalers. 

 

3.4.1 Keuze tussen de inhalatietoedieningsvormen  

De hulpverlener schat bij het maken van een keuze tussen de verschillende 

inhalatietoedieningsvormen in hoe de inhalatiekracht en de hand-mond coördinatie van 

de patiënt is.  

Is er voldoende inhalatiekracht dan kan gekozen worden voor een poederinhalator. Is er 

minder inhalatiekracht, dan heeft een dosisaërosol, al dan niet in combinatie met een 

voorzetkamer of een vernevelaar, de voorkeur. Uiteraard speelt de voorkeur van de 

patiënt eveneens een rol bij het maken van een keuze. 

 Poederinhalatoren (DPI): een tweetal essentiële handelingen, namelijk 

gebruiksklaar maken van de poederinhalator en krachtig en zo diep mogelijk 

inademen.  

 Dosisaërosolen (pMDI): twee soorten, namelijk inademgestuurde aërosolen en 

niet-inademgestuurde aërosolen. Essentiële handelingen zijn goed schudden voor 

gebruik en rustig en zo diep mogelijk inademen. Er wordt geadviseerd aërosolen 

altijd te gebruiken met voorzetkamer. 

 

Streef naar uniformiteit in de toedieningsvorm bij gebruik van verschillende middelen. 

http://www.stichtingimis.nl/
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Er zijn 2 soorten inhalatiemedicamenten: 

 Luchtwegverwijders: Kort- en langwerkend, hiermee worden klachten (slijm hoesten 

en dyspnoe) en exacerbaties behandeld. De dyspnoe vermindert door de invloed op 

de hyperinflatie. Dit maakt dat de patiënt gemakkelijker ademt tijdens inspanning. 

Bij onvoldoende verbetering (aanhoudende klachten van dyspnoe) na vier weken 

wordt van soort luchtwegverwijder gewisseld of een middel van de andere soort 

toegevoegd. Bij ‘nieuwe’ patiënten met COPD wordt proefondervindelijk nagegaan 

welke luchtwegverwijder (LWV) of combinatie van LWV’s het meest werkzaam is. 

 Inhalatie corticosteroïden: In eerste instantie moet de hulpverlener terughoudend te 

zijn bij het voorschrijven van deze groep medicijnen. Slechts als er ook sprake is van 

astma (kind klachten, allergie, pos fama astma) wordt het voorgeschreven. 

COPD patiënten met twee of meer exacerbaties kunnen op proef ICS krijgen met als 

voorwaarde dat dit na 1 jaar geëvalueerd wordt. 

 

3.5 Inhalatie-instructies 

Vormen van inhalatie 

Bijna alle geneesmiddelen in de behandeling van astma/COPD worden door middel van 

inhalatie toegediend. De geneesmiddelen worden met behulp van een fijn poeder of een 

vernevelde vloeistof in de longen gebracht. De mate waarin de geneesmiddelen de 

pMDI 

 

DPI 

 

Breath actuates 

aërosol 

 

(pMDI + 
voorzetkamer) 

pMDI + 

voorzetkamer 

 

DPI 

 

Breath actuated 
aërosol 

pMDI 

 

Breath actuated 

aërosol 

 

(pMDI + 
voorzetkamer) 

Breath actuated 

aërosol 

 

pMDI + 

voorzetkamer 

 
vernevelaar 

pMDI + 

voorzetkamer + 

mondstuk 

 

vernevelaar + 

masker 

Coördinatie - Coördinatie + 

Patiënt 

Bewuste inhalatie 
mogelijk 

Bewuste inhalatie 
niet mogelijk 

Voldoende  

inspiratoire flow 

Coördinatie + 

Onvoldoende  

inspiratoire flow 

Coördinatie - 
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longen bereiken bepaalt voor een belangrijk deel de werkzaamheid van het middel. Die 

longdepositie is weer in belangrijke mate afhankelijk van de deeltjesgrootte.  

Bij correct gebruik is de longdispositie van medicijnen toegediend via een 

poederinhalator beter dan via een aërosol zonder voorzetkamer.  

Er zijn een groot aantal verschillende apparaten in de handel die allemaal hun specifieke 

voor- en nadelen en bedieningsinstructies hebben (bijlage 11). 

 

3.5.1 Poederinhalatoren  

Het poeder moet met ademkracht worden opgezogen. Daarvoor is het nodig dat er een 

zekere flow kan worden gegenereerd. De afgegeven deeltjesgrootte is ook voor een deel 

afhankelijk van de snelheid waarmee de lucht door het apparaat wordt gezogen. 

Wanneer niet voldoende flow kan worden gegenereerd, zoals bij ernstige benauwdheid, is 

de beschikbaarheid van de medicijnen onzeker.  

De deeltjesgrootte is ook afhankelijk van het apparaat. Zo kan het voorkomen dat de 

adviesdosis voor een medicijn verschilt van de dosis die de patiënt uiteindelijk krijgt 

toegediend (bijvoorbeeld Diskhaler en Diskus).  

Vochtigheid beïnvloedt in hoge mate de deeltjesgrootte en daarmee de werkzaamheid. 

Daarom mogen capsules niet in de koelkast, badkamer of andere vochtige plaats worden 

bewaard. Bij multidosisinhalatoren (Diskus, Diskhaler, Turbohaler) speelt dit probleem in 

veel mindere mate. 

 

Verschillen in poederinhalatoren 

 Wijze van gebruiksklaar maken van inhalator 

 Kracht waarmee poeder geïnhaleerd wordt 

 

Wijze van gebruiksklaar maken  

Het geneesmiddel komt vrij door het breken of perforeren van een capsule of disk. De 

handeling die daarvoor verricht moet worden, zijn afhankelijk van type inhalator. Zo 

moeten de Turbuhaler en de Handihaler (Spiriva) vertikaal gehouden worden als capsule 

doorgeprikt wordt 

 

De kracht waarmee poeder geïnhaleerd wordt  

Bij inhalatoren met een vrij nauwe inhalatieopening (Inhalator Ingelheim, Turbuhaler, 

Diskhaler) hoeft men minder krachtig in te ademen. Ze zijn daarom geschikt voor jonge 

kinderen (vanaf ongeveer 6 jaar) en ouderen die een beperkte longfunctie hebben. 

 

Knelpunten: 

Cyclohaler: alleen het palletje aan de kant van de duim wordt voldoende ingedrukt, 

waardoor capsule niet goed wordt ingedrukt 

Diskus: wordt vaak onjuist in de mond geplaatst, waardoor een belangrijk deel van de 

dosis in wang of in de mond terecht komt 

Inhalator Ingelheim: problemen met het schoonmaken: roesten van roostertjes en 

vorming van vieze prut bij onvoldoende drogen van inhalator 

Rotahaler: patiënten met ernstige COPD hebben moeite om in 1 a 2 teugen leeg te 

krijgen; deeltjes van capsule kunnen worden ingeademd 

Turbuhaler: patiënt draait wel tot klik, maar vergeet terug te draaien; vaak wordt 

turbuhaler niet rechtop gehouden tijdens het draaien. 

 

Uitvoering 

Krachtig en zo diep mogelijk inademen (essentiële handeling) 

Adem 5 tot 10 tellen vasthouden 

Niet door inhalator uitademen 

Controle of alle poeder is geïnhaleerd 

Bij ICS mondspoelen 

Poederinhalator schoonmaken 
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Let op cq. vaak voorkomende fouten 

 Correct gebruiksklaar maken 

 Benodigde krachtige inademing 

 Patiënten ademen niet door, maar ademen slechts kort en slikken dan 

 Ieder specifieke inhalator heeft zijn eigen problemen 

 Na doordrukken wordt inhalator geschud 
 
Meest voorkomende fouten bij DPI 
 

 Eerste Tweede Derde 

Rotahaler  Niet uitademen voor 

inhalatie 

Niet adem inhouden 

na inhalatie 

Incorrecte positie 

inhalator 

Turbuhaler  Niet uitademen voor 

inhalatie 

Incorrecte positie 

inhalator 

Niet adem inhouden 

na inhalatie 

Diskus  Niet uitademen voor 

inhalatie 

Niet adem inhouden 

na inhalatie 

Onjuiste 

voorbereiding 

Aerolizer Niet uitademen voor 

inhalatie 

Niet adem inhouden 

na inhalatie 

Onjuiste 

voorbereiding 

Autohaler Niet uitademen voor 

inhalatie 

Niet adem inhouden 

na inhalatie 

Onjuiste positie 

mondstuk 

Cyclohaler  Niet uitademen voor 

inhalatie 

Niet adem inhouden 

na inhalatie 

Incorrecte positie 

inhalator 

 

3.5.2 Dosisaërosolen 

De vloeistoffen uit dosisaërosolen worden met drijfstoffen verstoven. Daarmee is de 

deeltjesgrootte onafhankelijk van de inspiratoire luchtstroomsterkte. Toch is er een 

zekere inspiratiekracht nodig om voldoende medicijn in de longen te krijgen, zodat bij 

ernstige benauwdheid ook bij gebruik van dosisaërosolen onzekerheid blijft bestaan over 

de effectief beschikbare hoeveelheid medicijn. Een ander nadeel van de dosisaërosolen is 

dat er een goede coördinatie nodig is tussen het moment van verstuiven en van 

inademen. De autohaler lost dat probleem op door het begin van de flow als trigger te 

laten fungeren voor het afvuren van de nevel.  

Het plotselinge vrijkomen van de medicijnen bij de vernevelaars kan een schrik- of 

hoestreactie geven.  

Met het gebruik van een voorzetkamer kunnen een aantal van de nadelen van 

dosisaërosolen worden omzeild. De medicijnen worden daarbij in de inhalatiekamer 

gespoten en daaruit, in meerdere ademteugen, ingeademd. Voor kinderen onder de vier 

jaar is een kamer met een maskertje nodig. Vanaf vier jaar is een kamer met een 

mondstuk meestal wel bruikbaar, terwijl vanaf zeven jaar kan worden overgeschakeld op 

poederinhalatoren.  

Voorzetkamers moeten wekelijks in lauwwarm water en met zeep worden 

schoongemaakt. Plastic kamers niet afdrogen, maar aan de lucht laten drogen, ter 

vermijding van het statisch maken van de wand. Daarop zou het medicijn anders 

neerslaan.  

Een andere methode is bij ingebruikname van de flacon uitrekenen wanneer er, op basis 

van regulier gebruik, een nieuwe besteld moet worden en deze datum op de flacon 

schrijven.  
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Inhalatie-instructies/-techniek  

Door tijdens het inhaleren iets achterover te buigen wordt de bocht van mond naar 

luchtpijp minder scherp. Er vliegt dan minder medicijn ‘uit de bocht’ en meer bereikt de 

longen.  

De hoestreactie, die kan optreden als gevolg van het plotseling afvuren van een wolkje 

vloeistof bij de vernevelaars, wordt soms minder als men voor het inhaleren een slokje 

drinkt.  

Na het inhaleren van corticosteroïden moet de mond worden gespoeld om de kans op 

schimmelinfecties zo klein mogelijk te maken (het water uitspugen!).  

De informatie uit dit hoofdstuk vindt u ook in de brochure ‘Inhaleren’ van het Longfonds. 

Deze kunt u aan de patiënt mee naar huis geven. Ook is bij het Longfonds de inhalatie 

instructieset te bestellen. Een inhalatie-instructie moet elke patiënt schriftelijk mee 

krijgen. 

 

Aandachtspunten en meest gemaakte fouten bij PMDI 

 Benodigde coördinatie tussen indrukken van spuitbusje en inademen 

 Te vaak, te vroeg of te laat indrukken 

 Stoppen met inademen na drukken 

 Niet doorademen,vergeten in te ademen 

 Niet schudden voor gebruik 

 Te krachtig inhaleren 

 

Informatie over inhaleren en inhalatoren staat in bijlage 11 en in een minder uitgebreide 

vorm staat de informatie over inhaleren op www.thuisarts.nl/copd/ik-word-behandeld-

voor-copd en/of  www.inhalatorgebruik.nl  

 

3.6 Medicamenteuze behandeling van de nieuwe COPD patiënt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Behandeling nieuwe 
patiënt met COPD 

Start met kortwerkende luchtwegverwijder: 

 

 Anticholinergicum (Ipratropium)  

of 

 Beta 2 sympathicomimeticum 

Na 4 weken: bij aanhoudende klachten/ 

geen verbetering: 

 

 Soort luchtwegverwijder wisselen  

of 

 Middel van de andere soort toevoegen 

sympathicomimeticum 

Bij niet behalen van de behandeldoelen 

(exacerbaties, nachtelijke klacht als 

hoest/dyspnoe): 

 Onderhoudsbehandeling langwerkende 

luchtwegverwijder  

 Anticholinergicum (Tiotropium) 

 Beta 2 sympathicomimeticum 
(Salmeterol/Formoterol) 

http://www.thuisarts.nl/copd/ik-word-behandeld-voor-copd%20en/of
http://www.thuisarts.nl/copd/ik-word-behandeld-voor-copd%20en/of
http://www.inhalatorgebruik.nl/
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Bij patiënten met COPD en weinig klachten(bijv. MRC<2 en CCQ<1) kan 

inhalatiemedicatie achterwege blijven. 

