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Omschrijving 
 

Beschrijving van de werkzaamheden in de huisartspraktijk nadat de COPD-patiënten zijn gediagnostiseerd en de 

basale assessment is gedaan. De patiënten worden voorgelicht, gecontroleerd en behandeld. Het scharnierconsult, 

de bepaling van de ziektelast in de 4 domeinen, behandelingen, het individuele zorgplan, follow up, zo nodig 

verwijzing en terug verwijzing worden beschreven. 

 

Beschrijving van producten die huisartsen, longartsen uit het ziekenhuis en categoraal centrum en de diëtisten leveren 

in het kader van de DBC COPD Ketenzorg. 
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Voorwoord 
 

De handleiding, die voor u ligt beschrijft in grote lijnen het deel dat de huisarts bijdraagt aan de Ketenzorg voor 

mensen met COPD. 

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn zo’n 100 huisartsenpraktijken. Er is één ziekenhuis met twee locaties, Hilversum 

en Blaricum, en er is een categoraal centrum voor longaandoeningen, vooral astma en COPD, genaamd Heideheuvel.  

In 2005 zijn vertegenwoordigers van de huisartsen en de longartsen met managers van de ziekenhuizen bij elkaar 

gekomen en is besloten om een poging te doen Ketenzorg te gaan organiseren voor mensen met COPD in de regio 

Gooi en Vechtstreek. Er werd een stuurgroep geformeerd, van waaruit een kleine werkgroep werd samengesteld. De 

voorzitter was de heer J. Muurling van de SKI (Stichting Ketenzorg Innovatie). De werkgroep kreeg de opdracht om 

voorstellen voor te bereiden en aan de stuurgroep aan te bieden.  

Bij het opzetten van een keten kan men in principe in eerste instantie werken vanuit de organisatie of vanuit de 

inhoud. Na oriëntatie van andere ketenzorgen (met name uit Limburg en uit Utrecht) is bewust gekozen voor werken 

vanuit de inhoud waarna de organisatie later kwam.  

Bij de inhoud heeft de werkgroep de patiënt centraal gesteld. Er wordt een poging gedaan de keten zodanig te 

organiseren, dat een individuele patiënt op een bepaald ogenblik steeds die zorg krijgt die zinnig en noodzakelijk is. 

Hier van uitgaande, zal een groot deel van de zorg door huisartsen worden geleverd. Patiënten met COPD in het 

stadium GOLD I (28% van de totale groep) en GOLD II (54%) zullen grotendeels in de eerste lijn behandeld worden. 

Hierbij is het streven niet te medicaliseren waar dit niet nodig is. 

Gezien het grote aandeel dat huisartsen hebben in de zorg voor COPD-patiënten, was er de behoefte om op papier te 

krijgen wát de huisartsen dan zouden doen. Om de zorg in de eerste lijn te kunnen leveren, waren ook concrete 

afspraken met longartsen noodzakelijk. Deze beide onderwerpen vormen de inhoud van deze handleiding. 

In 2007 is een nieuwe standaard COPD van het NHG verschenen. Hierin is een aantal wijzigingen aangebracht ten 

opzichte van de vorige standaard (uit 2001). Enkele veranderingen die (al dan niet impliciet worden beschreven) zijn: 

COPD wordt ingedeeld naar GOLD-stadiëring; het COPD-stadium correspondeert slecht met de ervaren ziektelast, 

omtrent de ervaren ziektelast is een indruk te krijgen met behulp van standaard vragenlijsten (met name de MRC en 

de CCQ). Stoppen met roken is essentieel en is samen met longreactivering/revalidatie de enige maatregel die de 

progressie van de COPD kan beïnvloeden.  

In 2010 verscheen de breed gedragen zorgstandaard COPD van de Long Alliantie Nederland (LAN). Hierin wordt 

precies beschreven wat de patiënt mag verwachten van de hulpverleners. In de zorgstandaard staat beschreven 

waaraan de goede zorg voor mensen met COPD moet voldoen. Het doel van de zorgstandaard is dat mensen met 

COPD ook echt de best mogelijke zorg krijgen. De zorgstandaard is geschreven voor alle mensen die bij de zorg voor 

mensen met deze chronische aandoening betrokken zijn. De patiënt staat centraal. Het begrip ziektelast doet zijn 

intrede. 

Bij de diagnose wordt (meer dan voorheen) gekeken naar de hele patiënt. De diagnose COPD wordt gesteld bij een 

patiënt met risicofactoren (waarbij er in de anamnese en de rookvoorgeschiedenis aanknopingspunten zijn voor 

COPD) waarbij bij de spirometrie de FER <0,7 post bronchodilatatoir is (FER= FEV1/FVC).  

Bij de behandeling is er, naast medicamenteuze therapie (vooral bronchusverwijders), veel aandacht voor niet-

medicamenteuze therapie.  

In 2015 verscheen de herziene NHG-standaard COPD. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 Het verlaten van het vaste afkappunt voor obstructie (70% van FeV1/FVC-ratio) en invoering van de LLN 

(lower limit of normal) of z-score als nieuwe grens voor obstructie. Luchtwegobstructie is aanwezig bij een 

FEV1/FVC-ratio (na bronchusverwijding) kleiner dan het 5e percentiel (van de referentiewaarden). 



 6 

 De ernst van COPD wordt bepaald door de ziektelast, dat wil zeggen: de combinatie van klachten en 

beperkingen, frequentie van exacerbaties, FEV1 en voedingstoestand (en dus niet alleen door de mate van 

luchtwegobstructie). 

 In de monitoring fase wordt gestandaardiseerde bronchusverwijding bij spirometrie niet aanbevolen en wordt 

spirometrie verricht met behoud van de eigen luchtwegmedicatie van de patiënt. 

 Er is meer aandacht voor de wensen en behoeften van de patiënt en voor zelfmanagement bij de behandeling 

en het omgaan met COPD. 

 

De huisarts, die aan de DBC COPD Ketenzorg deelneemt, heeft een categoraal spreekuur COPD, doet spirometrie 

(of laat dit doen), begeleidt mensen bij het stoppen met roken (of laat dit doen), codeert (ICPC), doet aan 

dossiervorming digitaal in een HIS of KIS, weet van een COPD-patiënt het rookgedrag, de GOLD-stadiëring, de mate 

van ziektelast, de laatste FEV1, de MRC score en de CCQ scores.  

Indien een huisarts werkt volgens de in dit stuk beschreven richtlijn en de zorgstandaard COPD, dan ligt het in de 

rede dat de longarts de gemaakte afspraken (zoals onder andere beschreven in bijlage III, V en VII) nakomt. 

De keten heeft uiteindelijk meer de kenmerken van een netwerk, waarin naast huisartsen en longartsen ook andere 

disciplines zitting hebben of gaan krijgen (praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, de thuiszorg, etc.). Ook 

patiëntverenigingen zijn vertegenwoordigd.  

 

Norbert IJkelenstam, 20 maart 2011 

Roel Wennekes, september 2019 (revisie) 
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Inleiding 
 

De handleiding COPD in de huisartspraktijk is gebaseerd op openbaar toegankelijke stukken, zoveel mogelijk 

evidence based, waaronder met name ook de zorgstandaard COPD, aanverwante NHG COPD richtlijnen en de CBO-

richtlijn Ketenzorg COPD. 

Met name ook het NHG boek “Protocollaire COPD-zorg” editie 2011 (inmiddels vervangen door “Protocollaire Astma- 

en COPD-zorg” editie 2015) onder redactie van longarts J.G. van der Star en arts J.W.K. den Boer en de 

“zorgstandaard COPD” uit 2010 (inmiddels vervangen door de nieuwe “zorgstandaard COPD” uit 2016) van de LAN 

hebben als leidraad gediend. 

Er is getracht de handleiding zo te schrijven zodat hij aansluit bij het “zorginkoop-document COPD” van 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis.  