Bij het niet halen van de doelen stapt men over op langwerkende luchtwegverwijders. 

Er zijn geen klinische redenen voor een voorkeur voor LABA of LAMA. De keuze tussen 

hen kan gemaakt worden op basis van aanwezige comorbiditeit en symptomen (bij 

glaucoom en/of risico op urineretentie voorkeur voor LABA. Bij palpitaties voorkeur voor 

LAMA). 

 

3.6.1 Overige middelen 

Inhalatiecorticosteroïden  

Overweeg behandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij patiënten met frequente 

exacerbaties (2 of meer keer per jaar). 

Begin bij hen met een proefbehandeling van ICS gedurende 1 jaar. 

Bij een afname van het aantal exacerbaties, gemeten aan het aantal kuren orale 

corticosteroïden, antimicrobiële middelen of ziekenhuisopnamen in verband met COPD, 

wordt de behandeling voortgezet. Als de exacerbaties niet afnemen wordt de 

behandeling gestaakt! 

 

Overweeg bij patiënten met stabiel, matig ernstig COPD (FEV1 >50% van de voorspelde 

waarde) die ICS gebruiken, ICS te staken en het verdere beleid te laten afhangen van 

het al dan niet optreden van exacerbaties of een geleidelijke toename van de 

luchtwegklachten in de aansluitende twee maanden. 

 

Combinatie preparaten 

De huisarts begint in het algemeen niet met een onderhoudsbehandeling met een vaste 

combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bèta-2-

sympathicomimeticum omdat hiervoor uitsluitend een indicatie bestaat bij patiënten met 

ernstig of zeer ernstig COPD.  

 

 

Kortwerkende luchtwegverwijders 

Middel Inhalatiepoeder Dosisaërosol Maximum/dag 

Ipratropium 3-4dd 40 microgram 3-4dd 20-40 microgram 320 microgram 

Salbutamol 4dd 100-400 microgram 4dd 100-200 microgram 800-1600 

microgram 

Terbutaline 4dd 500 microgram  4000 microgram 

 

Langwerkende luchtwegverwijders 

Middel Inhalatiepoeder Dosisaërosol Maximum/dag 

Tiotropium  1dd 18 microgram 1dd 2maal 2,5mcg 

(soft mist inhaler) 

18 microgram 

5 microg(soft 

mist) 

Formoterol  1-2dd 12-24 microgram 1-2 dd 12-24 microgram 48 microgram 

Salmeterol  2dd 50 microgram 2 dd 25 microgram 100 microgram 

Indacaterol  1dd 150-300 microgram   
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Inhalatiecorticosteroïden3 

Middel Inhalatiepoeder Dosisaërosol Maximum/dag 

Beclometason/ 

Budesonide 

2dd 400 microgram 2dd 400 microgram 1600 microgram 

Fluticason  2dd 500 microgram 2dd 500 microgram 1000 microgram 

NB. Bij sommige Dosisaërosolen of poeders gelden lagere (maximale) doseringen, zie Kompas 

Er is geen plaats meer voor Acetylcysteine/ Fluimicil. 

Het is duidelijk dat er na elke medicamenteuze interventie een evaluatiemoment is om te 

kijken of de patiënt baat heeft bij de behandeling c.q. ermee door moet gaan. 

 

3.6.2 Medicamenteuze behandeling naar GOLD indeling 

Luchtwegverwijders staan centraal bij COPD 

 

GOLD I GOLD II GOLD III GOLD IV 

CCQ< 1en MRC≤2:  

SABA 

Bij gebruik vaker 

dan 1x per dag: 

overweeg LAMA of 

LABA 

CCQ<1 en MRC≤2: 

SABA 

Bij gebruik vaker 

dan 1x per dag: 

overweeg LAMA of 

LABA 

Zo nodig SABA 

gecombineerd met 

LABA en of LAMA 

Zo nodig SABA 

gecombineerd met 

LABA en of LAMA 

CCQ≥1 of MRC>2: 

LABA of LAMA 

CCQ≥1 of MRC>2 

LABA of LAMA 

Inhalatie 

corticosteroiden in 

geval van ≥2 

exacerbatie/jr 

Inhalatie 

corticosteroiden in 

geval van ≥2 

exacerbatie/jr 

Inhalatie 

corticosteroiden 

gecombineerd met 

LABA/LAMA  

Inhalatie 

corticosteroiden 

gecombineerd met 

LABA/LAMA  

   O2 en chirurgie. 

Vermijd risicofactor 

en geef een 

influenzavaccinatie. 

Vermijd risicofactor 

en geef een 

influenzavaccinatie. 

Vermijd risicofactor 

en geef een 

influenzavaccinatie. 

Vermijd risicofactor 

en geef een 

influenzavaccinatie. 

FEV1/FVC z score<-

1,64 

FEV1≥80% 

FEV1/FVC z score < 

-1,64 

50≤FEV1≤80% 

FEV1/FVC z score <-

1,64 

30≤FEV1<50% 

FEV1/FVC z score  

<-1,64 

FEV1<30% of <50% 

+ chronische  

respiratoire 

insufficiëntie. 

 

 

SABA = kortwerkende luchtwegverwijders 

                                           
3
 indicatie: exacerbaties (2 of meer/voorafgaand jaar). Als na een jaar blijkt dat er niet minder exacerbaties 

zijn, wordt er weer mee gestopt. 
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LABA = langwerkende b mimetica 

LAMA = thiotropium e.a 

 

3.7 Preferentiebeleid astma-COPD medicijnen 2012-2014 Menzis 

Menzis voert al gedurende langere tijd preferentiebeleid (2012) op een aantal 

dosisaërosolen (salbutamol en budesonide) Dat beleid is succesvol en leidt tot een 

forse verhoging van het aantal afgeleverde veel goedkopere generieke producten. Door 

de beperking van het voorschrijven van duurdere varianten worden onnodige kosten voor 

verzekerden voorkomen. Een duurdere variant van een product wordt volledig vergoed 

als er volgens de voorschrijver een medische noodzaak bestaat waarom de patiënt niet 

met het preferente geneesmiddel behandeld kan worden. 

 

Uitbreiding preferentiebeleid 

Menzis breidt het preferentiebeleid in 2012 uit met één werkzame stof: formoterol en 

met de zogenaamde multidose dose poederinhalatoren (DPI) voor salbutamol, 

budesonide en formoterol. 

Menzis heeft hierover uitvoerig overlegd met het Longfonds en de Longalliantie 

Nederland (LAN). Het is daarbij gegaan over twee onderwerpen: 

 Doelmatig gebruik van longmedicatie 

De LAN werkt aan een voorstel om de doelmatigheid van longmedicatie te vergroten 

en daarmee zorg te dragen voor een kosteneffectievere behandeling. Een van de 

zaken waarvoor aandacht gevraagd wordt, is dat m.n. enkele longartsen van oordeel 

zijn dat artsen veel te snel kiezen voor de combipreparaten van een 

luchtwegverwijder en een corticosteroïd. 

 Preferentiebeleidadvies 

De LAN heeft t.b.v zorgverzekeraars een werkgroep in het leven geroepen, die een 

aandachtspuntenlijst gemaakt heeft van criteria, waaraan bij voorkeur voldaan moet 

worden bij de keus van een DPI en de keus voor opname van een DPI in 

preferentiebeleid in het bijzonder. 

 

Wat betekent dit beleid concreet? 

1. Om welke producten gaat het? 

Voor 2012 heeft Menzis de volgende geneesmiddelen nieuw aangewezen: 

Formoterol dosisaerosol:    Atimos® van de firma Chiesi 

Formoterol multidose poederinhalator:  Formoterol Novolizer®van de firma Meda Farma 

Budesonide multidose poederinhalator: Budesonide Novolizer®van de firma Meda Farma 

Salbutamol multidose poederinhalator: Salbutamol Novolizer®van de firma Meda Farma. 

 

2. Voor welke termijn zijn deze producten aangewezen? 

Menzis wijst deze producten aan voor 2 jaar van 1 januari 2012 tot en met 31 december 

2013. 

 

3. Geldt dit beleid voor alle verzekerden? 

Nee, anders dan bij het preferentiebeleid voor tabletten en dosisaërosolen, geldt het 

preferentiebeleid voor DPI’s alleen voor nieuwe patiënten, die voor het eerst formoterol 

en/of budesonide en/of salbutamol in een DPI voorgeschreven krijgen. Concreet is de 

definitie dat een verzekerde de betreffende werkzame stof in de voorafgaande 12 

maanden niet gebruikt heeft in een andere DPI. 

Als een patiënt nu al salbutamol, budesonide of formoterol in een andere DPI al gebruikt, 

hoeft de patiënt dus niet omgezet te worden naar een preferent geneesmiddel. 

 

Als de voorschrijver een patiënt, die astma of COPD medicatie gebruikt, wegens het niet 

behalen van het gewenste resultaat over wenst te zetten van een andere werkzame stof 

op een van bovenstaande werkzame stoffen, dan geldt het preferentiebeleid 

vanzelfsprekend wel! 
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3.8 De exacerbatie 

Omdat een exacerbatie zich op elk moment kan voordoen en de ernst van de exacerbatie 

moeilijk gerelateerd kan worden aan de ernst van de COPD, is de behandeling van 

exacerbaties apart weergegeven (zie ook flowcharts 25 en 26). De exacerbatie is per juni 

2011 in te voeren in het HIS in meetwaarde tabel onder code: COEX RQ 

 

3.8.1 De acute exacerbatie 

De internationale richtlijnen hanteren de combinatie van de volgende klinische 

symptomen:  

 toename sputumvolume en purulentie; 

 toename hoesten; 

 toename dyspnoe. 

 

Ook wordt beschreven dat patiënten met een exacerbatie van COPD minder specifieke 

klachten kunnen hebben, zoals: 

 algehele malaise; 

 slapeloosheid en vermoeidheid; 

 depressie en verwardheid; 

 verminderde inspanningstolerantie en koorts. 

 

De behandeling en de frequentie van controles bij een exacerbatie worden bepaald door: 

 de ernst van het actuele klinische beeld; 

 het effect van de ingestelde behandeling bij eerdere exacerbaties. 

 

Er zijn patiënten die in geval van exacerbaties zelf kunnen starten met medicatie. 

Voorwaarden hiervoor zijn dat de patiënt in staat is de symptomen te herkennen en weet 

wanneer hij contact moet opnemen als de zelf-ingestelde behandeling niet aanslaat. Zorg 

dan dat de patiënt een recept/kuur thuis heeft en dat ruim van tevoren goede afspraken 

met de patiënt zijn gemaakt, die ook schriftelijk zijn meegegeven. Bij frequente 

exacerbaties moet de longarts nader onderzoek verrichten. 

 

De huisarts: 

 Inspecteert de patiënt en onderzoekt de thorax. 

 Gaat de oorzaak van de exacerbatie na. 

 Beoordeelt of er een andere (cardiale) oorzaak van de verergering van de dyspnoe is. 

 

Bij twijfel aan de ernst van de exacerbatie en het te volgen beleid (verwijzen of niet) kan 

de huisarts de zuurstofverzadiging meten met een saturatiemeter4, als die beschikbaar 

is. 

 

3.8.2 De ernstige exacerbatie 

Criteria daarvoor zijn: 

 (een toename van de) dyspnoe in rust, moeite met uitspreken van een hele zin, niet 

plat kunnen liggen 

 Ademhalingsfrequentie >30/min. (bij zeer ernstige exacerbaties neemt de 

ademfrequentie weer af!) 

 Hartslag >120/min. 

 Gebruik van hulpademhalingsspieren 

 

 

 

 

 

 

                                           
4
 indicatie: exacerbaties (2 of meer/voorafgaand jaar) 
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Een eventueel gemeten zuurstofsaturatie <92% De behandeling van 

exacerbaties 

Middel Toedieningsvorm en dosis Opmerkingen 

Bèta-2-

sympaticomimeticum, 

bijvoorbeeld 

Salbutamol. 

 

 

 

Dosisaërosol (100 microgram 

per keer in inhalatiekamer;  

5 maal inademen;  

procedure 4-10 keer 

herhalen). 

 

Herhaal inhalaties na enkele 

minuten. 

 Voeg bij onvoldoende 

verbetering ipratropium 

toe (20 microgram per 

keer in inhalatiekamer; 

procedure 2-4 keer 

herhalen). 

 Bij geen verbetering 

binnen een half uur 

doorverwijzen. 

 

Wacht het effect ter plaatse af; in minder ernstige gevallen kan een controle binnen 

enkele uren worden afgesproken. 

 

Bij verbetering geeft de huisarts: 

 Een kuur prednisolon;1dd 40mg 5 dg of 1 dd 30 mg gedurende 7 tot 14 dagen (cave 

DM patiënt, controleer de glucose eenmalig tijdens kuur). 

 Instructies voor het gebruik van bronchusverwijders gedurende de komende 24 uur 

(bijvoorbeeld een dubbele dosis of inhalatie via een inhalatiekamer). 

 

Antimicrobiële middelen zoals Amoxicilline of Doxycycline gedurende zeven tot tien 

dagen worden alleen geadviseerd bij klinische infectieverschijnselen (temperatuur 

>38°C, algemeen ziek zijn) in combinatie met: 

 een bekende zeer slechte FEV1 (<30% van de voorspelde waarde) of 

 onvoldoende verbetering na vier dagen. 

 Bij twijfel CRP bepalen(<20 geen indicatie;20-100 afhankelijk van beeld;>100 wel 

indicatie). 

 

Bij patiënten met (zeer) ernstig COPD kan de huisarts op grond van ervaringen bij 

eerdere exacerbaties (traag herstel, ziekenhuisopname) besluiten eerder een 

antimicrobiële kuur te starten. 

 

Bij een ernstige exacerbatie verwijst de huisarts als: 

 er binnen een half uur geen verbetering optreedt; 

 er thuis onvoldoende zorgmogelijkheden zijn; 

 bij eerdere exacerbaties altijd een ziekenhuisopname; 

 uitputting leidt tot een afname van de ademfrequentie, verminderd bewustzijn en 

‘rustiger’ worden van de patiënt. Dit zijn alarmsymptomen waarbij een spoedopname 

geïndiceerd is. 

 

Bij de inschatting of thuisbehandeling mogelijk is, houdt de huisarts rekening met 

risicofactoren voor een ernstig beloop (leeftijd ≥65 jaar, ademhalingsfrequentie 

>30/min, systolische bloeddruk <90 mmHg, desoriëntatie, nierfunctiestoornis). 
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Herken en actie plan volgens Redux5: 

Na een exacerbatie verwijs de huisarts de patiënt naar het spreekuur van de 

praktijkondersteuner na 2weken. 

Als de patiënt de exacerbatie sneller herkent, is het mogelijk binnen 3 dagen ook te 

starten met prednisolon kuur. De scholing ‘herken actie bij exacerbatie’ speelt hier op in. 

De prognose wat betreft herstel cq. kwaliteit van leven en opnames verbeteren hiermee. 

 

3.9 Individueel zorgplan 

Uitgaande van de vraag van de patiënt worden in een individueel zorgplan (IZP) alle 

onderdelen die van belang zijn in de behandeling vastgelegd (flowchart 14). 

Deze bevat: 

 de zorgvraag; 

 de oorzaken van de ervaren beperkingen; 

 de NHG en persoonlijke doelen. 

De uitgebreidheid van de interventies is afhankelijk van de ernst van de 

luchtwegobstructie en de ervaren ziektelast. In het beginstadium is continue en 

systematische informatie van belang. Daarna volgt instructie/educatie en het emotioneel 

ondersteunen van de patiënt bij zijn proces. Daarbij is het van belang ook oog te hebben 

voor eventuele angst en depressie bij de patiënt. De emotionele ondersteuning heeft tot 

doel de cognities, emoties en het gedrag van de patiënt zodanig te beïnvloeden dat een 

positieve gedragsverandering optreedt en de patiënt adequaat met zijn ziekte kan 

omgaan. 

Omdat een deel van de patiënten met een lichte of matige luchtwegobstructie nog geen 

of weinig ziektelast ervaart, hebben zij niet altijd een directe behoefte aan informatie. 

 

Rookgedrag en weinig bewegen hebben vaak grote invloed op het verloop van COPD.  

Dus is het essentieel te investeren in de betrokkenheid van de patiënt en zijn directe 

omgeving bij het opstellen van het individuele zorgplan. 

 

3.10 Eindstadium COPD 

De behandeling van patiënten met eindstadium COPD vergt vaak een intensieve 

begeleiding en een goede samenwerking met de medebehandelaar. 

 

Het is moeilijk aan te geven wanneer een patiënt het eindstadium van COPD ingaat. Bij 

een progressieve aandoening die niet meer reageert op curatieve behandeling en een 

levensverwachting van minder dan zes tot twaalf maanden moet de (palliatieve) zorg 

meer gericht zijn op het bereiken van de optimale kwaliteit van leven voor de patiënt en 

zijn omgeving. Men spreekt van de terminale fase wanneer het overlijden op zeer korte 

termijn valt te verwachten. 

Met de gedachte dat bij elke volgende exacerbatie de patiënt afhankelijk kan worden van 

beademing, maakt dat met name de longarts de zin van volgende opnames, moet 

bespreken met de patiënt.  

 

Wat wil de patiënt bij een volgende exacerbatie/infectie?  

Wat is het moment dat wordt gestopt met - of wordt afgezien van - behandelingen die 

het moment van overlijden zouden kunnen uitstellen? Gezien het onvoorspelbare verloop 

is niet goed te definiëren wanneer een COPD-patiënt de terminale fase ingaat. 

 

Ter verlichting van het lijden kunnen verschillende middelen worden gebruikt. In een 

meta-analyse werd een statistisch significant effect gevonden van orale en parenterale 

                                           
5 De CAHAG heeft  in samenwerking met de hoofdsponsoren en het Longfonds het project REDUX ontwikkeld.  
Het betreft een nascholing met daarbij implementatie-tools voor een herken- en actieplan en verbetering van 
praktijkorganisatie rondom exacerbaties bij COPD. Natuurlijk gebaseerd op de nieuwe NHG-standaard. 
D.m.v. scholing van zorgverleners en educatie aan patiënten willen we exacerbaties eerder herkennen en dus 
ook behandelen. 
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toediening van opioïden op een vermindering van de dyspnoe bij patiënten met ernstig 

COPD. 

Bij symptomen van angst en onrust kunnen benzodiazepinen een plaats hebben in de 

behandeling van COPD. Bij symptomen van een delier door bijvoorbeeld het stoppen van 

alcohol- en nicotinegebruik of als gevolg van bijwerkingen van opioïden en 

corticosteroïden kan haloperidol worden gegeven. 

 

Bij de terminale zorg hoort ook het bespreekbaar maken hoe een patiënt wil sterven. 

De opties terminale sedatie en euthanasie moeten op een rustig moment besproken 

worden. 

 

Hulpmiddelen bij het bepalen van de klinische ernst van de ziekte zijn: 

‐ FEV1<30% van voorspeld 

‐ Slechte bloedgassen 

‐ Cor pulmonale 

‐ MRC score van 5 

‐ BMI<21  

‐ Slechte CCQ 

‐ Relevante comorbiditeit (bijvoorbeeld hartfalen) 

‐ Frequente ziekenhuisopnames 
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4 EDUCATIE EN BEGELEIDING 

  

4.1 Educatie en voorlichting 

De belangstelling voor patiëntenvoorlichting is de laatste jaren sterk toegenomen en 

hulpverleners zijn ervan overtuigd dat voorlichting aan de patiënt een wezenlijk 

onderdeel is van het totale hulpverleningsproces. Ook de overheid speelt hierbij een 

stimulerende rol door wetgeving op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de wet WGBO 

waarin het recht op informatie wordt beschreven: er is sprake van informatieplicht door 

de hulpverlener, en de patiënt is op zijn beurt verplicht de informatie te geven die voor 

de hulpverlener van belang is voor de behandeling. 

Doel van patiëntenvoorlichting is dat de patiënt zo goed mogelijk met zijn ziekte omgaat: 

zelfmanagement.  

Zelfmanagement is het bewust zelf nemen van beslissingen op alle gebieden van het 

dagelijkse leven die met de ziekte samenhangen. Therapietrouw hangt, naast factoren 

als de soort therapie, de relatie met de hulpverlener, de motivatie en de persoonlijkheid 

van de patiënt, ook voor een deel af van de voorlichting en op welke wijze die gegeven 

wordt. 

 

Over het algemeen worden binnen patiëntenvoorlichting vier deelfuncties: 

1. Informatie 

2. Instructie 

3. Educatie 

4. Begeleiding 

 

4.1.1 Gespreksvoorwaarden 

De attitude van de persoon die de voorlichting geeft is heel belangrijk. Echte aandacht 

voor de patiënt en het opbouwen van een vertrouwensrelatie zijn van wezenlijk belang. 

Neem een open en empathische houding aan, waarbij de patiënt gerespecteerd en 

geaccepteerd wordt. Voorlichten is een communicatieproces waarbij ook de patiënt 

verbaal en non-verbaal informatie geeft. 

Enkele punten om rekening mee te houden tijdens het gesprek: 

1. Sluit aan bij het bekende 

Stel open vragen. Informatie die aansluit op reeds aanwezige kennis wordt beter 

onthouden. 

2. Structureer de voorlichting  

Het aanbrengen van een bepaalde structuur in het gesprek verhoogt de 

opnamecapaciteit. Bijvoorbeeld: ‘Eerst ga ik u uitleggen over het doel van de 

inhalaties, daarna laat ik u zien hoe het inhaleren in zijn werk gaat, en daarna mag u 

het zelf oefenen’. 

3. Probeer zo concreet en gedetailleerd mogelijk te zijn 

Vage instructies worden gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld: deze 

dosisaërosol werkt heel eenvoudig, even schudden, diep ademhalen en tegelijk een 

pufje nemen. De patiënt zal dit interpreteren op de wijze die hem het meest logisch 

of haalbaar lijkt. 

4. Zeg het belangrijkste eerst 

Uit onderzoek blijkt dat die informatie die het eerst aangeboden wordt, vaak beter 

wordt onthouden. 

5. Overdosis vermijden 

Teveel informatie wordt niet onthouden.  

6. Herhaal de hoofdzaken 

Vat aan het eind van het gesprek alles nog eens puntsgewijs samen. Vraag altijd na 

of de informatie begrepen is en of de patiënt nog iets te vragen heeft. 

 

4.1.2 Checklist/Placemat 

Het gebruik van een checklist biedt een aantal voordelen: het kan meehelpen de 

voorlichting te structureren, is een geheugensteun en vergemakkelijkt de rapportage. 
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In bijlage 2 van dit protocol is een checklist gevoegd voor het geven van voorlichting en 

educatie aan de COPD-patiënt. In aansluiting op de gegeven mondelinge voorlichting kan 

aan de patiënt informatie van de website www.thuisarts.nl worden meegegeven, hier is 

informatie te vinden over COPD en de behandeling ervan. 

Bijlage 3 kan gebruikt worden tijdens de consultvoering als ondersteuning bij het kiezen 

van het gespreksonderwerp.  

Speciale aandacht vraagt het onderwerp “lotgenotencontact”. Dit kan voor patiënten een 

belangrijke aanvulling zijn. Informatie via het Longfonds (www.longfonds.nl). 

 

4.2 Leefstijladviezen 

4.2.1 Bewegen en verwijzing fysiotherapie 

Er is voldoende bewijs dat fysieke training het inspanningsvermogen en de kwaliteit van 

leven van patiënten met matig ernstig of ernstig COPD (GOLD II stadium of hoger) 

gunstig beïnvloedt. Bij regelmatige lichamelijke activiteit lijkt de medische consumptie af 

te nemen. 

Daarom wordt aanbevolen dagelijks een half uur matig intensief te wandelen, fietsen of 

fitnessen. Helaas is het vergroten van de motivatie van patiënten voor leefregels zoals 

meer bewegen een moeizaam proces.  

Adviseer de patiënt op www.30minutenbewegen.nl de beweegtest in te vullen voor het 

bezoek aan de POH. 

Lukt het de praktijkondersteuner niet om de COPD-patiënt voldoende te laten bewegen 

dan kan verwezen worden naar een fysiotherapeut met specifieke expertise voor COPD.  

    

De huisarts bepaalt of er cardiovasculaire contra-indicaties bestaan voor deelname aan 

een uithoudingstest. Dit kan worden gedaan op basis van anamnese, voorgeschiedenis 

en medische gegevens. 

Het verdient aanbeveling dat de huisarts bij patiënten met cardiovasculaire comorbiditeit, 

zowel bij inspanningstraining buiten als binnen de gezondheidszorg eerst 

inspanningsonderzoek (ergometrie) laat uitvoeren om het risico op cardiovasculaire 

complicaties in te schatten.  

Het heeft de voorkeur deze categorie patiënten voor deze test naar de longarts te sturen. 

Een voordeel is dat er dan ook ventilatiemetingen plaatsvinden, waaronder een VO2 

max. bepaling. 

Het uiteindelijke doel blijft om de patiënt dusdanig te begeleiden en te stimuleren dat hij 

uiteindelijk zelfstandig voldoende gaat sporten/bewegen of dit gaat doen bij een reguliere 

sport/fitnesscentrum. 

    

Verwijzing fysiotherapie 

De volgende COPD patiënten komen in aanmerking voor een verwijzing naar de 

fysiotherapie: 

 COPD-patiënten met MRC >2 (is ongeveer 10% van de patiënten). 

 Patiënten met GOLD III en IV worden in principe verwezen naar de fysiotherapeut 

na bemiddeling van de longarts. 

 Op individuele gronden, waaronder moeite met mucusklaring of 

ademhalingsoefeningen, kunnen patiënten ingestuurd worden naar de fysiotherapeut 

voor een individueel programma ongeacht GOLD-klasse. 

n.b. Vraag altijd eerst of de patiënt aanvullend verzekerd is. 

    

Patiënten die moeite hebben met mucusklaring 

Patiënten met matig ernstig of zeer ernstig COPD met aanhoudende of terugkerende 

mucus retentie kunnen baat hebben bij het aanleren van effectieve technieken 

(geforceerde expiratietechnieken zoals hoesten of huffen) voor mucusklaring, als dit aan 

de orde is, kan de huisarts de patiënt verwijzen naar fysiotherapeut. 