De tekst mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd en gebruikt, mits niet voor commerciële 

doeleinden en mits onder bronvermelding. De auteur(s) accepteren geen verantwoordelijkheid voor behandelingen 

naar aanleiding van of op grond van dit stuk. 

Te allen tijde kan van bovenstaande uitgangspunten worden afgeweken. Op zo’n moment is het wenselijk dat over het 

individuele geval contact is tussen de longarts en de huisarts, bijvoorbeeld telefonisch.  
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1. Modulaire opbouw DBC COPD Ketenzorg 
 

Om aan te sluiten bij het zorginkoop-document COPD van zorgverzekeraar Zilveren Kruis is besloten om de Diagnose 

Behandel Combinatie (DBC) COPD voor de eerstelijns Ketenzorg van de GHO GO modulair op te bouwen.  

Om opgenomen te worden in de 1ste lijns DBC moet de diagnose COPD gesteld te zijn. De casefinding en de eerste 

onderzoeken om het vermoeden van COPD te bevestigen vallen dus nog buiten de DBC. Als eenmaal de diagnose 

volgens de verderop beschreven criteria gesteld is, kan de patiënt opgenomen worden in de 1e lijns DBC COPD (zie 

figuur 1). 

De DBC kent zoals gezegd een modulaire opbouw en bestaat uit vier modules (zie figuur 2). De eerste module 

(MODULE 1) is het scharnierconsult, waarin de patiënt door de huisarts en in tweede instantie door de POH 

uitgebreid wordt voorgelicht. Hiervoor zijn gemiddeld twee tot drie langdurige consulten nodig (60 minuten).  

De tweede fase is de intensieve behandelfase, waarin de ernst van de chronische aandoening nader bepaald wordt 

en waarin de patiënt indien mogelijk en haalbaar met behulp van zelfmanagement intensief wordt begeleid. De 

behandeling wordt ingesteld en geoptimaliseerd. Dit wordt nog steeds de eerste module (MODULE 1) genoemd en 

deze module neemt gemiddeld 8 tot 12 maanden in beslag.  

In de derde fase vindt de monitoring van de patiënt plaats en wordt zijn conditie verder geoptimaliseerd. Tevens wordt 

in deze minder intensieve behandelfase de medicatie zo nodig bijgesteld. Afhankelijk van de ernst van de ziekte vindt 

controle één tot tweejaarlijks plaats. Als de patiënt in een stabiele fase is gekomen kan een jaarlijkse controle 

voldoende zijn, onder voorwaarde dat hij/zij op tijd op controle komt in het geval van een (dreigende) exacerbatie, 

zoals geleerd in de vorige modules. Deze tweede module (MODULE 2) kan onbeperkt zijn. Echter in geval van 

toename van klachten of van niet halen van de COPD behandeldoelen kan het nodig zijn weer tijdelijk terug te keren 

naar een meer intensieve behandelfase. 

Indien er sprake is van een acute exacerbatie dan komt men in de derde module (MODULE 3). Betreft het een lichte 

tot matig ernstige exacerbatie, dan kan de huisarts de patiënt zelf behandelen met medicatie. Betreft het een ernstige 

exacerbatie, waarvoor ziekenhuisopname en vervolgens verdere poliklinische behandeling door de longarts 

noodzakelijk is, dan gaat de patiënt over van een 1ste lijns DBC naar een 2de lijns COPD DBC. De patiënt wordt dan 

(tijdelijk) uitgeschreven uit de 1e lijns COPD DBC. Men kan dan niet meer declareren bij de zorgverzekeraar. Echter, 

consulten en visites ten behoeve van COPD worden weer gewoon volgens de “oude” systematiek geboekt.  

Indien de patiënt door de longarts op termijn weer wordt terugverwezen naar de huisarts, kan hij/zij wederom worden 

opgenomen in de 1e lijns COPD DBC. Meestal komt hij/zij dan weer in MODULE 2, de minder intensieve 

behandelfase. Het kan verstandig zijn hem/haar het eerste jaar driemaandelijks te laten controleren bij de POH, 

eventueel afgewisseld met de huisarts.  

Op verzoek van Zilveren Kruis is ook de diëtist opgenomen in de 1ste lijns DBC. In het geval dat de patiënt 

ondergewicht (MBI < 21) en/of beduidend ongewenst gewichtsverlies (zie hoofdstuk 5.4) heeft, dan dient hij/zij 

verwezen te worden naar de diëtist. Dit valt dan onder de 4de module (MODULE 4).  

De longreactivering bij de 1ste lijns fysiotherapeut valt niet onder de 1ste lijns DBC COPD. De zorgverzekeraar vergoedt 

wel de longreactivering vanaf GOLD-stadium 2 met klachten vanuit de (chronische) basiszorg (de eerste 19 

behandelingen komen ten laste van de patiënt of aanvullende verzekering).  

Stoppen met roken begeleiding valt onder de 1ste lijns DBC COPD. De eventuele ondersteunende SMR-medicatie 

wordt door de zorgverzekeraar vergoed.  
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Figuur 1: Zorgproces ten behoeve van DBC COPD KETENZORG schematisch weergegeven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnostiek en assessment  

 Stel de diagnose  OPNAME IN DBC COPD 

 

Scharnierconsult 

 Bespreek de diagnose 

 Bespreek het zorgproces en de rollen daarin 

Intensieve behandelfase 

 Bepaal de ernst van de COPD 

 Breng de patiënt in een zo goed mogelijke conditie 

 Neem de schadelijke prikkels weg 

 Zelfmanagement 

 Minder intensieve behandelfase   

 Onderhoud zo optimaal mogelijke conditie 

 Monitor de behandeling 

 Spring in op problemen 

 Stel de behandeling zo nodig bij 

              MODULE 1 

            MODULE 1 

             MODULE 2 

Patiënt met klachten die wijzen op obstructief longlijden 

 Stel de werkdiagnose  



 10 

Overweeg bij exacerbatie: 
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2. Diagnostiek en assessment 
De zorg voor de patiënt met COPD dient vraag-gestuurd te zijn, hetgeen betekent dat het zorgaanbod is afgestemd 

op de zorgbehoeften van de individuele patiënt op elk moment in zijn ziekte-carrière. Dit is van essentieel belang 

omdat de zorgvraag door de tijd binnen een persoon kan wisselen (dynamiek). Daarnaast bestaat er een groot 

verschil in zorgvraag tussen verschillende COPD patiënten (heterogeniteit). Daarom is het stellen van de juiste 

diagnose, met vervolgens assessment en daarna regelmatige monitoring (zie assessment) van de integrale 

gezondheidstoestand van de patiënt van groot belang. Het assessment maakt expliciet welke ziektelast en zorgvraag 

er is en vormt in die zin een onmisbare randvoorwaarde voor het bieden van zorg-op-maat aan de individuele patiënt. 

2.1 Diagnostiek 

Om in het DBC COPD Ketenzorg ingesloten te kunnen worden dient bij de COPD-patiënt de diagnose COPD 

conform de NHG-richtlijnen reeds gesteld te zijn. 

Om aan die voorwaarde te voldoen, wordt hieronder de procedure van de diagnostiek nog eens kort toegelicht. 

Bij de ziekte COPD spelen vele variabelen een rol. Mede afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt dienen al deze 

variabelen in kaart gebracht te worden. Eerst is echter de zekerheid over het bestaan van de diagnose COPD 

essentieel. Het is ook van belang dat de patiënt geen andere relevante aandoening heeft die primair om behandeling 

vraagt. De klachten van een patiënt kunnen namelijk ook door andere aandoeningen dan COPD veroorzaakt worden. 

Conform de definitie wordt COPD gekenmerkt door een niet of niet geheel omkeerbare luchtwegobstructie. Het door 

middel van longfunctieonderzoek aantonen van deze chronische obstructie is, naast anamnese en lichamelijk 

onderzoek, een voorwaarde voor het stellen van de diagnose. Toegang tot het verrichten van spirometrie is daarom 

een eerste vereiste. Het longfunctieonderzoek kan bij voorkeur in de huisartsenpraktijk binnen de eerste lijn 

plaatsvinden. Eventueel in het Eerstelijns Diagnostisch Centrum (EDC) indien de huisarts zelf in de praktijk geen 

spirometrie kan (laten) doen. Indeling van de obstructie gebeurt volgens de GOLD-criteria. Spirometrie, voor en na 

bronchusverwijding, wordt verricht en beoordeeld door geschoold personeel conform de huidige COPD Astma SPIR 

richtlijnen (Caspir). Het is verplicht dat de huisarts, die de spirometrieën beoordeeld’, en de assistente c.q. 

praktijkondersteuner, die de spirometrieën maakt, de Caspir cursus met goed gevolg hebben doorlopen en de 

herhalingsmodules blijven volgen. Bij een herhaalde lage (F)VC bestaat de verdenking op een restrictie en wordt 

verdere diagnostiek hiernaar aanbevolen. Een licht verlaagde FER kan bij ouderen fysiologisch zijn en hiermee wordt 

rekening gehouden met de LLN (lower limit of normal). Bij een reversibiliteit van 12% of meer in FEV1 ten opzichte 

van de uitgangswaarde en meer dan 200 ml absoluut dient de diagnose bronchiale astma mede verwogen te worden. 

Er zou ook sprake kunnen zijn van een dubbeldiagnose astma/COPD. De afwezigheid van reversibiliteit sluit astma 

niet uit. Voorwaarden voor het verrichten van spirometrie in de huisartsenpraktijk zelf zijn voldoende training en 

ervaring met het meten en interpreteren van de uitslagen en het laten verrichten van periodieke controlemetingen. Op 

lokaal/regionaal niveau zijn hierover nadere afspraken gemaakt met de kaderhuisarts astma/COPD en de longartsen 

van Tergooi. Ook wordt de apparatuur regelmatig geijkt en onderhouden zoals beschreven in de Caspir handleiding. 

Bij onduidelijkheid of twijfel over de juiste diagnose wordt volgens afspraak verwezen naar de longarts (zie verder). 

2.2 Spirometrie 

Bij een individuele patiënt wordt een indruk gevormd omtrent de longfunctie. Dit gebeurt met behulp van een 

(volledige) spirometrie, aangevuld met meting van reversibiliteit. Bij twijfel over de kwaliteit van de spirometrie of over 

de te stellen diagnose kan een diagnostische spirometrie of een diagnostisch consult eenmalig worden aangevraagd 

via het EDC. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de GHO GO, het EDC en de longartsen van Tergooi. 

 

 Diagnostische spirometrie: 

 Verricht diagnostische spirometrie. Bepaal de FEV1, de FVC en een flowvolumecurve (tabel 3). 

 Spreek bij afwijkende spirometrie herhaling af na zes weken, zodat de patiënt hersteld is van een mogelijk eerste 

gepresenteerde exacerbatie van COPD. 
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Meetresultaten dicht bij de afkapwaarde zijn lastig te duiden vanwege de natuurlijke variabiliteit waardoor een meting 

de ene keer boven en de volgende keer onder de ondergrens kan vallen. 

Herhaal de spirometrie na zes tot twaalf weken: 

- bij licht verlaagde waarden van de FEV1/FVC-ratio na bronchusverwijding; 

- om het effect van de behandeling te evalueren bij twijfel tussen astma en COPD. Dit onderzoek vindt bij 

voorkeur plaats ten tijde van klachten. 

De spirometers en de uitvoering van het spirometrisch onderzoek vereisen een aantal kwaliteitsvoorzorgen (zie de 

NHG-uitgave Protocollaire Astma- en COPD-Zorg). 

 

Tabel 3 Spirometrie: procedures en interpretatie (zie ook tabel 5) 

  Diagnostische fase Monitoring fase* 

Gebruik van 

eigen 

luchtwegmedi

catie 

Vóór de test gedurende 4 uur geen 

kortwerkende en gedurende 12-48 uur 

(afhankelijk van de werkingsduur) geen 

langwerkende luchtwegverwijder 

gebruiken. 

Eigen luchtwegmedicatie kan gecontinueerd 

worden 

Gestandaardi-

seerde 

bronchusver-

wijding 

Altijd geïndiceerd. 

Niet geïndiceerd, behalve bij discrepantie van 

klachten en spirometrie-uitslagen 

 Afwijkende FEV1/FVC-ratio, bijvoorbeeld 

omdat er twijfel is aan de diagnose 

 Gerede twijfel over gebruik van de eigen 

luchtwegmedicatie 

Procedure 

Test (blazen flowvolumecurve) volgens 

internationaal geaccepteerde 

aanbevelingen. Dien gestandaardiseerde 

bronchusverwijding toe (salbutamol 100 

microg via dosisaerosol en voorzetkamer 

in 4 afzonderlijke inhalaties met interval 

van 30 seconden). Test opnieuw na 15 

minuten 

Test (blazen flowvolumecurve) volgens 

internationaal geaccepteerde aanbevelingen 

Interpretatie 

 

 

 

 

Geen obstructie: normale FEV1/FVC-ratio 

(≥ 5e percentiel van referentiepopulatie) na 

bronchusverwijding; dit sluit COPD uit, 

maar sluit astma niet uit. Persisterende 

obstructie: afwijkende FEV1/FVC-ratio na 

bronchusverwijding; dit is een aanwijzing 

voor COPD, maar sluit astma niet uit. 

Reversibiliteit: FEV1-toename ten opzichte 

van de waarde vóór bronchusverwijding 

met ≥ 12% én ≥ 200 ml); dit wijst op astma 

(ook bij een normale FEV1/FVC-ratio), 

maar sluit COPD niet uit.  

Fysiologische daling: daling van FEV1 over ten 

minste 3 jaar (≥ 3 metingen) met gemiddeld 

35 ml/jaar of minder.  

Bij niet-fysiologische daling: ga oorzaak na en 

pas beleid aan 
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Tabel 5 Monitoring na de diagnostische fase 

Patiënten 
Frequentie 

controleconsult 
Frequentie spirometrie 

Instelfase COPD 
Na verandering 

medicatie 
1-2 keer 

Lichte ziektelast*: bij patiënten zonder 

klachten† én die niet (meer) roken 
Jaarlijks Niet 

Lichte ziektelast: bij patiënten met 

klachten‡ of die roken 
Ten minste jaarlijks Eenmaal per 3 jaar 

Matige ziektelast 
Ten minste 2 maal per 

jaar 

Jaarlijks; bij adequate omgang met 

de aandoening bij patiënt die gestopt 

is met roken kan dit eenmaal per 3 

jaar 

Ernstige ziektelast In de 2de lijn In de 2de lijn 

Beperkte levensverwachting Zorg op maat Niet aanbevolen 

Exacerbatie 
Extra na behandeling 

van de exacerbatie 
Niet extra 

* Ziektelast: zie tabel 1. Bij afwezigheid van jaarlijkse spirometrie kan uitgegaan worden van de laatst gemeten 

waarden. 

† Zonder klachten (bij lichte ziektelast): MRC < 2 en/of CCQ < 1 én zonder exacerbatie de voorafgaande12 maanden. 

‡ Met klachten (bij lichte ziektelast): MRC = 2 of CCQ ≥ 1 en < 2 of maximaal 1 exacerbatie de voorafgaande 12 

maanden. 

 

Bij patiënten ouder dan 40 jaar stelt de huisarts de diagnose COPD bij klachten van dyspneu en/of hoesten, al of niet 

met slijm opgeven, in combinatie met een relevante rookhistorie (> 20 jaar roken of > 15 pakjaren), én een afwijkende 

FEV1/FVC-ratio na gestandaardiseerde bronchusverwijding. 