 

De patiënten met blijvende kortademigheid 

Bij blijvende kortademigheid (matig tot ernstig COPD) zijn ademhalingsoefeningen te 

overwegen. Een van de mogelijke technieken in dit kader is pursed lips breathing. Dit is 

effectief gebleken bij patiënten met hyperinflatie door verlies van longelasticiteit. Het 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.30minutenbewegen.nl/
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gaat er om de patiënt die technieken aan te reiken waarmee hij de dyspnoe kan 

‘managen’. De kracht en het uithoudingsvermogen van de hulpademhalingsspieren, die 

invloed hebben zowel op de dyspnoe als op het inspanningsvermogen, zijn met 

ademspiertraining te vergroten.    

 

De volgende informatie is bij verwijzing naar de fysiotherapeut essentieel 

 Indeling volgens GOLD- classificatie 

 Uitslag van spirometrie onderzoek met eventueel uitsluitend op indicatie de 

aanwezige uitslagen van fiets ergometrie 

 Medicatie 

 CCQ vragenlijst (bijlage 3) 

 MRC score (bijlage 4) 

 Eventueel motivatie aangeven 

 Bloeddruk  

 Eventuele multimorbiditeit (waaronder artrose beweegapparaat, HVZ). 

Voorafgaand aan een bewegingsprogramma laat de fysiotherapeut of oefentherapeut de 

patiënt een inspanningstest (6 minuten wandel test). Hiermee wordt het ingangsniveau 

en het trainingsresultaat bepaald. 

 

Het uitvoeren van een maximale inspanningstest door de fysiotherapeut wordt uit 

veiligheidsoverwegingen afgeraden. 

 

Als tijdens de fysieke training of het bewegingsprogramma onverhoopt toch 

onderstaande klachten optreden dan overlegt de fysiotherapeut met de huisarts over het 

laten uitvoeren van ergometrie. Tot dat onderzoek wordt de training of het programma 

stopgezet en/of de trainingsintensiteit niet verder opgevoerd. 

 Angineuze klachten 

 Collaps 

 Duizeligheid met vasculaire origine (zwart zien) 

 Nieuw optreden van desaturaties of het niet herstellen van desaturatie gemeten met 

saturatiemeter. 

 

4.2.2 Voeding  

(zie bijlage 8 en flowchart 22 en 23) 

De laatste jaren is de aandacht voor voeding in een geïntegreerde behandeling van 

patiënten met COPD sterk toegenomen. Ondergewicht en gewichtsverlies hebben een 

ongunstige invloed op het beloop van COPD. 

COPD gaat vaak gepaard met spierverlies naarmate de obstructie toeneemt. In een 

vroegere fase van de ziekte kan overgewicht juist een obstakel zijn om dagelijks te 

bewegen. 

 

COPD is een chronische ziekte waarbij tenminste eenmalig een goede voedingsanamnese 

afgenomen moet worden. Dit kan door het stellen van eenvoudige vragen1), prima 

gedaan worden door de praktijkondersteuner. Ook is het verantwoord dat de 

praktijkondersteuner eenvoudige voedingsadviezen geeft als de voeding onvoldoende 

uitgebalanceerd blijkt te zijn2).  

Bij problemen of vermoeden van een slechte voedingstoestand, en als eenvoudige 

voedingsadviezen niet toereikend zijn, kan de praktijkondersteuner de patiënt doorwijzen 

naar een diëtist. 

 

Het doel van de voedingsinterventie is: 

 Negatieve energiebalans corrigeren 

 Verbeteren/behouden lichaamsgewicht 

 Verbeteren/behouden van de spiermassa 
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Gevolgen gestoorde voedingstoestand 

 Verlies lichaamsgewicht 

 Verlies spiermassa (perifere skeletspierkracht) 

 Verzwakking ademhalingsspieren 

 Daling weerstand 

 Achteruitgang van kwaliteit van leven 

 Toename aantal exacerbaties 

 Langere verpleegduur 

 Meer kans op complicaties 

 

Na een analyse (door de POH) kan een eenvoudig advies zoals drie hoofdmaaltijden 

met voldoende eiwitten, al voldoende zijn.  

Soms of eventueel later kan een interventie van de diëtist nodig zijn om de vicieuze 

cirkel te doorbreken. 

 

De voedingstoestand wordt vastgesteld door: 

 De bepaling van de BMI 

 Van het gewichtsverloop   

 Van de lichaamssamenstelling: VVMI (vet vrije massa index),indien 

beschikbaar. 

 

De vetvrije massa-index is verminderd bij: 

7% van de patiënten met Gold I 

10% van de patiënten met Gold II 

13% van de patiënten met Gold III 

 

Het meten van de vetvrije massa index (met behulp van de bio-elektrische impedantie 

meting) is het nauwkeurigst maar vaak niet mogelijk in de 1e lijn. 

 

NB: Met nadruk wijzen we erop dat de verwijzing naar diëtiek binnen de keten valt. 

 

4.2.3 Begeleiding bij het stoppen met roken 

Stoppen met roken is de enige effectieve manier om de achteruitgang van de longen te 

verminderen: op korte termijn kan het leiden tot een verbetering van de longfunctie 

(FEV1), op langere termijn leidt het tot vertraging van de verdere achteruitgang. 

Bij één op de drie rokers van middelbare leeftijd komt COPD voor maar is de diagnose 

nog niet gesteld. Dit betreft vooral een lichte vorm van de aandoening. 

Bij naar schatting 10 tot 15% van de rokers wordt de diagnose COPD gesteld. Dit zijn 

veelal patiënten met (matig) ernstig COPD. Het verschil in gevoeligheid voor roken is 

voor een deel genetisch bepaald. COPD ontwikkelt zich pas na jarenlang roken. 

Er is een duidelijke correlatie tussen de totale consumptie van tabak en de ernst van de 

longfunctievermindering. 

In het perspectief van COPD is een relevante rookhistorie >20 jaar roken of >15 pakjaar. 

Een pakjaar is gelijk aan gemiddeld 20 sigaretten per dag gedurende 1 jaar. 

Bij patiënten met COPD die blijven roken is de jaarlijkse afname van de FEV1 gemiddeld 

62 ml versus 31 ml bij diegenen die definitief stoppen. Dit laatste is binnen de 

fysiologische grenzen van longfunctieverlies. 

Confrontatie met de uitslag van spirometrie kan een rol spelen bij rookontmoediging. 

Verder onderzoek over de effectiviteit is gewenst. 

 

NB: De helft van de rokers sterft door rookgedrag! 

 

Onderstaande boeken kunnen zinvol zijn voor zowel hulpverleners als patiënten die willen 

stoppen met roken. 

- Nederland stopt met roken - Pauline Dekker& Wanda de Kanter 

- Motiveren kun je leren - Pauline Dekker& Wanda de Kanter 
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4.3 Psychosociale problematiek 

Bij patiënten met COPD is de kwaliteit van leven verminderd in vergelijking met de 

algemene populatie. Mensen met COPD zijn over het algemeen minder tevreden met het 

leven en minder gelukkig dan de algemene bevolking. 

 

Bij gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven onderscheiden we drie dimensies:  

1. Functionele beperkingen in het dagelijks leven 

2. Psychisch welbevinden (depressie en angst) 

3. Sociaal functioneren 

Bij COPD manifesteren de problemen in kwaliteit van leven zich vooral t.a.v. functionele 

beperkingen in het dagelijks leven, gevolgd door het psychisch welbevinden en sociaal 

functioneren. De ernst van de ziekte (GOLD-indeling) verklaart slechts voor een beperkt 

deel deze vermindering van kwaliteit van leven. 

 

Om de kwaliteit van leven van COPD- patiënten goed te kunnen beoordelen in de 

klinische praktijk, wordt aanbevolen bij alle patiënten met COPD (ongeacht de ernst van 

de ziekte) gericht aandacht te besteden aan het opsporen van een verminderde kwaliteit 

van leven (met name functionele beperkingen in het dagelijks leven), verminderd 

psychisch welbevinden (angst of depressie) en sociaal functioneren. 

 

Om het dagelijks functioneren in te schatten kan de vraag of de patiënt ‘alles kan’ (lichte 

stoornis), ‘alles kan wat hij wil’ (matige stoornis) en ‘kan doen wat hij moet doen’ 

(ernstige stoornis) behulpzaam zijn. Deze vragen kunnen worden gespecificeerd met 

vragen naar het kunnen verrichten van huishoudelijke activiteiten, persoonlijke 

verzorging (aankleden, wassen, enz.), werk, boodschappen doen, uitoefenen van sport 

en hobby’s en sociale contacten (zie vragen 7, 8, 9 en 10 van de CCQ vragenlijst in 

bijlage 3). 

 

Achteruitgang in psychisch welbevinden kan leiden tot het manifesteren van een 

depressieve stoornis en/of een angststoornis.  

Vooral bij patiënten met ernstig COPD komen vaker angst en depressie voor. 

Voor het opsporen van een depressie en angststoornis kunnen de vragen 3 en 4 van de 

CCQ vragenlijst (bijlage 3) gebruikt worden. Het is van belang onderscheid te maken 

tussen depressie in psychiatrische zin versus somberheid die meer een uiting is van een 

actueel verwerkingsproces. 

 

Voor het opsporen van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier, 

bestaan de volgende twee kernvragen: 

1. Bent u de laatste tijd somber, voelt u zich depressief of vinden anderen u de laatste 

tijd zwaar op de hand (sombere stemming)? 

2. Beleeft u de laatste weken nog plezier aan, of bent u nog geïnteresseerd in de 

dingen waaraan u normaal gesproken plezier beleeft in uw leven (verlies van 

interesse of plezier)? 

 

Deze twee vragen naar kernsymptomen van een depressieve stoornis zijn even sensitief 

als diverse uitgebreidere screeningsinstrumenten (NHG standaard ‘depressieve stoornis’, 

Whooley). Indien op beide vragen ontkennend wordt geantwoord, is een depressieve 

stoornis niet waarschijnlijk. Wordt op een van beide vragen een bevestigend antwoord 

gegeven, dan zijn vragen naar duur en beloop van belang. Bij een depressieve stoornis 

moet er sprake zijn van minimaal twee weken durende somberheid en interesseverlies 

die vrijwel dagelijks aanwezig is.  

Van een angststoornis wordt gesproken wanneer er sprake is van buitensporige of 

onevenredig lang aanhoudende angst (irreële angst), die aanleiding geeft tot 

aanhoudend subjectief lijden en belemmering in het dagelijks functioneren (NHG 

standaard).  

Bij psychosociale problemen geeft de huisarts/praktijkondersteuner (emotionele) 

ondersteuning en adviezen. Ondersteuning van het sociale netwerk van de COPD-patiënt 

is hierbij ook belangrijk. Een van de gevolgen van ernstige COPD is dat de patiënt is 
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beperkt in zijn mogelijkheid betrokken te zijn bij sociale activiteiten buitenshuis. Dit heeft 

niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor zijn/haar sociaal netwerk, in 

het bijzonder partner en gezin. Psychosociale behandeling heeft betrekking op het 

veranderen van cognities (gedachten), emoties en gedrag zodat de patiënt zelf verandert 

en adequaat met zijn aandoening om kan gaan (acceptatie ziekte). Het bespreken van  

barrières in verandering van de leefstijl is een belangrijk aandachtspunt. 

Bij ernstiger problematiek, zoals een angststoornis of depressie, stelt de huisarts zelf een 

behandeling in of verwijst de patiënt hiervoor naar een psycholoog of psychiater. 
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5 MULTIMORBIDITEIT 

  

Multimorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of 

aandoeningen  bij een patiënt.  

Multimorbiditeit is relevant en komt vaak voor. Het vraagt om aandacht bij diagnostiek, 

behandeling en de organisatie van de zorg en het vraagt om een generalistische blik. 

Het grote gevaar bij zorgstraten kan zijn dat de zorgstraat behandeld wordt en niet de 

patiënt. 

 

Enkele voorbeelden van COPD en multimorbiditeit: 

1. De POH heeft een patiënt in de spreekkamer die voornamelijk last heeft van zijn rug, 

oog, geheugen of coxarthrose. Vermoei hem dan niet met COPD. Luister en doe wat 

aan zijn klachten of verwijs naar de huisarts. Spreek met de huisarts af wanneer 

verder te gaan met zijn COPD. 

2. Een patiënt van 80 jaar met COPD met tevens osteoporose, artrose, Diabetes Mellitus 

type 2 en hypertensie, krijgt: 

o 12 verschillende medicamenten in 19 doses op 5 tijdstippen per dag. 

o 14 verschillende niet-medicamenteuze adviezen. 

o Voedingsadviezen. 

o Tenminste 5 bezoeken aan de huisartsenpraktijk per jaar ter controle. 

 

Uit onderzoek blijkt dat bij COPD patiënten de volgende multimorbiditeit voorkomt (prof. 

Wouters, comorbiditeit bij COPD):  

‐ Osteoporose  20-40% 

‐ Hypertensie  30%    

‐ Hartfalen  25%   

‐ Seksuele problemen   25% 

‐ Astma  20%     

‐ Cystitis  23% 

‐ Eczeem  20% 

‐ Dermatomycose   19% 

‐ Slaapproblemen   18%             

‐ Obstipatie   17%              

‐ Depressie   15-25%  

‐ Diabetus Mellitus  13%  

‐ Ondergewicht  7%    

 

Om zicht te krijgen of multimorbiditeit een rol speelt bij de patiënt is het belangrijk om 

hier in de anamnese aandacht voor te hebben. Klachten die patiënten ervaren bij COPD 

komen vaak overeen met klachten die patiënten ervaren bij andere aandoeningen.  

Deze gegevens zijn een extra motivatie om de patiënt te volgen als individu. Kortom, 

bespreek het individueel zorgplan (IZP) telkens opnieuw met de patiënt! 

Soms heeft een patiënt meer last van de multimorbiditeit dan van COPD, met als gevolg 

dat het individueel zorgplan van de patiënt ook anders kan zijn. 

 

Een hulpmiddel om multimorbiditeit duidelijk te krijgen staat in onderstaande paragraaf 

beschreven.  

 

5.1 Hulpmiddel bij spreekuur van de POH 

Om meer duidelijkheid over multimorbiditeit te krijgen kan de POH gebruik maken van 

onderstaand hulpmiddel. Dit hulpmiddel bestaat uit punten/ vragen waar de POH in het 

gesprek met de patiënt extra aandacht voor heeft.  
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De items worden hieronder puntsgewijs benoemd:  

 

S: Tijdens de anamnese extra aandacht besteden aan:  

 Pijn op de borst met name bij inspanning 

 Sombere stemming; geen plezier meer.  

 Seksuele problemen 

 Slaap patroon: uitgerust wakker/apneu/snurken 

 Maag refluxklachten, defaecatie problemen 

 Ochtendstijfheid die verdwijnt na bewegen 

 Ouder met heupfractuur, eerdere fractuur >50 jaar, vallen >2x laatste jaar 

 

O: Tijdens onderzoek meet of kijk wat bekend is over: 

 Bloeddruk meten  

 PRO BNP p.m. ECG 

 Fractuurrisico invullen (m.b.v. fractuur risicoscorelijst) 

 Lengte (volwassen lengteverschil >5cm?)  

 Gewicht, BMI bepalen 

 Nuchter glucose meten 

 

E: Tijdens evaluatie: 

 Relevante multimorbiditeit  

 

P: Wat is het plan: 

 Verwijzen naar huisarts voor beleid 

(Zie ook flowchart 13) 

 

5.1.1 Fractuur risicolijst 

Risicofactoren Osteoporose Score 

Leeftijd >60 jaar 1 

 >70 jaar 2 

Laag lichaamsgewicht <60kg/BMI<20   1 

> 2 vallen in afgelopen 12 maanden  1 

Ouder met heupfractuur  1 

Eerdere fractuur na 50jr >2jr terug 1 keer 1 

 > 2 keer 2 

 

Bovenstaande fractuur risicolijst kan de hulpverlener gebruiken om meer zicht te krijgen 

op het risico op osteoporose. 

Als de score >4 dan is het advies: DEXA +/- VFA 

(zie ook flowchart 13)  
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6 VERWIJZING EN CONSULTATIE 

  

6.1 Communicatie met andere disciplines in de COPD keten 

Een goede communicatie is van groot belang. Niet alleen voor de zorgverleners zodat zij 

onderling op de hoogte zijn van elkaars acties, maar ook om naar de patiënt toe een 

eenduidige aanpak te presenteren. Het gebruiken van standaard rapportageformulieren 

is aan te raden.  

We adviseren dat fysiotherapeut, huisarts en POH een gezamenlijke visie onderschrijven 

en regelmatig overleg hebben over patiënten en de gemaakte afspraken. 

 

6.2 Verwijzen naar de longarts  

Patiënten met lichte ziektelast worden in principe in de eerste lijn behandeld. Patiënten 

met een ernstige ziektelast worden door een multidisciplinair team in de tweede of derde 

lijn behandeld. 

Patiënten met een matige ziektelast kunnen behandeld worden in de eerste lijn. In een 

aantal gevallen is (tijdelijke) verwijzing naar de tweede lijn aan de orde: 

 

Verwijzing volgt onder de volgende omstandigheden: 

1. diagnostische problemen; 

2. niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen ondanks adequate therapie; 

3. wens van de patiënt. 

 

1. Diagnostische problemen: 

- COPD onder de 50 jaar; 

- ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 <50% pred of 1,5l; 

- verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten; 

- nooit gerookt en geen onderbehandelde astma; 

- ongewenst gewichtsverlies >5%/maand, >10%/6 maand of BMI<21.VVNi<16(m) 

<15(v); 

- verdenking hypoxemie Vb O2 sat ≤92%, desaturatie bij inspanning >3% of ≤90% 

absoluut. 

 

2. Niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen ondanks adequate therapie: 

- persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd aan COPD 

(bijvoorbeeld CCQ≥2,MRC≥3); 

- ernstige beperking, FEV1<50% of <1,5l; 

- snel progressief beloop (toename dyspnoe, afname inspanningsvermogen, ook bij 

stabiele FEV1); 

- progressief longfunctieverlies (bv. FEV1>150 ml/jaar) over meerdere jaren; 

- mogelijke indicatie voor O2 therapie; 

- mogelijke indicatie voor longrevalidatie; 

- matig tot ernstige adaptatieproblemen; 

- exacerbatiefrequentie ≥2 afgelopen jaar waarvoor orale steroïden. 

 

3. Wens van de patiënt: 

Ook de patiënt zelf kan het belangrijk vinden dat er een nadere analyse wordt verricht. 

(zie ook flowchart 29)  
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6.3 Terugverwijzen van longarts naar eerste lijn 

 

Terugverwijzen van 2e naar 1e lijn 

Lichte ziektelast 

 

Terugverwijzen naar zorg dicht bij huis (meestal na diagnostisch 

consult) binnen 3 maanden. Patiënt blijft dan in de DBC COPD 

Matige ziektelast 

 

Stabiel en de behandeldoelen zijn inmiddels behaald: 

terugverwijzing na follow-up 3-12 maanden naar zorg dicht bij 

huis. 

Instabiel en de doelen niet gehaald: blijft in de 2e lijn of gedeelde 

zorg. 

Ernstige ziektelast Behandeling en follow-up in 2e lijn of intensieve multidisciplinaire 

longrevalidatie, gedeelde zorg bij exacerbaties. 

 

Bij terugverwijzing vermeldt de longarts in de ontslagbrief het verloop van de klachten en 

de longfunctie door de tijd en formuleert specifieke aandachtspunten voor controle en 

beleid (naast het controlebeleid zoals dat in de LTA staat geformuleerd). Daarbij worden 

steeds de relevante gegevens, zoals uitslag spirometrie, MRC, CCQ etc. overlegd. De 

longarts licht de patiënt voor over de overdracht van de verdere behandeling aan de 

huisarts en de afspraken die hierover gemaakt zijn en sluit daarmee de behandeling af. 

De patiënt kan daarna met vragen over de medicatie en voor (herhalings)recepten bij de 

huisarts terecht. 
 
Patiënten met COPD worden in het algemeen niet terugverwezen bij: 

- Ernstige klachten of beperkingen zoals bij:  

o frequente exacerbaties waarvoor Prednis(ol)on of opnames noodzakelijk waren; 

o progressieve dyspnoe en afname van het inspanningsvermogen; 

o een FEV1 die <1,5 liter of <50% van voorspeld blijft; 

o blijvend gestoorde arteriële pO2 of pCO2 waarden, bijvoorbeeld als gevolg van 

een diffusiecapaciteit die kleiner is dan 50% van de voorspelde waarde (een 

mogelijke  indicatie voor zuurstoftherapie). 

- Multimorbiditeit waarvan complicaties te verwachten zijn zoals bijvoorbeeld 

hartfalen. Bij deze patiënten kan een regeling voor gedeelde zorg van toepassing 

zijn. 

 

6.4 Verwijzing naar de fysiotherapeut 

De volgende informatie is bij verwijzing naar de fysiotherapeut essentieel: 

– Indeling volgens GOLD classificatie; 

– Uitslag van spirometrie-onderzoek met eventueel uitsluitend op indicatie de 

aanwezigheid van uitslagen fietsergometrie; 

– Medicatie; 

– CCQ vragenlijst; 

– MRC score; 

– Eventueel motivatie aangeven; 

– Bloeddruk; 

– Eventuele multimorbiditeit (waaronder artrosebeweegapparaat, HVZ). 

 

In ieder geval vindt na een periode reactivatie van drie maanden (de duur van trajecten 

1 en 2) verslaglegging plaats. Na 3 maanden trainen herhaalt de fysiotherapeut de 

metingen en bepaalt hij de mate van tevredenheid van de patiënt. Vervolgens informeert 

hij huisarts en praktijkondersteuner.  

Is het verloop anders dan verwacht, dan neemt hij eerder contact op.  

Indien de patiënt besluit door te gaan met trainen in de praktijk van de fysiotherapeut 
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zal de verslaglegging elke 3 maanden plaatsvinden om de conditie van de COPD patiënt 

te monitoren. 

 

In bijlage 9 staat een voorbeeld van een verwijsformulier naar de fysiotherapeut: 

 

6.5 Verwijzing naar de diëtiste 

Verwijzing naar de diëtist vindt plaats als: 

 Er sprake is van gewichtsverlies>5% laatste maand of >10% laatste 6 maanden 

 Er sprake is van een BMI<21 of >30 kg/m2 

 

Om de voedingstoestand van de patiënt te bepalen kan de praktijkondersteuner gebruik 

maken van de checklist in bijlage 8 (of flowchart 22). Als bij vraag 3-7 meer dan twee 

keer het laatste vakje is ingevuld dan kan dit wijzen op een slechte voedingstoestand. 

Doorverwijzing naar de diëtist is dan aan de orde. 

 

De diëtiste zal dan door VVMI meting en een uitgebreide voedingsanamnese van de 

patiënt adviseren over voeding in combinatie met meer of minder intensieve beweging. 

 

NB: verwijzing naar de diëtiste valt binnen de ketenzorg. 
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7 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN KETENZORG COPD 

  

 

7.1 Taakverdeling hulpverleners op hoofdlijnen 

Uitgangspunt bij de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende hulpverleners: 

iedereen heeft zijn eigen professionele verantwoordelijkheid gebaseerd op de vereiste 

kennis en vaardigheden zonder echter daarbij de grenzen van het eigen kunnen en 

kennen uit het oog te verliezen. 

 

Huisarts: stelt indicatie, delegeert en superviseert en is algemeen 

eindverantwoordelijk. 

 

Praktijkondersteuner:  

 

geeft educatie, neemt een verpleegkundige anamnese af, 

inventariseert rookgedrag, voeding en activiteiten, geeft 

inhalatie-instructie, verricht spirometrisch onderzoek, 

registreert en maakt vervolgafspraken. Raadpleegt de huisarts 

bij twijfel.  

Helpt de patiënt zijn individueel zorgplan onder woorden te 

brengen. 

 

Fysiotherapeut:  

 

neemt van alle COPD-patiënten met MRC >2, een 6 minuten 

wandeltest af en bepaalt of de patiënt instroomt in een 

beweegprogramma naar aanleiding van de test. 

 

Diëtist:  

 

geeft voeding- en leefstijlvoorlichting indien de 

praktijkondersteuner hierin niet slaagt of kennis tekort heeft. 

 

Longarts:  

 

is beschikbaar voor (telefonische) consultatie en verwijzing, 

verwijst terug zodra een zo goed mogelijk 

behandelingsresultaat is bereikt en de huisarts de ingestelde 

behandeling en controles kan voortzetten, of volgens tevoren 

gemaakte ketenzorgafspraken. 

 

Apotheek:  

 

speelt een rol bij de verstrekking van en voorlichting over het 

geneesmiddelengebruik. Er moeten afspraken gemaakt worden 

over wie uitleg over inhalatie geeft en hoe ondergebruik van 

inhalatie corticosteroïden en over gebruik van 

bronchusverwijders wordt gesignaleerd.  

 

 

7.2 Huisarts 

 Participeert in de behandeling samen met de praktijkondersteuner en -

medewerkers/diëtist/ fysiotherapeut en eventueel de longarts. 

 Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de COPD-zorg in zijn/haar praktijk en 

heeft een voorwaardenscheppende en controlerende functie en zorgt dat binnen de 

praktijk de kennis op het gebied van COPD (en eventueel spirometrie) op deskundig 

niveau blijft. 

 Bepaalt - zoals in het 10 stappenplan benoemd - wie er in aanmerking komt voor 

deelname aan het COPD-spreekuur.  

 Verricht het lichamelijk onderzoek en zal eventueel de differentiaal diagnose met 

andere oorzaken aangeven. 



 

Pagina 52 van 72 

 Stelt de diagnose COPD en deelt deze mee aan de patiënt.  

 Voert een scharnierconsult 6uit samen met patiënt (zie ook bijlage 1) 

 Heeft de centrale rol in de behandeling als er sprake is van multimorbiditeit en 

besteedt hier aandacht aan tijdens het jaarconsult. 

 Bepaalt de medicatie en of medicatiewijziging. 

 Verwijst de patiënt indien nodig naar de longarts. 

 Zorgt voor de mogelijkheid tot nabespreking met de POH. 