COPD louter op basis van andere risicofactoren, zoals chronische blootstelling aan fijnstof of aan andere stoffen in 

arbeidsomstandigheden, komt zelden voor; hiervoor is verwijzing naar de longarts en als het arbeidsomstandigheden 

betreft, naar de bedrijfsarts aangewezen. 

Bij patiënten jonger dan 40 jaar komt COPD, bijvoorbeeld door alfa-1-antitrypsinedeficiëntie of misbruik van 

(hard)drugs per inhalatie, zelden voor; hiervoor is verwijzing naar de longarts aangewezen. 

COPD is uitgesloten bij een normale FEV1/FVC-ratio (≥ 5e percentiel) na gestandaardiseerde bronchusverwijding. 

Reversibiliteit kan wel passen bij COPD en is dus niet bewijzend voor astma. Het kan passen bij een mengbeeld van 

iemand met COPD en astma (voorheen werd deze groep astma met persisterende luchtwegobstructie genoemd). Nu 

heet dit een dubbeldiagnose COPD & astma of astma & COPD al naar gelang de belangrijkste oorsprong en 

behandeling. 

In de praktijk is de situatie soms niet eenduidig en wordt de definitieve diagnose pas na enige tijd duidelijk 

(bijvoorbeeld: aanvankelijk verdenking op COPD, na enige tijd behandeling toch aanwijzing voor astma) of is er 

sprake van een dubbeldiagnose.  
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2.3 Stadiëring volgens GOLD 

Voorwaarde voor het stellen van de diagnose COPD is: FER (=FEV1/FVC) postbronchodilatatoir) < 0,7 

De ernst van COPD wordt o.a. uitgedrukt in GOLD-criteria: GOLD I, II, III of IV:  

- GOLD I: FEV1 > 80% van voorspeld   = licht COPD 

- GOLD II: FEV1 ≥ 50% maar < 80% van voorspeld = matig COPD 

- GOLD III: FEV1 ≥ 30% maar < 50% van voorspeld = ernstig COPD 

- GOLD IV: FEV1 < 30%    = zeer ernstig COPD 

Opmerkingen: 

1) De diagnostische spirometrie wordt geblazen in een periode waarin de COPD van een patiënt stabiel is. 

2) De FEV1 waarden zijn de beste waarden van een individuele patiënt. 

3) De waarden zijn post bronchodilatatoir. 

 

2.4 Frequentieverdeling, vermelding van de laatst bekende FEV1 waarde 

Uit onderzoeken blijkt dat de gemiddelde verdeling van de GOLD-stadia in de huisartsenpraktijk zijn: 

GOLD I  28%  GOLD III 15%  

GOLD II 54%  GOLD IV 3% 

Eigen mening:  

De GOLD II groep is heel groot (54% van de totale groep COPD-patiënten) en heel divers. Een patiënt aan de 

‘bovenkant’ van GOLD II is meestal een wezenlijk andere patiënt dan iemand aan de ‘onderkant’ van GOLD II. Om die 

reden is het relevant en bijdragend om naast het GOLD-stadium ook steeds de laatst bekende FEV1 waarde te 

vermelden (gemeten tijdens een stabiele fase). Daarnaast wordt nu zoals beschreven in de zorgstandaard COPD 

vooral gekeken naar de indeling in ziektelast. 

 

2.5 Assessment 

Het stellen van de diagnose COPD vormt het begin van de inventarisatie van alle hoofddomeinen van de integrale 

gezondheidstoestand van iedere patiënt (het assessment, zie figuur 2). Daarbij wordt nadrukkelijk ook de potentiële 

adaptatie van de patiënt aan zijn ziekte beoordeeld. Voor het assessment en het bespreken ervan met de patiënt 

wordt ruim voldoende tijd uitgetrokken, in de vorm van een ‘scharnierconsult’ (zie figuur 3 en 4), zoals beschreven in 

de NHG-praktijkwijzer COPD voor huisartsen en praktijkondersteuners. Hierbij krijgt de patiënt niet alleen de diagnose 

te horen, maar wordt tevens begonnen met de uitleg over de consequenties daarvan. Bovendien wordt een start 

gemaakt met de begeleiding.  
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Assessment methoden:  

 Anamnese gericht op alle aspecten van de integrale gezondheidstoestand (inclusief co-morbiditeit) en de 

mate van adaptatie op alle relevante domeinen. Hierbij is onder andere aandacht voor het omgaan met 

dyspnoe, fysieke en sociale beperkingen, werkverzuim, rookgedrag, gewichtsverlies, exacerbaties, 

medicatiegebruik en fysieke activiteit. 

 Kwantitatief assessment: de integrale gezondheidstoestand (stoornis, klachten, beperkingen, kwaliteit van 

leven) wordt zo mogelijk geobjectiveerd in maat en getal.  

De hieronder genoemde bepalingen zijn bruikbaar bij het assessment: 

 Basale parameters: 

o anamnese (zie hiervoor); 

o ervaren klachten en beperkingen ofwel kwaliteit van leven scorelijsten: CCQ of RIQ-MON 10; 

o dyspnoe score: MRC; 

o voedingstoestand: gewichtsverlies, BMI; 

o longfunctiebeperking: één secondewaarde (FEV1), reversibiliteit, FEV/FVC (FER), ver loop FEV1 

(beiden na bronchusverwijding) over de tijd. 

Deze parameters zijn in eerste instantie behulpzaam in het (globaal) beoordelen van de fysiologische toestand en 

klachten en beperkingen. De niet-fysiologische domeinen worden gemeten met in de praktijk bruikbare gevalideerde 

vragenlijsten: MRC aangevuld met de CCQ. Van belang is wel dat deze combinatie slechts een globale indruk geeft of 

er in deze domeinen problemen bestaan. Op basis van de verkregen gegevens wordt beoordeeld of er een nadere 

analyse plaats zal vinden met behulp van aanvullende onderzoeken door de huisarts zelf of door middel van een 

nader assessment door de longarts. Hierna wordt in samenspraak met de patiënt een individueel zorgplan (met 

algemene NHG- en persoonlijke behandeldoelen) opgemaakt. 

 

 

Figuur 2. Assessment ten behoeve van de diagnostiek 

Doel van de fase is: 

 De voedingstoestand in kaart brengen. 

 Een mogelijke relatie met werk achterhalen. 

 Eventuele co-morbiditeit op het spoor komen. 

 Een eerste inschatting maken van de ernst en gevolgen van de aandoening. 

In deze fase worden de volgende taken/onderzoeken verzameld c.q. nog uitgevoerd: 

 Een gestructureerde anamnese. 

 Dyspnoe score (MRC). 

 Een uitgebreid lichamelijk onderzoek (mede ook uitsluiten andere afwijkingen). 

 Een gestructureerde kwaliteit van leven vragenlijst (CCQ). 

 Spirometrie gegevens. 

 Body Mass Index berekenen (BMI). 

 Bij verdenking van astma of een dubbeldiagnose of mengbeeld astma en COPD: allergieonderzoek. 

 Eventueel bij reden daartoe een SpO2, ECG, X-thorax. 
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Figuur 3. Doel van het scharnierconsult (door de huisarts) 

 

Uitgangspunt: de diagnose COPD is gesteld. De patiënt komt bij de huisarts voor het 

bespreken van de diagnose, de implicaties daarvan en voor het bespreken van de 

behandelrelatie. 

 

Doel van deze fase: de patiënt weet na het scharnierconsult:  

 Wat de diagnose is. 

 Dat COPD ingrijpende gevolgen heeft voor zijn leven. 

 Dat hij zelf een grote rol speelt in de behandeling. 

 Welke rol de huisarts, de praktijkondersteuner, assistente en zorgverleners buiten de 

praktijk hebben in de behandeling. 
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Figuur 4. Scharnierconsult: aandachtspunten voor de huisarts 

In het scharnierconsult zet de huisarts de lijnen uit voor de begeleiding van de patiënt met COPD.  

De huisarts bespreekt hoe de patiënt en de hulpverleners samenwerken en welke zorg nodig is. 

 

De aandachtspunten voor het gesprek zijn: 

 

Diagnose: Chronische aandoening van de longen 

Genezing is niet mogelijk 

  Samen bereiken dat de patiënt een zo normaal mogelijk leven kan leiden 

 

Ernst:  Inschatting van de ernst/mate van ziektelast op dit moment  

Pas na een tijdje behandelen is precies duidelijke hoe ernstig de aandoening precies is 

 

Co-morbiditeit: Gevolgen van andere aandoeningen voor de longaandoening en omgekeerd 

 

Co-medicatie: Gevolgen die de medicatie voor andere kwalen heeft voor de luchtwegen 

 

Inhalatie instructie & controle: Een juist gebruik van de inhalatiemedicatie is erg belangrijk; dit zal daarom 

geregeld gecontroleerd 

 

Spirometrie: Bij voorkeur wordt tijdens de eerste periode een aantal malen spirometrie verricht om achter de 

beste waarde te komen. Daarna kan het minder vaak. 

 

Anamnese: De POH voert de gesprekken tijdens de vervolgconsulten aan de hand van een formulier dat de 

patiënt van tevoren invult. Daarop kan de patiënt ook aangeven wat hij belangrijk vindt om dit consult te 

bespreken. 

 

Voorlichting: De POH geeft voorlichting ober alles wat bij de aandoening komt kijken, met als doel dat de 

patiënt zelfbewust en verstandig met de aandoening om leert gaan (zelfmanagement). Op een apart 

formulier kan de patiënt bovendien aangeven over welke onderwerpen hij meer wil weten. 

 

Leefstijl:  COPD is een aandoening waar de patiënt zelf behoorlijk wat aan kan doen: 

 Stoppen met roken 

 Uitschakelen of vermijden van prikkels 

 Bewegen en sporten 

 Gezonde voeding 

 

Begeleiding: Spreek af hoe de begeleiding eruit gaat zien. POH en huisarts werken nauw samen. 

 

Team: Andere betrokkenen behalve de huisarts en POH (apotheker, diëtiste, fysiotherapeut en eventueel de 

longarts) werken samen. Bespreek de manier waarop. 
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Een nadere analyse, in de regel door een longarts, wordt geadviseerd onder de volgende omstandigheden: 

1) diagnostische problemen; 

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

3) wens van de patiënt. 

Ad 1) Diagnostische problemen 

 COPD op jonge leeftijd, arbitrair ≤ 50 jaar. 

 Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van voorspeld of < 1,5 l absoluut. 

 Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten. 

 Nooit gerookt en geen onder behandeld astma. 

 Ongewenst gewichtsverlies > 5%/maand, > 10%/6 maand, of BMI <21, vetvrije massa index (VVM-i) < 16 (♂), 

< 15 (♀), zonder andere verklaring. 

 Verdenking hypoxemie: bijvoorbeeld perifere zuurstofsaturatie ≤ 92%, desaturatie bij inspanning > 3% of 

≤ 90% absoluut. 

Ad 2) Niet of onvoldoende bereiken behandeldoelen ondanks adequate therapie 

 Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd aan COPD (bijvoorbeeld CCQ ≥ 2, 

MRC ≥ 3). 

 Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van voorspeld of < 1,5 l absoluut. 

 Snel progressief beloop (toename dyspnoe, afname inspanningsvermogen), ook bij stabiele FEV1. 

 Progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld ↓FEV1 > 150 ml/jaar) over meerdere jaren. 

 Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling. 

 Mogelijke indicatie voor longrevalidatie. 

 Matig tot ernstige adaptatieproblemen. 

 Exacerbatie ≥ 2 afgelopen jaar waarvoor orale corticosteroïden. 

Ad 3) Wens van de patiënt 

Ook de patiënt zelf kan het belangrijk vinden dat een nadere analyse wordt verricht. Bij een nadere analyse, die in de 

regel door een longarts wordt uitgevoerd, zijn de volgende (verdiepende) parameters van belang: 

 Klachten en beperkingen: CRQ, SGRQ, QOL-RIQ. 

 Longfunctiebeperking: Hyperinflatie (RV, FVC, TLC), gastransportstoornis (CO-diffusie); inspiratoire 

spierkracht (Pi max). 

 Zuurstofsaturatie, arteriële bloedgasanalyse. 

 Perifere spierkrachtmeting. 

 Voedingstoestand: Vet Vrije Massa Index (VVMI). 

 Inspanningstolerantie: 6 minuten wandel afstand (6MWT), (fiets)ergometrie. 

 Gedetailleerde assessment van klachten, beperkingen, kwaliteit van leven en adaptatie: waarbij bijvoorbeeld 

gebruik gemaakt kan worden van psychologische testen (NCSI). 

 Parenchymschade: HR-CT thorax. Ook CO-diffusie. 

Wanneer bij aanwezigheid van een van de omstandigheden, die een nadere analyse rechtvaardigen, de patiënt niet 

verwezen wordt naar bijvoorbeeld een longarts, wordt dit in het dossier genoteerd met de daarbij behorende motivatie. 

Bij een nadere analyse behoort er onder andere aandacht te zijn voor differentiaal diagnostische problemen, 

adaptatieproblemen, hyperinflatie, gastransportstoornissen en nevenpathologie (zie verdiepende parameters). Bij een 

ernstige luchtwegobstructie kan ook verdere classificatie plaatsvinden door middel van een (gemodificeerde) BODE-

index. Bij nevenpathologie moet naast cardiovasculaire pathologie ook gedacht worden aan depressie, osteoporose, 

maligniteiten van de luchtwegen en slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen.  
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Wanneer een patiënt blijft roken (ondanks het herhaaldelijk aanbieden van een stoppen-met-rokeninterventie) zal een 

nadere analyse plaatsvinden naar aard en oorzaak van de tabaksverslaving en krijgt hij een gerichte behandeling 

aangeboden. Wanneer het assessment is voltooid, wordt in samenspraak met de patiënt, een individueel zorgplan 

(met algemene NHG- en persoonlijke behandeldoelen) opgesteld. 

Samenvattend is er sprake van een trapsgewijs assessment: 

Trap 1: Anamnese & eerste analyse voor fysiologische parameters, klachten, beperkingen dagelijks leven en 

kwaliteit van leven (FEV1, BMI, CCQ, MRC of vergelijkbare parameters). 

Trap 2: Bij afwijkend profiel (zie boven, criteria voor nadere analyse) volgt gedetailleerd assessment door de 

longarts en longverpleegkundige, eventueel aangevuld met andere disciplines. 

Trap 3: Bij complexe somatische en/of complexe adaptatieproblematiek bestaat de mogelijkheid van een 

intensieve integrale analyse door een gespecialiseerd multidisciplinair team (Longrevalidatie in Tergooi of Merem). 

2.6 Ziektelast 

In de zorgstandaard COPD wordt een andere indeling gehanteerd dan te doen gebruikelijk, namelijk: mensen met 

COPD met een lichte, matige of ernstige ziektelast.  

Het beschreven assessment geeft in aanvulling op de GOLD-classificatie een meer gewogen inzicht in die ziektelast 

c.q. in de door de patiënt ervaren gezondheidsproblemen. Het voordeel van het eertijds alleen hanteren van de ernst 

van de luchtwegobstructie (de GOLD-classificatie) was dat zogenaamde afkappunten absoluut te benoemen waren. 

Bij de indeling in mensen met COPD met een lichte, matige of ernstige ziektelast is dit minder eenvoudig en 

vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht. 