 

7.3 Praktijkondersteuner 

 Is de coördinator in de behandeling in de COPD-zorg samen met de huisarts, andere 

praktijkmedewerkers, fysiotherapeut, diëtist, en longarts.  

 Verzorgt de anamnese bij nieuw aangemelde patiënten en verzorgt de eerste 

educatie. 

 Geeft aan de patiënt voorlichting en informatie betreffende COPD, de daarbij 

behorende leefregels en beantwoordt vragen binnen haar kennisniveau. 

 Verwijst patiënten die moeite hebben met naleving van een zo gezond mogelijke 

leefwijze, of het innemen van de medicatie, of eventueel andere complexe situaties, 

door naar de huisarts.  

 Bespreekt de barrières van de patiënt bij te nemen stappen, geeft eerst extra 

begeleiding bijvoorbeeld stoppen met roken en bespreekt dit met de huisarts. 

 Verricht spirometrisch onderzoek of laat dit verrichten 

 Verzorgt periodieke controles bij niet-stabiele en complexe patiënten. 

 Verzorgt de jaarlijkse controles van stabiele en niet-stabiele COPD patiënten. 

 Zorgt, na overleg met de huisarts, voor verwijzing naar fysiotherapeut en diëtist. 

 Adviseert en instrueert de patiënt in het gebruik van inhalatiemedicatie.  

 Mag na overleg met de huisarts de dosering van de inhalatiemedicatie aanpassen of 

andere medicatie aanbieden. 

 Inventariseert het dagelijks functioneren en beoordeelt de therapietrouw. 

 Bespreekt de voeding en de dagelijkse lichaamsbeweging. 

 Is zich bewust van het frequent aanwezig zijn van multimorbiditeit en verwijst zo 

nodig naar de huisarts. 

 Maakt vervolgafspraken en controleert op follow-up. 

 Zorgt dat zij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de COPD zorg binnen haar 

vakgebied. 

 Informeert de huisarts over de toestand van de patiënt en zorgt dat deze op de 

hoogte is van de noodzaak tot eventueel doorverwijzen. 

 Instrueert, begeleidt en overlegt met mantelzorgers en professionele verzorgers/ 

hulpverleners indien nodig. 

 Heeft aandacht voor psychosociale factoren en sociale belemmeringen.   

 

7.4 Fysiotherapeut 

 Neemt bij COPD-patiënten met MRC>2 die verwezen zijn een 6 minuten wandeltest 

af. 

 Biedt, indien geïndiceerd, een bewegingsprogramma aan de patiënt. 

 Tracht het inspanningsvermogen te verbeteren/onderhouden via een bewegings-

programma. 

 Formuleert en realiseert persoonlijke doelstellingen met de patiënt. 

 Zorgt bij patiënten met aanhoudende en terugkerende mucusretentie voor een 

verbetering van de mucusklaring door het aanleren van effectieve technieken.  

                                           
6 Het scharnierconsult is bedoeld om de patiënt uit te leggen dat hij een chronische aandoening heeft. Het 

consult wordt uitgevoerd door de huisarts. Dit consult is de verbinding tussen enerzijds de diagnostische fase 
waarin de patiënt wel klachten maar nog geen diagnose heeft en anderzijds de intensieve behandelfase waarin 
de diagnose is gesteld en in een compact programma de toestand van de patiënt wordt geoptimaliseerd. Het is 
het beginpunt van educatie, van levensstijlzorg en van zelfmanagement. De uitvoering van het scharnierconsult 
staat beschreven in de nieuwe praktijkwijzer Astma/COPD van het CaHAG en een checklist is bijgevoegd in de 
bijlagen van dit protocol. 
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 Tracht dyspnoe te verminderen, functionele reservecapaciteit en spierkracht te 

verbeteren. 

 Probeert inzicht te geven in de trainingsprincipes, gerelateerd aan de aandoening.  

 Verzorgt inspanningstraining als het inspanningsvermogen is afgenomen of 

onvoldoende is, zo mogelijk in groepsverband. 

 Geeft aan de patiënt voorlichting en informatie betreffende COPD, de daarbij 

behorende leefregels en beantwoordt vragen binnen zijn/haar kennisniveau. 

 Verwijst patiënten die moeite hebben met naleving van een zo gezond mogelijke 

leefwijze of eventueel andere complexe situaties, terug naar de huisarts. 

 Verwijst patiënten die klachten krijgen van angina pectoris, collapsneiging, 

duizeligheid van vasculaire origine en desaturaties van >4% of tot 90%, terug naar 

de huisarts. 

 Geeft ademhalingsoefeningen bij patiënten met blijvende kortademigheid. 

 Probeert de patiënt dusdanig te begeleiden en te stimuleren dat hij/zij uiteindelijk 

zelfstandig voldoende gaat bewegen (bevordert zelfmanagement). 

 

7.5 Diëtist 

 Neemt bij patiënte met een BMI<21 en >30 na verwijzing een voedingsanamnese af 

met als doel het in kaart brengen van mogelijke voedingsproblemen of insufficiënte 

voedselinname.  

 Geeft aan de patiënt voorlichting en informatie betreffende COPD, de daarbij 

behorende leefregels en beantwoordt vragen binnen zijn/haar kennisniveau. 

 Geeft adviezen met betrekking tot gewichtsvermindering en behoud van spiermassa 

als er sprake is van overgewicht en COPD. 

 Geeft adviezen met betrekking tot het corrigeren van ondergewicht en het 

verbeteren van de functionele toestand als er sprake is van ondergewicht en COPD. 

 Geeft adequate voedingsinterventies gecombineerd met het advies voor inspannings-

training om verbetering van functionele parameters te bewerkstelligen. 

 

7.6 Apotheek 

 Levert geneesmiddelen aan de patiënt en geeft voorlichting over het 

geneesmiddelgebruik. 

 Geeft zo nodig inhalatie-instructie. 

 Houdt toezicht op de compliance van de patiënt met betrekking tot het op tijd 

herhalen van medicatie, signaleert overgebruik van bronchusverwijders. 

 

7.7 Longarts 

 Het uitvoeren van longfunctieonderzoek als de huisarts deze niet in eigen beheer kan 

uitvoeren en daarna eventueel het stellen van een diagnose. 

 Geeft hulp bij diagnostische problemen en of niet halen van het individueel zorgplan 

(matige ziektelast).  

 Consultatief. 

 Adviseert of behandelt indien de behandeldoelen niet of onvoldoende worden bereikt. 

 Adviseert of behandelt indien er een mogelijke behandeling voor zuurstof of 

longrevalidatie bestaat. 

 Adviseert of behandelt  bij het optreden van COPD op jonge leeftijd (arbitrair <50 

jaar). 

 Adviseert of behandelt bij differentiaal diagnostische problemen.  

 Geeft behandeling bij ernstige exacerbaties als binnen een half uur geen verbetering 

optreedt. 
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BIJLAGE 1  HET SCHARNIERCONSULT (DOOR DE HUISARTS) 

  

Zie ook flowchart 8 

Onderwerp U bespreekt: 

Diagnose 

 

 

 

Uitleg over COPD. 

Genezing niet mogelijk. 

Samen met de patiënt bereiken een zo normaal mogelijk 

leven te leven. 

 

Ernst 

 

Inschatting van de ernst op dit moment. 

 

Multimorbiditeit 

 

Gevolgen van eventuele andere aandoeningen voor COPD 

en vice versa. 

 

Comedicatie 

 

Gevolgen van medicatie voor andere aandoeningen voor 

de luchtwegen. 

 

Inhalatie instructie en 

controle 

 

Belang van regelmatige controle op de wijze van inhaleren 

uitleggen. 

 

Leefstijl 

 

 

 

 

 

 

Bespreek wat de patiënt zelf kan doen: 

Stoppen met roken; 

Bewegen en sporten: verwijzing naar fysiotherapeut; 

Gezonde voeding; 

Uitschakelen /vermijden van prikkels (allergisch of niet 

allergische). 

 

Spirometrie 

 

Jaarlijks, daarna afhankelijk van ziektelast afbouwen. 

 

Anamnese en voorlichting 

 

 

 

 

 

De praktijkondersteuner voert een assessment uit na het 

scharnierconsult bij de huisarts. 

 

De praktijkondersteuner geeft verder voorlichting over 

COPD met als doel dat de patiënt zelfbewust met de 

aandoening om kan gaan. 

Ook kan de placemat als ondersteuning dienen bij 

vervolgconsulten. 

 

Team 

 

 

Leg uit dat er ook andere betrokkenen in het 

behandelteam zijn zoals: de longarts, de fysiotherapeut, 

de diëtist en de apotheker. 

 

Begeleiding 

 

Spreek af hoe de begeleiding er verder uit gaat zien, en 
laat de patiënt een afspraak bij de praktijkondersteuner 
maken.  
 

Individueel zorgplan 

(IZP)espreken 

Elk consult wordt afgesloten met wat patiënt komende 
periode wil gaan bereiken. 
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BIJLAGE 2  EDUCATIE CHECKLIST VOOR DE 
PRAKTIJKONDERSTEUNER 

  

  COPD algemeen 1e consult 2e consult 3e consult 4e consult 

  Ziektebeeld/verschijnselen       

  Mechanisme kortademigheid       

  Oorzaken toename klachten       

  Prognose       

  Wanneer (tussentijds) contact opnemen       

  Orale corticosteroïden       

  COPD en werk/beroep       

  Adviezen bij COPD       

  Vermijden van prikkels       

  Verbeteren van de conditie       

  Griepprik       

  Voeding en gewicht       

  Longfunctieonderzoek bij COPD       

  Waarom longfunctieonderzoek?       

  Longfunctieonderzoek: wat en hoe?       

  Stoppen met roken bij COPD       

  Verband roken en COPD       

  Waarom stoppen met roken?       

  Hoe stoppen met roken?       

  Inhalatiemedicijnen (COPD)        

  Luchtwegverwijdende medicijnen       

  Ontstekingsremmende medicijnen       

  Toedieningsvormen medicatie       

  Inhalatie-instructie       

  Bijwerkingen medicatie       

  Leven met COPD       

  Een chronische ziekte       

  Omgaan met COPD       

  Omgeving informeren       

  Omgaan met medicijnen       

  Patiëntenverenigingen       

  COPD en bewegen     

  Overige onderwerpen     

  Belang, frequentie en inhoud controle     

  Zelf verhogen dosering medicatie bij 

  klachtentoename 
    

  Verwijzing naar de longarts     

De patiënteninformatie is te downloaden via:www.thuisarts.nl  
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BIJLAGE 3  CCQ VRAGENLIJST 

  

Kruis het nummer aan dat het beste beschrijft hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld (slechts één 
antwoord per vraag) 

 
Nooit Zelden Af en 

toe 
Regel- 
matig 

Heel 
vaak 

Meestal Altijd 

Hoe vaak voelde u zich de afgelopen week… 

1. Kortademig in rust. 0 1 2 3 4 5 6 

2. Kortademig gedurende  

lichamelijke inspanning. 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Angstig / bezorgd voor de 

volgende benauwdheidaanval.  

0 1 2 3 4 5 6 

4. Neerslachtig vanwege uw 

ademhalingsproblemen. 

0 1 2 3 4 5 6 

In de afgelopen week, hoe vaak ( gemiddeld genomen) heeft u… 

5. Gehoest? 0 1 2 3 4 5 6 

6. Slijm opgehoest? 0 1 2 3 4 5 6 

In welke mate (gemiddeld genomen) voelde u zich in de afgelopen week beperkt door uw 

ademhalingsproblemen bij het uitvoeren van… 

7. Zware lichamelijke 
activiteiten (traplopen, 

sporten, haasten)? 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Matige lichamelijke 
activiteiten (wandelen, 

huishoudelijk werk, 
boodschappen doen)? 

0 1 2 3 4 5 6 

9. Dagelijkse activiteiten  

(u zelf aankleden, wassen). 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Sociale activiteiten (praten, 
omgaan met kinderen, 

vrienden of familie bezoeken)? 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Bepalen van de uitkomst: 

Tel van elk domein de punten op en deel dit door de hoeveelheid vragen van dit domein.  

Domeinscore: 

0-1  Goed 

1-2 Matig 

2-3 Vraagt om interventie 

> 3   Slechte prognose 

Elk verschil van 0,4 of meer ten opzichte van de vorige keer, is klinisch relevant voor een 

eventuele interventie. 

De CCQ test kan jaarlijks tijdens de controle worden gedaan of na een interventie. 

Toelichting met betrekking tot de CCQ test kunt u vinden op www.ccq.nl 

CCQ >2 betekent matige ziektelast, bij blijvend hoge waarde reden tot verwijzing. 

http://www.ccq.nl/
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BIJLAGE 4  MRC7 DYSPNOE SCHAAL 

  

Zie ook flowchart 20 

 

Bent u wel eens kortademig?  

En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van 

toepassing 

 

Score 

 Ik heb geen last van kortademigheid. 0 

 Ik word alleen kortademig bij zware inspanning. 1 

 Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen 

een lichte helling oploop. 

2 

 Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere 

mensen van mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik 

mijn eigen  tempo loop. 

3 

 Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten  

stoppen om op adem te komen. 

4 

 Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens 

het  aan- of uitkleden. 