Een extra complicatie is dat de ziektelast ook dynamisch is, waarbij deze dus niet alleen tussen patiënten, maar ook in 

de tijd bij een patiënt kan variëren. Om toch een zo groot mogelijke duidelijkheid te bieden, wordt zoals ook 

beschreven in de COPD-zorgstandaard de navolgende indeling gehanteerd. Hierbij is het verschil tussen licht en 

matig/ernstig het meest duidelijk benoemd: 

Patiënt met COPD met een lichte ziektelast: 

Iedere patiënt met COPD, die volgens het assessment niet (meer) voldoet aan de criteria voor nadere analyse 

(diagnostische problemen c.q. niet behalen behandeldoelen). Dit betreft patiënten met een FEV1 >50% van 

voorspeld, zonder ernstige klachten of beperkingen door dyspnoe (MRC<3), zonder ernstige adaptatieproblemen, 

zonder verminderde voedingstoestand, zonder frequente exacerbaties en bij wie de ziektelast in geringe mate 

beïnvloed wordt door co-morbiditeit. 

Patiënt met COPD met een matige ziektelast: 

Iedere patiënt met COPD die volgens het assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse (diagnostische 

problemen c.q. niet behalen behandeldoelen), waarbij behandeling dicht bij huis (al dan niet met bijvoorbeeld een 

beweegprogramma) mogelijk is, maar waarbij wel niet frequente, uitgebreidere monitoring (en eventueel bijsturen van 

de behandeling) in de tweede lijn noodzakelijk is. Deze groep is het meest gebaat bij ‘gedeelde’ zorg. 

Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast: 

Iedere patiënt met COPD die volgens het assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse (diagnostische 

problemen c.q. niet behalen behandeldoelen) waarbij intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn, (bijv. door 

middel van multidisciplinaire revalidatie) noodzakelijk is. 
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2.7 Terug verwijzing naar de huisarts 

Indien het assessment door een longarts heeft plaatsgevonden, wordt gekeken of, en zo ja wanneer, de patiënt kan 

worden terugverwezen naar een behandeling dicht bij huis. Indien de behandeldoelen daar niet gehaald kunnen 

worden of bij een complexere somatische en/of adaptatieproblematiek, is er een indicatie voor verdere, intensieve 

begeleiding door een longarts. Om aan de voorwaarden van adequate terug verwijzing te voldoen zijn afspraken 

gemaakt tussen de GHO GO en de longartsen van Tergooi. Gedeelde zorg is hierbij een optie. 

Daarbij spelen naast kwaliteitseisen ook de behandelmogelijkheden in de eerste lijn een rol. Ten aanzien van terug 

verwijzing worden de volgende handvatten gebruikt. Daarbij worden steeds de relevante gegevens, zoals 

spirometriewaarden, MRC, CCQ, etc., overlegd. (zie bijlage IV). 

Patiënt met COPD met een lichte ziektelast: 

Terugverwijzen naar zorg dicht bij huis (meestal na diagnostisch consult) binnen 3 maanden. 

Patiënt met COPD met een matige ziektelast: 

Stabiel en de behandeldoelen zijn inmiddels behaald. Terug verwijzing na follow up 3-12 maanden naar zorg dicht bij 

huis. Instabiel en de behandeldoelen zijn niet gehaald: behandeling in tweede lijn (longarts en bijvoorbeeld 

poliklinische longrevalidatie) of gedeelde zorg. 

Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast: 

Behandeling en follow up in tweede lijn of intensieve multidisciplinaire longrevalidatie, gedeelde zorg bij exacerbaties. 

Indien de behandeldoelen na multidisciplinaire longrevalidatie zijn behaald, terug verwijzing naar longarts. 

Bij terminale zorg kan in overleg met de patiënt voor terug verwijzing naar zorg dicht bij huis gekozen worden. In alle 

gevallen zal na terug verwijzing de zorg gericht zijn op het bestendigen van de behaalde gezondheidswinst. 

Multidisciplinaire longrevalidatie is vaak zeer effectief in het optimaliseren van de integrale gezondheidstoestand. 

Structurele nazorg, die aansluit bij de longrevalidatiedoelen, is echter van belang om te voorkomen dat de behaalde 

gezondheidswinst verloren gaat. Hierover worden in het individuele zorgplan nadere afspraken gemaakt. 
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3. Monitoring 
Gezien het soms chronisch progressieve, maar ook grillige verloop van COPD, is het voor alle patiënten met COPD 

van belang dat er een regelmatige follow-up is. Hierdoor kunnen veranderingen in de integrale gezondheidstoestand 

tijdig gesignaleerd worden en kan de zorg direct op de veranderde zorgvraag aangepast worden. De frequentie en 

plaats van de monitoring kan van patiënt tot patiënt en van moment tot moment verschillen, waarbij de dynamiek van 

COPD leidend is. 

Vanuit het 3-traps-assessmentmodel bezien begint monitoring in trap 1 (eenvoudige parameters, zoals exacerbatie 

frequentie, longfunctieverlies en klachten, BMI, beperkingen en kwaliteit van leven door middel van CCQ/MRC). Bij 

een afwijkend profiel kan aanvullende diagnostiek geïndiceerd zijn (trap 2 of 3). De wijze van monitoring wordt met de 

patiënt, als medebehandelaar, besproken en de afspraken worden in het individueel zorgplan vastgelegd. In de regel 

is de huisarts/praktijkondersteuner verantwoordelijk voor monitoring van de COPD-patiënt met lichte ziektelast en de 

tweede lijn voor de patiënt met een ernstige ziektelast. Bij een matige ziektelast is er vaak sprake van gedeelde zorg. 

Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen de GHO GO en de longartsen van Tergooi over wie de primair verantwoordelijk 

is voor de monitoring en met welke additionele parameters. In de verwijsbrieven en de terug verwijsbrieven wordt ook 

steeds aangegeven wie de hoofdbehandelaar is. Dit wordt ook aangegeven in het HIS/KIS-systeem van de huisarts. 

Er is geen evidence ten aanzien van de juiste frequentie van controle c.q. monitoring. Indien sprake is van een 

stabiele situatie kan op basis van de huidige richtlijnen en common sense de volgende frequentie gehanteerd worden: 

Patiënt met COPD met een lichte ziektelast: 

Controle minstens een keer per jaar met jaarlijks basaal assessment in de eerste lijn (anamnese/exacerbatie- 

frequentie, MRC/CCQ/BMI) en op indicatie spirometrie (zie tabel 5 pagina 11). Indien dit assessment afwijkingen 

oplevert zoals beschreven bij 2.6 dan is op dat moment geen sprake meer van een lichte ziektelast. 

Patiënt met COPD met een matige ziektelast: 

Controle minstens twee keer per jaar met minimaal jaarlijks een basaal assessment (anamnese/exacerbatie- 

frequentie/MRC/CCQ/BMI) en op indicatie spirometrie (zie tabel 5 pagina 11). Op indicatie kan sprake zijn van een 

uitgebreider assessment (zie parameters voor nadere analyse). 

Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast: 

Controle minstens twee keer per jaar met minimaal jaarlijks een basaal assessment in tweede lijn 

(anamnese/exacerbatiefrequentie/MRC/CCQ/BMI/FEV1). Op indicatie kan sprake zijn van een uitgebreider 

assessment (zie parameters voor nadere analyse). 
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4. Individueel zorgplan 
De hulpverlener gaat primair uit van de vraag van de patiënt die gebruik maakt van zorg. In een individueel zorgplan 

worden, overeenkomstig de zorgstandaard, alle onderdelen die van belang zijn in de behandeling van een patiënt 

vastgelegd. Ook de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners worden in dit plan vastgelegd. Het 

individueel zorgplan heeft als doel de integrale gezondheidstoestand van de patiënt te verbeteren. Het zorgplan 

beschrijft de zorgvraag, de oorzaken van de ervaren beperkingen, de NHG- en persoonlijke behandeldoelen (zie ook 

bijlage I, B20), de behandelinterventies, etc. Het uiteindelijke doel, afname van het aantal klachten en verbetering van 

de kwaliteit van leven, kan alleen bereikt worden als een samenhangend geheel aan interventies plaatsvindt. 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. De snelheid en de mate waarin dit proces wordt doorlopen, wordt voornamelijk door de patiënt 

zelf bepaald. De patiënt op zijn beurt zal zichzelf open dienen te stellen om zich te laten informeren over de 

behandelmogelijkheden. 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. Met behulp van bijvoorbeeld de 

motiverende interview methode kan worden nagegaan of en zo ja, welke behoefte de patiënt heeft, dan wel in 

hoeverre de behandeling bestendigd moet worden. Uiteraard is de voorlichting aangepast aan de individuele patiënt. 