5 

 

                                           
7 Medical research Counsel-score 
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BIJLAGE 5  CHECKLIST STIMEDIC 

  

Zie ook flowchart 24 

Deze tekst is een aanvulling op de zorgmodule ‘stoppen met roken’, zie 

kwaliteitsbeleid THOON 

 

 

Eerste consult met de praktijkondersteuner: 
 

Onderdelen H-MIS Checklist gesprek 

Stap 1 

Stopadvies geven.  

Uitleg geven over de begeleiding en het  

belang van begeleiding bij stoppen met  

roken 

Waarom stoppen? 

 

 

Stap 2 

Rookprofiel afnemen 

 

- Hoeveel rookt u per dag? ……………………… 

- Rookt u de eerste sigaret een half uur 

na het opstaan?  Ja/nee 

- Bent u wel eens eerder gestopt?  Ja/nee 

- Heeft u er wel eens over gedacht om te 

stoppen met roken?  Ja/nee 

- Zo ja, op welk termijn zou u willen 

stoppen? Binnen een maand/ half jaar/ 

jaar. 

Stap 3 

Motivatie verhogen 

 

 

Stap 4 

Barrières inventariseren en bespreken 

 

 

- Bespreken gezondheidsrisico’s van 

roken op lange en korte termijn. 

- Bespreken voordelen van patiënt van 

het stoppen op lange en korte termijn. 

Stap 5 

Stopafspraak 

 

- Denkt u dat het u zal lukken te stoppen 
met roken? Ja/nee 
Welke moeilijkheden verwacht u? 

……………………………………………………………… 

Informatiemateriaal meegeven 

 

 

Huiswerkopdracht meegeven 

 
- Alleen als de patiënt erg gemotiveerd is 

en goed voorbereid.  

 

Vervolgafspraak maken 

 

 

 - Nadenken over de voor- en nadelen van 

roken, mogelijke barrières en het 

stopadvies.  
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Tweede consult bij praktijkondersteuner 

Doorspreken en herhalen kernpunten eerste gesprek en huiswerkopdracht bespreken. 

 

Onderdelen Stimedic Checklist gesprek 

Stap 5 - Stopafspraak maken 

(indien van toepassing) 

 

‐ Is alles duidelijk? 
Wat zijn voor u de voordelen om te stoppen met 
roken? 
……………………………………………………………… 
Hoe denkt u barrières op te lossen? 
……………………………………………………………… 

- Heeft u over een stopdatum nagedacht?  

    …………………………………………… 

Stap 6 - Bespreken 

hulpmiddelen 

 

- Afspreken stopdatum en vertellen waarom. 

- Afspraak maken voor kort telefonisch consult op 

stopdag of de dag erna. 

- Tips voor stopdag meegeven.  

- Bespreken nicotinevervangers en bupropion 
(voor recept arts raadplegen). 

- Bespreken van overige hulp. 

 

 

Derde consult bij praktijkondersteuner - 1 week na stopdatum 

 

Onderdelen Stimedic Checklist gesprek 

Bespreken eerste week na het 

stoppen 

 

- Hoe gaat het? 

- Moeilijke momenten?  

     ………………………………………………………………………….. 

- Toch weer gerookt? Ja/nee 

Stap 7 - Nazorg  

 

 

- Hoe gaat het? 

- Wat gaat er goed en wat niet? 

- Tips geven 

- Motiveren door te gaan 

Twee weken na stopdatum telefonisch consult  

Stap 7 - Nazorg 

 
- Hoe gaat het? 

- Wat gaat er goed en wat niet? 

- Tips geven 

- Motiveren door te gaan 

Drie maanden na stopdatum vierde consult bij de praktijkondersteuner 

Stap 7 - Nazorg bij gestopten 

 
- Hoe gaat het? 

- Wat zijn de moeilijke momenten? Tips hiervoor 

geven 

- Voor- en nadelen bespreken 

- Uitleg geven verdere verloop stopproces: na 6 

maanden telefonisch consult en na 12 maanden 

telefonisch consult  

Stap 7 - Nazorg bij niet 

gestopten 

 

- Waarom is het niet gelukt? 

- Gemotiveerden: nieuwe stopdatum afspreken 

- Niet-gemotiveerden: begeleiding stoppen.  
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BIJLAGE 6  DE VIJF R’s 

  

BEDOELD VOOR ROKERS DIE OP DIT MOMENT NIET BEREID ZIJN EEN 

STOPPOGING TE ONDERNEMEN. 

 
‘Relevance’ (relevantie): 
Vertel de roker waarom het zinvol is om te stoppen, maak dit zo persoonlijk mogelijk, 
bijvoorbeeld door een relatie te leggen met de ziekte, met risico’s voor ziektes, kinderen, 
enz. Kijk hierbij ook naar mogelijke persoonlijke belemmeringen bij de persoon. 
 
‘Risks’ (risico’s): 
Vraag de roker naar de risico’s van roken. Benadruk de risico’s als ze op de persoon 
specifiek van toepassing zijn. Benadruk dat het roken van ‘light’-sigaretten de risico’s 
niet wegneemt. De risico’s kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieën: 

– Acute risico’s: impotentie, astma, schade tijdens zwangerschap. 
– Lange termijn risico’s: hart- en vaatziekten, COPD, kanker, enz. 
– Risico’s voor de omgeving: schade aan anderen. 

‘Rewards’ (beloning): 
Vraag de roker naar de voordelen van stoppen met roken. Benadruk de voordelen als ze 
op de persoon specifiek van toepassing zijn.  
Voorbeelden zijn: 

o Betere gezondheid 
o Geldbesparing 
o Eten smaakt beter 
o Lekkerder ruiken 
o Fysiek beter voelen 
o Goed voorbeeld voor kinderen 
o Huid wordt beter 

 
‘Roadblocks’ (gedragsverandering): 
Vraag de roker naar obstakels/barrières die bij het eventueel stoppen met roken kunnen 
bestaan. Wijs zo mogelijk op behandelingsmogelijkheden om specifieke barrières te 
slechten (farmacotherapie, gedragsveranderende training, enz.): 
o Ontwenningsverschijnselen 
o Angst om te falen, dalende motivatie 
o Gewichtstoename 
o Gebrek aan (sociale) steun 
o Afzien van tabak 

 
‘Repetition’ (herhaling): 
Herhaling van deze strategie zolang de roker niet gemotiveerd is, vertel rokers ook dat 
de meeste mensen pas na enkele herhaalde stoppogingen weten te stoppen met roken. 
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TERUGVALPREVENTIE 
 
Probleem: Gebrek aan steun. 
Oplossing: 

– Maak afspraken voor follow-up (eventueel telefonisch). 
– Probeer in de omgeving van de gestopte roker bronnen van steun te vinden. 
– Verwijs naar een relevante organisatie die steun kan bieden. 

 
Probleem: negatieve stemming/depressie 
Oplossing: 

– Bied ondersteuning, kijk of medicatie kan helpen en verwijs naar een relevante 
hulpverlener. 

 
Probleem: sterke ontwenningsverschijnselen 
Oplossing: 

– Kijk of (aanpassing van de) medicatie plaats dient te vinden. 
Probleem: gewichtstoename 
Oplossing: 

– Benadruk het belang van een goed dieet, ontmoedig strikte diëten en probeer extra 
lichaamsactiviteit te stimuleren, vertel dat enige gewichtstoename gebruikelijk is, 
maar dat het gewicht na een tijdje niet meer toeneemt. 

– Overweeg medicatie te handhaven die gewichtstoename uitstelt, bijvoorbeeld 
Bupropion. 

– Verwijs naar een relevante organisatie die steun kan bieden. 

 

Probleem: afname motivatie 

Oplossing: 

– Benadruk dat dit een gewone reactie is. 

– Beveel belonende activiteiten aan. 

– Raad tijdelijk tabaksgebruik af en benadruk dat beginnen met roken (ook één 

sigaret) het alleen lastiger maakt om te stoppen. 
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BIJLAGE 7  DE VIJF A’s 

  

BEDOELD VOOR ELKE ROKER DIE WIL STOPPEN. 

 
Aandacht (Ask): vraag systematisch (bij voorkeur jaarlijks) of hij/zij een roker 
is: 
voer geheugensteuntjes in voor hulpverleners om systematisch naar brede manier van 
elke rookgedrag te vragen, bij voorkeur een ‘reminder’ in het elektronisch dossier van de 
patiënt, bijvoorbeeld: jaarlijks. Vastgesteld wordt of hij/zij rookt en leg dit vast. 
 
Advies (Advise): adviseer hem of haar nadrukkelijk te stoppen met roken: 
Adviseer op een duidelijke, sterke manier.  
Duidelijk: Ik denk dat het belangrijk is dat u stopt en dat ik u kan helpen met een op u 
persoon afgestemd advies.  
Sterk: U moet weten dat stoppen met roken het beste is om uw gezondheid in de 
toekomst te behouden. 
Op de persoon afgestemd: Kijk naar persoonlijke motivatoren voor de roker: relatie met 
ziekte, kostenbesparing, belang voor kinderen, enz. 
 
Assess: stel de bereidheid om te stoppen met roken vast: 
Stel vast of de roker bereid is.  

– Nu bereid te stoppen  ga over naar assisteren en een stoppoging te ondernemen. 
– Behoefte aan intensieve ondersteuning  bied deze aan of verwijs op dit moment 

(binnen nu en 30 dagen). 
– Nu niet bereid te stoppen  intervenieer op niveau van motivatie.  
– Speciale omstandigheden (zwanger, enz.)  overweeg intensieve interventie en 

geef aanvullende informatie. 
 
Assisteer (Assist): help hem/haar bij het ondernemen van de stoppoging: 

– Maak een ‘stopplan’ samen met de roker. 
– Spreek een stopdatum af. 
– Regel sociale steun van anderen (vertel het iedereen). 
– Anticipeer op moeilijke momenten (ontwenningsverschijnselen). 
– Verwijder tabaksproducten op plaatsen (woon- en werkomgeving) waar roker komt. 

 
Geef praktische ondersteuning: 

– Stop helemaal, ook niet één halve sigaret. 
– Evalueer eerder mislukte pogingen. 
– Stel vast hoe men een moeilijk moment kan herkennen. 
– Stel voor moeilijke situaties te vermijden (bijvoorbeeld bij alcohol drinken). 
– Probeer partners en andere belangrijke personen op hetzelfde moment te laten 

stoppen. 
 
Bied ondersteuning aan: 

– Waar kan de roker altijd terecht bij vragen en problemen? 
– Probeer ondersteuning van anderen te regelen. 
– Vraag partners, ouders, collega’s om de roker te ondersteunen in de stoppoging. 
– Adviseer farmacotherapie. 
– Overweeg farmacotherapie te adviseren als een roker meer dan tien sigaretten per 

dag rookt (behalve in bijzondere situaties). 
– Leg uit waarom dit de kans op stoppen verhoogt. 

 
Arrangeer (Arrange): zorg voor follow-up als vorm van terugvalpreventie. 
Bepaal data voor follow-upcontact,  

– Timing: follow-upcontact moet snel na de stopdatum worden gepland, fysiek of 
telefonisch, liefst binnen een week, en een tweede binnen een maand. 

– Acties in follow-up: vier het succes; als men toch heeft gerookt, evalueer waarom 
en probeer ‘committent’ voor geheel stoppen te herkrijgen; herinner de roker eraan 
dat terugvallen als een leermoment kan worden gezien; spreek moeilijke momenten 
door en anticipeer op toekomstige valkuilen; evalueer farmacotherapie en overweeg 
intensievere behandeling. 
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BIJLAGE 8  CHECKLIST VOOR CONTROLE VOEDINGSTOESTAND 

BIJ COPD 

 

Zie ook flowchart 22 

 

Gewicht 

1. Mijn B.M.I.: 
  ≤ 21 kg/m2    

  ≥30 kg/m2   

  Doorverwijzing diëtist 
 

  Tussen 21 en 30 kg/m2  

  Door naar vraag 2 
 

2. Bent u in de afgelopen maanden onbedoeld afgevallen?  
  Ja, 5% of meer in afgelopen maand  
  Ja, 10% of meer in afgelopen half jaar  
  Nee 
Ja:  doorverwijzing diëtist 
Nee:  doorgaan met de vragenlijst 
 

Kracht 

3. Is de kracht van armen en benen nog net zo sterk al een aantal jaren geleden? 
  Ja 
  Nee, waar merkt u dat aan? (bijv. moeite met fietsen tegen de wind in; moeite 
met opstaan uit stoel). 

 

Voeding 

4. Hoe is uw eetlust?  
  Goed 
  Niet goed 

 

5. Eet u vlees/kip/vis of vervanging?  
  Ja, elke dag 100 gram of meer. 
  Ja, elke dag 50 tot 100 gram. 
  Ja, 2 tot 4 keer per week 50–100 gram. 
  minder dan 2 keer per week. 

 

6. Gebruikt u kaas of vleeswaren?  
  Meer dan 5 snee brood/blokjes per dag. 
  2 tot 4 snee brood/blokjes per dag. 
  1 tot 2 snee brood/blokjes per dag. 
  niet elke dag. 

 

7. Gebruikt u elke dag melk/karnemelk/vla en/of yoghurt? 
  3 of meer porties/glazen per dag. 
  2 porties/glazen per dag. 
  1 portie/glas per dag. 
  niet elke dag. 
 