Daarbij wordt rekening gehouden met culturele verschillen en bijvoorbeeld taalachterstand, etc. Het gaat uiteindelijk 

om: openstaan-begrijpen-willen-kunnen-doen-blijven doen. Een individueel zorgplan helpt zo de patiënt inzicht te 

krijgen in het ziekteproces, de zelfzorg te versterken en het stimuleert tot het vervullen van een sleutelrol in het 

monitoren van het verloop van het eigen ziekteproces. Het zorgplan legt daarmee de verantwoordelijkheid voor de 

eigen gezondheid mede bij de patiënt zelf. De individuele leefstijl van de patiënt, met name het roken en de mate van 

fysieke activiteit, hebben vaak grote invloed op het verloop van COPD. Het is daarom van essentieel belang te 

investeren in de betrokkenheid van de patiënt en zijn directe omgeving bij het opstellen van het individuele zorgplan. 

Zodoende kan het zorgplan op maat worden gemaakt, aangepast aan kennisniveau, leeftijd, leefwijze, 

sociaaleconomische status, taalniveau, etc. Het is aannemelijk dat de patiënt vlak na het stellen van de diagnose nog 

te weinig zelfvertrouwen en te weinig kennis van de ziekte en het proces heeft om de rol als regisseur van het eigen 

zorgplan te kunnen vervullen. In deze fase is dan ook meer ondersteuning en begeleiding (coaching) door de 

praktijkondersteuner/huisarts nodig. Naarmate de patiënt meer kennis verwerft, zal zijn zelfvertrouwen en 

betrokkenheid toenemen. De kennis behelst zowel inzicht in de structuur van de keten en ieders 

verantwoordelijkheden daarbinnen als ziekte-gerelateerde kennis (niet alleen ‘wat’ maar ook ‘waarom’). Indien de 

patiënt volledig geïnformeerd is over de ziekte, de behandelmogelijkheden en het eigen behandelplan, hierin 

vertrouwen heeft en betrokken wordt bij de uitvoering en evaluatie is hij in staat de rol van regisseur op zich te nemen. 

Uiteraard voor zover hij dat ook wil. De regisseursrol op basis van volledige informatie heeft een positieve invloed op 

de motivatie van de patiënt en op zijn therapietrouw. 

In het zorgplan wordt ook aandacht besteed aan het sociale netwerk van de patiënt. Zo kan het systeem invloed 

hebben op de mate waarin iemand met COPD in staat is zelfstandig en adequaat om te gaan met klachten. Daarnaast 

hebben ook de partner c.q. het gezin, anderen uit de naaste omgeving of collega’s op het werk direct te maken met 

een verminderde kwaliteit van leven van de patiënt met COPD. Iemand met ernstig COPD is bijvoorbeeld beperkt in 

het meedoen aan sociale activiteiten buitenshuis. Aandacht en zorg voor de patiënt met COPD gaat dus hand in hand 

met de aandacht voor partner, gezin, collega’s, etc. Het (weer) participeren in een sociaal netwerk, het werk of binnen 

de maatschappij kan een van de streefdoelen van het zorgplan zijn (zie ook hoofdstuk 7). 
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5. Behandeling 

5.1 Informatie, voorlichting en educatie 

Voor alle mensen met COPD, ongeacht de ernst van hun ziektelast, zijn voorlichting en educatie over een gezonde 

levenswijze bij COPD en omgaan met de gevolgen van het ziekteverloop van essentieel belang. Een goed 

geïnformeerde patiënt heeft kennis over en inzicht in zijn ziekte, zijn behandeling en in de gevolgen voor zijn dagelijks 

leven. Goede voorlichting over en educatie bij alle facetten die COPD met zich meebrengt, stelt de patiënt in staat om 

meer verantwoordelijkheid voor zijn ziekte te nemen en de kwaliteit van zijn leven zo goed mogelijk te houden. Het 

verdient aanbeveling zo snel mogelijk na de diagnose patiëntgericht met de informatie, de voorlichting en 

educatieactiviteiten te starten. De patiënt krijgt stapsgewijs informatie over wat zijn ziekte inhoudt, welke behandeling 

wordt voorgesteld en wat de effecten op het dagelijks leven kunnen zijn. Dit alles kan een grote impact op de patiënt 

hebben. Daar moet voldoende tijd voor uitgetrokken worden (zie ook 5.2). Voor de onderwerpen, die in ieder geval 

aan de orde komen, wordt verwezen naar de richtlijnen. Speciale aandacht vraagt het onderwerp ‘lotgenotencontact’. 

Dit kan voor patiënten een belangrijke aanvulling op de bovengenoemde informatie zijn. Informatie over (de 

mogelijkheden van) lotgenotencontact is verkrijgbaar bij de patiëntenvereniging. Voorlichting en educatie hebben als 

doel zelfmanagement en een adequaat coping gedrag van de patiënt. Beide worden dus op de behoeften van de 

patiënt afgestemd. Elke COPD-patiënt heeft zijn eigen referentiekader en dit zal meespelen bij het komen tot en het 

aanbrengen en volhouden van veranderingen in zijn levenswijze. Daarbij zijn niet alleen het beschikking hebben over 

informatie, het kennis hebben, belangrijk maar bijvoorbeeld ook de sociale invloeden en omgeving en het besef van 

eigen effectiviteit. Bij educatie wordt samen met de COPD-patiënt gekeken naar de barrières, naar de eigen 

mogelijkheden en de reeds aanwezige vaardigheden. Alleen dan neemt de kans toe dat de beoogde 

gedragsverandering tot stand komt en beklijft. Bij het geven van voorlichting en educatie is het van belang dat 

informatie op diverse manieren en door alle betrokken zorgverleners wordt gegeven. Voorwaarde is natuurlijk dat 

deze informatie eenduidig is. Voorlichting wordt zowel auditief, visueel als praktisch aangeboden. Daarbij is het 

belangrijk dat na elk consult c.q. gesprek gecheckt wordt of de patiënt alles heeft begrepen en of hij nog vragen heeft. 

Het verdient aanbeveling gebruik te maken van materialen en toepassingen die de COPD-patiënt ook in zijn 

persoonlijke situatie kan gebruiken als ondersteuning bij het omgaan met COPD. De patiënt krijgt ook voor hem 

begrijpelijke en schriftelijke informatie mee naar huis, zodat hij deze eventueel samen met zijn partner/familie nog 

eens kan nalezen en zo nodig kan gebruiken. Bij het geven van voorlichting en educatie kan gebruik gemaakt worden 

van verschillende gesprekstechnieken. In ieder geval is er ook plaats voor de emoties die het hebben van een 

chronische aandoening met zich meebrengt. Daarbij is een empathische benadering door alle zorgverleners van 

belang. Indien nodig kan worden verwezen naar psychosociale ondersteuning (zie ook hoofdstuk 6). 

5.2 Stoppen met roken 

Voor mensen met COPD, in elke fase van de aandoening, is stoppen met roken veruit de meest effectieve 

behandelingsoptie om een (versnelde) achteruitgang van de longfunctie en progressie van de ziekte te voorkomen. 

Hoe meer hierin geïnvesteerd wordt, hoe hoger uiteindelijk het rendement. Daarbij is het belangrijk ook de sociale 

omgeving van de patiënt te betrekken. De behandeling bij stoppen met roken staat beschreven in de aanvullende 

generieke module ‘Stoppen met Roken’. Deze module behoort tot de 1ste lijns DBC COPD.  