 Is bij vraag 3-7 meer dan 2x het laatste vakje het juiste antwoord, kan dit wijzen op 
een slechte voedingstoestand. Bespreek met cliënt doorverwijzing naar de diëtist. 

 

– Indien iemand dagelijks 100 gram vlees eet en meer dan 3 porties 

zuivel/kaas/vleeswaren, is de kans op een eiwittekort klein. 

– Indien de persoon niet de behoefte van 1 à 2 stuks fruit en 200 gram groenten per 

dag eet, hierop wijzen.  
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– Heeft iemand een BMI van 21 tot 30 en komt hij niet aan de hoeveelheid eiwit die 

nodig is (elke dag klein stukje vlees, 3 porties zuivel/kaas/vleeswaren) dan graag 

hierop wijzen cq verwijzen naar de diëtist. 

– Algemeen: bij problemen of vermoeden van een slechte voedingstoestand, en 

eenvoudige voedingsadviezen niet toereikend zijn, dan doorverwijzen naar diëtist. 

 

Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:  

– BMI<21 kg/m2. 

– Ongewenst gewichtsverlies >5% binnen 1 maand of >10% binnen 6 maanden. 

– Vetvrije massa index (VVMI) < 16 kg/m2 (bij mannen) en <15 kg/m2 (bij vrouwen). 
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BIJLAGE 9 VOORBEELD VERWIJSBRIEF FYSIOTHERAPEUT COPD 

 

Naam:  Voorletters:  

Straat:  Nr. 

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoon:  ZV: Nr. 

Geboortedatum:        -         -      BSN nummer: 

 

 

Medische gegevens       

Diagnose: GOLD  .................................................................................................  

 

Fev1: ……………………..  Ratio: …………………………..  RR: .................................................  

 

Relevante nevendiagnose 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

Alle medicatie 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

Rookgedrag 

Aantal pakjaren  : ........................................................................................  

Gestopt sinds  : ........................................................................................  

Motivatie te stoppen : ........................................................................................  

 

 

Angststoornissen/psychosociale situatie - problematiek 

MRC:    ................................................................................ >> verwijsvragenlijst 

CCQ:   S= …………… M= ……………  F=  ....................................... >> verwijsvragenlijst     

 

 

Vraagstelling 

Specifieke aandacht voor: 

Bevordering mucusklaring:  

 .........................................................................................................................  

 

Verbetering van het uithoudingsvermogen:  

 .........................................................................................................................  

Versterking van de perifere- en ademhalingsspieren:  

 .........................................................................................................................  

 

Vermindering dyspnoe/verbetering ademregulatie:  

 .........................................................................................................................  

 

Motivatie m.b.t. fysiotherapie:   

++ / + / 0 

 

Met vriendelijke groet, 
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BIJLAGE 10 ROER FORMULIER 
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1. Beoordelingsmethode 

Het ROER principe  

R=  FVC :Z-score<-1,64 Is er vermoeden op restrictie?  in 1e lijn vaak een 

technische fout of niet max inspiratie of niet max expiratie. 

O =FER:  Z-score<-1,64  

E= van ernst  FEV1  Blijft voorlopig nog o.b.v. Gold indeling.:  

R=reversibiliteit               :          Is er reversibiliteit ?  ≥12% +>dan 200ml 

 

2. Spirometrie gemeten waarden interpreteren 

Normaal: 

FEV1 z score >-1,64 

FVC   z score >-1,64 

FER z score >-1,64 

met PEF meter 

Obstructief: 

FVC  z score >-1,64 

FER z score <-1,64 

 

Reversibiliteit (NHG): Toename van 12% t.o.v. pre-test!+>dan 200ml 

 

Restrictie: 

FVC  z score<-1,64 

Tiffeneau z score >-1,64 

   

3. Conclusie 

– Een post bronchodilatoire FEV1/FVC z score <-1,64 wijst op COPD, 

(NB: de anamnese moet er wel bijpassen) 

– Herhaal de spirometrie na 3-6 weken bij licht verlaagde post bronchodilatoire 

waarden van de Tiffeneau of van de FEV1 en bij twijfel tussen astma of COPD.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tot slot 

Houd het simpel. Met slechts een paar parameters (FEV1, FVC, FEV1/FVC en de in- en 

expiratoire curve) komt u al een heel eind. Door uzelf te dwingen systematisch de 

stappen van het interpretatieschema na te lopen, kan de beoordeling van de spirometrie 

opeens overzichtelijk worden.  

 

Wij  willen de kwaliteit van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie garanderen door 

de praktijk te adviseren een cursus spirometrie te volgen. Deze door de CAHAG 

gesuperviseerde cursus (CASPIR) zorgt dat de kwaliteit van uitvoering en beoordeling 

van spirometrie goed is, als men het examen met goed gevolg aflegt. 

Als alternatief blijven het ziekenhuis, SHO of eventueel een HAGRO/HOED-lid, die  

spirometrie kunnen uitvoeren. 

 

 

 

 GOLD I                  licht 

 GOLD II    matig ernstig 

 GOLD III            ernstig 

 GOLD IV     zeer ernstig 

FEV1/FVC 

Z score 

 

<-1,64 

<-1,64 

<-1,64 

<-1,64 

 FEV1(% ) 

    

                                    

 >80%                                                                   

   50-80% 

    30-50%                                                                                            

< 30% (of < 50 bij longfalen)                                                                                                        
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 BIJLAGE 11 INHALATIE PROTOCOLLEN  

 

 

 

Voor de meest recente inhalatie protocollen verwijzen wij u naar de website: 

 

www.inhalatorgebruik.nl of www.thuisarts.nl 

 

 

 

http://www.inhalatorgebruik.nl/
http://www.thuisarts.nl/
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BIJLAGE 12 DE WET BIG EN JURIDISCHE ASPECTEN BIJ 

TAAKDELEGATIE 

 

 
De Wet BIG beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te 

bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig 

handelen door beroepsbeoefenaren.  

 

De Wet BIG regelt de zorgverlening door individuele beroepsbeoefenaren. In principe staat het 

iedereen vrij een hulpverlener te kiezen die hij of zij wenst. De wet regelt ook dat 

beroepsbeoefenaren handelingen mogen verrichten waar zij bevoegd en bekwaam voor zijn. Iedere 

beroepsbeoefenaar heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hierbij. De wet noemt een aantal 

handelingen die voorbehouden zijn aan bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit om te voorkomen dat 

door ondeskundig handelen onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de patiënt ontstaan. Dus 

alleen bevoegde beroepsbeoefenaren mogen deze handelingen verrichten. Bovendien is in de wet 

aan de vrijheid van medisch handelen een strafbepaling toegevoegd: het toebrengen van schade 

aan iemands gezondheid is strafbaar.  

 
Hoe zijn de huidige juridische posities? 
De huisarts is wettelijk gehouden om “verantwoorde zorg”  te bieden volgens art. 2 Kwaliteitswet 
Zorginstellingen en art. 40 Wet op de Beroepen in de individueel Gezondheidszorg (Wet BIG). De 

wet biedt ruimte om ondersteuners in te schakelen die de huisarts daarbij behulpzaam zijn. In het 
algemeen is de huisarts verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en het handelen van deze 
ondersteuners, ongeacht of deze bij hem in dienst zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de 
huisarts om een goede werkverdeling met de ondersteuner af te spreken en zich ervan te 
vergewissen dat deze beschikt over de deskundigheid en de ervaring die nodig zijn om de 
toegedeelde werkzaamheden verantwoord uit te voeren. Het ontbreken van goede werkafspraken 

ter zake kan leiden tot aanzienlijke risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, met 
mogelijk juridische problemen voor de huisarts tot gevolg.                

Het stellen van een diagnose wordt nooit gedelegeerd (schakelconsult door de huisarts). 

Werkafspraken en protocollen moeten eenduidig en schriftelijk zijn. De arts delegeert aan de 

praktijkmedewerker alleen taken, waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat zij die kan 

uitvoeren. De mogelijkheid van toezicht en tussenkomst door de arts moet gewaarborgd zijn. Bij 

voorkeur moet een voorbehouden handeling zijn vastgelegd in een protocol.  

 

Beschreven moet worden: 

– De omstandigheid waaronder de handeling moet worden vastgelegd. 

– De eventuele contra-indicaties. 

– Hoe te handelen bij uitvoering van de taak. 

 

De praktijkmedewerker moet de handeling volgens protocol uitvoeren.  

Als aan alle voorwaarden voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling is voldaan, is er 

sprake van een bevoegdheid onder voorbehoud. Volgens de Wet BIG is de praktijkmedewerker dan 

zelf aansprakelijk. Is aan voorwaarden niet voldaan, dan moet de praktijkmedewerker weigeren de 

taak uit te voeren. 

 

In haar recente advies over taakherschikking wijst de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg nog op een ander risico waarop de huisarts alert behoort te zijn: door 
taakherschikking kan de huisarts zelf kennis en vaardigheden op een bepaald terrein 

verliezen, waardoor het moeilijker wordt om goed toezicht te houden op en 
verantwoordelijk te zijn voor het handelen van de ondersteuner. 

 
Voorbehouden handeling: 
Bij de COPD-zorg is sinds kort ook van belang het voorschrijven van uitsluitend receptplichtige 
(UR) geneesmiddelen. Art. 36 lid 14 Wet BIG opent de mogelijkheid aan bepaalde categorieën 
verpleegkundigen een zelfstandige voorschrijfbevoegdheid toe te kennen.                                             
Daarbij zijn enkele cruciale voorwaarden waarvan de belangrijkste zijn dat de verpleegkundige 
handelt op basis van een door de arts gestelde diagnose en dat de verpleegkundige de geldende 
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medische protocollen en richtlijnen volgt. Het plan is de (long-)verpleegkundige een aanvullende 

farmacie opleiding te laten volgen.  
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BIJLAGE 13 INDICATOREN 

 

 

Hoe kan zichtbaar gemaakt worden of uitgevoerde verbeteracties ook daadwerkelijk 

leiden tot betere kwaliteit? Hoe weet de zorgverlener of je goede kwaliteit levert? 

Indicatoren zijn bij bovenstaande vragen een belangrijk hulpmiddel. Een indicator is een 

meetbaar element van de zorgverlening dat een aanwijzing geeft over de mate van 

kwaliteit van de verleende zorg. 

 

Onderstaande indicatoren maken deel uit van de gemaakte afspraken met THOON en de 

zorgverzekeraar betreffende de DBC COPD. 
 

(versie maart 2013, voor de meest recente versie: www.thoon.org) 

Code Afkorting Omschrijving Toelichting 

Algemeen 

2407 COHB RZ Hoofdbehandelaar COPD Eenmalig registreren en 

bijhouden 

2209 COER Ernst/stadium COPD (GOLD classificatie) Jaarlijks registreren 

3013 ZLCP RA Ziektelast volgens zorgstandaard COPD Jaarlijks registreren 

3014 COEX RQ Nieuwe exacerbatie COPD Bij iedere exacerbatie 

Lichamelijk Onderzoek 

1272 QUET AO Quetelet-index (BMI) patiënt Jaarlijks gewicht bepalen, 
lengte meten 

560 LNGP AO Lengte patiënt Jaarlijks registreren 

357 GEW AO Gewicht patiënt Jaarlijks registreren 

3239 NNGB 

(voorheen 
LIBW AQ)  

Lichaamsbeweging volgens normaal 
gezond bewegen 

Jaarlijks registreren 

Monitoring en behandeling 

1608 ASIT RQ Inhalatietechniek Jaarlijks registreren 

1866 FRNBRL MI FEV1 / FVC ratio post-BD Jaarlijks registreren 

1704 LFCN Conclusie longfunctieonderzoek Jaarlijks registreren 

2402 CCQT RQ Gem. score alle klacht/beperkt. COPD 
(CCQ) 

Jaarlijks registreren 

2210 MRCD RQ Mate van dyspneu (MRC – schaal) Jaarlijks registreren 

 

Intoxicaties 

1739 ROOK AQ Roken Eenmalig registreren bij 

‘nooit rokers’; jaarlijks bij 
‘rokers’ en ‘voorheen rokers’ 

1814 ADMI AQ Advies stoppen met roken gegeven Jaarlijks registreren bij 
rokers. 

ICPC- code Omschrijving Toelichting 

Relevante aandoeningen    (ICPC) 

R95 COPD Registreren op episodelijst 

P17 Tabaksmisbruik Registreren op episodelijst 

R44 Influenzavaccinatie Registreren op episodelijst 

 

Toelichting: Schuin gedrukt = optioneel 
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BIJLAGE 14 BRONNEN 

 

 
In dit protocol is gebruik gemaakt van de volgende standaarden en richtlijnen:     

– De NHG Standaard COPD, april 2015 

– Protocollaire astma/copd –zorg editie 2015 

– LESA (Landelijke Eerste lijns SamenwerkingsAfspraken). 

– De Ketenzorgrichtlijn COPD,  2006. 

– CBO richtlijnen.  

– GOLD richtlijnen (Global Initiative for Obstructive Lung disease).  

– Project PACK (Paramedische zorg voor patiënten met COPD). 

– LTA( Landelijke Transmurale Afspraken). 

– Richtlijn voeding COPD (NVALT 2002) 

– Zorgstandaard COPD LAN 2010 
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