De belangrijkste onderdelen zijn: 

 Het advies om te stoppen met roken geldt voor iedereen die rookt. Daarbij worden de volgende zaken 

besproken: 

o De patiënt krijgt een dringend stopadvies. Er wordt gewezen op het feit dat roken een belangrijke rol 

speelt bij het ontstaan en de prognose van de klachten en dat stoppen met roken een onmisbaar 

onderdeel is van de behandeling, net als het gebruik van geneesmiddelen. 

o De patiënt krijgt verdere informatie over stoppen met roken. 

 De motivatie van de patiënt is een belangrijke factor voor het succes van de begeleiding bij stoppen met 

roken. Patiënten die nog onvoldoende gemotiveerd zijn om te stoppen krijgen een motivatie-verhogende 

begeleiding. Doorgenomen wordt: 

o De relevantie om te stoppen met roken, waaronder het belang voor het verloop van COPD. 

o De belemmeringen om te stoppen met roken voor de patiënt, vervolgens zoekt de zorgverlener 

samen met de patiënt naar oplossingen hiervoor. 
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 Patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken krijgen begeleiding bij het stoppen met roken. In 

samenspraak met de patiënt wordt vastgesteld welke interventie het beste bij de patiënt past. Bij voorkeur 

worden deze gecombineerd met farmacologische ondersteuning. Begeleiding bij stoppen met roken kan 

bijvoorbeeld bestaan uit: 

o begeleiding bij gedragsverandering, zoals persoonlijke begeleiding met de H- of L-MIS door de 

praktijkondersteuner of de huisarts;  

o de Pakje Kans groepstraining; of 

o telefonische Coaching. 

Indien een stoppen-met-rokeninterventie niet of onvoldoende beschikbaar is in de eerste lijn, is een verwijzing naar 

een programma via de thuiszorg, Stivoro of de tweede lijn zinvol. 

Bij persisteren van het roken (ondanks het aanbieden van een stoppen-met-roken interventie) zal een nadere analyse 

plaatsvinden naar aard en oorzaak van de tabaksverslaving. Bij een deel van de rokers is de verslaving functioneel 

gekoppeld aan psychosociale problematiek. In dit geval krijgt de patiënt een gerichte behandeling (bijvoorbeeld 

cognitieve gedragstherapie) aangeboden door een psychotherapeut of een POH GGZ 

5.3 Bewegen 

Bij veel patiënten met COPD is sprake van inactiviteit. Het is belangrijk dat zowel patiënt als zorgverleners hiervoor 

aandacht hebben vanwege de invloed die het kan hebben op de ernst van de klachten, de beperkingen, de kwaliteit 

van leven en het medisch zorggebruik. Uit het assessment wordt duidelijk in hoeverre er sprake is van een inactieve 

leefstijl, fysieke beperkingen en wat de hieruit voortvloeiende zorgvraag is. Met behulp van de vragenlijst van Marshall 

kan een globale indruk worden verkregen van de mate van fysieke activiteit van de patiënt. De eenvoudigste vorm van 

interventie is een beweegadvies. Alle COPD-patiënten krijgen een advies op maat. Dat wil zeggen dat, in afstemming 

met de voorkeuren van de patiënt en rekening houdend met de aard en ernst van de inspanningsbeperking en 

eventuele relevante co-morbiditeit een beweegadvies wordt opgesteld.  

Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de inpassing van fysieke activiteit in het dagelijks leven. 

Uitgangspunt is dat patiënten met een licht tot matige ziektelast in principe kunnen meedoen aan reguliere sport- en 

beweegactiviteiten. Inpassing van een ander beweeggedrag vraagt echter vaak om aanpassing in de leefstijl. 

Motiverende gespreksvoering kan hiervoor een goed hulpmiddel zijn. Als dit niet lukt, kan worden verwezen naar een 

beweegprogramma COPD, waarin de patiënt groepsgewijs voorlichting, educatie en aangepaste fysieke training krijgt 

onder supervisie van een gespecialiseerd fysiotherapeut met aantekening COPD. Op deze manier kunnen de reeds 

bekende inzichten met betrekking tot de mate van kortademigheid, de inspanning, de pathofysiologie en de 

individuele psychosociale factoren worden meegewogen bij het opstellen van een advies. Wanneer vanwege de ernst 

van de inspanningsbeperking, deelname aan reguliere sport- en beweegactiviteiten of een algemeen 

beweegprogramma niet mogelijk is, kan de patiënt kiezen voor een beweegprogramma op maat ter verbetering van 

het inspanningsvermogen (monodisciplinair). Vaak trainen patiënten in kleine groepen met intensieve professionele 

begeleiding, waarbinnen een individueel afgestemd programma wordt gevolgd. Zo’n programma kent een opbouwfase 

en een onderhoudsfase. Als het mogelijk is wordt in de onderhoudsfase, in overleg met de patiënt, verwezen naar 

reguliere sport- en beweegactiviteiten. Als dit laatste geen optie is, kan onder supervisie in een beweeggroep de 

verworven conditie worden onderhouden. Ook hierbij staat leefstijlverandering centraal. Voor patiënten met een 

ernstige ziektelast, met name in gevallen waarin de ziektelast het gevolg is van complexere processen, is 

multidisciplinaire revalidatie geïndiceerd (zie ook 5.8). 

5.4 Voeding en dieet 

Bij COPD-patiënten met een ernstige ziektelast wordt de prognose van de ziekte, naast de mate van dyspnoe en co-

morbiditeit (met name hartfalen), vooral bepaald door het gewicht. Aan een COPD-patiënt met een verminderde 

voedingstoestand wordt, nadat andere oorzaken van deze voedingstoestand zijn uitgesloten, een dieetinterventie 

aangeboden gecombineerd met een inspanningsinterventie.  
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De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: 

 BMI kleiner of gelijk aan 21 kg/m2; of 

 ongewenst gewichtsverlies, te weten 5% of meer binnen 1 maand of 10% of meer binnen een periode van zes 

maanden; of 

 vetvrije massa index (VVM-i) bij mannen kleiner of gelijk aan 16kg/m2 of bij vrouwen kleiner of gelijk aan 

15kg/m2. 

Alleen als een patiënt dieetmaatregelen neemt in combinatie met inspanningstraining binnen een intensief 

revalidatieprogramma kan dat leiden tot een positief effect op de energiebalans. Een geïsoleerde dieetinterventie 

heeft niet het gewenste effect. Naast een verbetering van de VVM-i en het inspanningsvermogen neemt de 

spierkracht toe en dat leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven en de overlevingsduur. Binnen een dergelijk 

revalidatieprogramma wordt multidisciplinair samengewerkt tussen verschillende zorgverleners. In voorkomende 

gevallen kan ook de zorg dicht bij huis hierbij een rol vervullen. 

Bij COPD-patiënten met een matige of ernstige ziektelast en overgewicht (BMI ≥ 30 kg/m2) is een dieetinterventie pas 

geïndiceerd indien andere medische redenen gewichtsreductie vereisen. De behandeling is gericht op 

gewichtsvermindering met behoud van spiermassa door het intensiveren van lichamelijke inspanning en een 

adequate inname van eiwitten en energie. Bij eetproblematiek (onder andere boulimia, anorexia) wordt doorverwezen 

naar gespecialiseerde GGZ-zorg. 

5.5 Management van dyspnoe, hoesten en sputum 

Mensen met COPD, ongeacht de ernst van hun ziektelast, kunnen last krijgen van dyspnoe. Dit treedt gewoonlijk 

eerst op bij inspanning, maar in een meer gevorderd stadium van de ziekte ook in rust. Dyspnoe is het centrale 

symptoom en een groot deel van de interventies zijn gericht op het verminderen hiervan. Allereerst moet de patiënt 

medicamenteus optimaal zijn ingesteld. Daarnaast kunnen ademhalings- en ontspanningsoefeningen zinvol bijdragen 

aan onder andere de vermindering van de dynamische hyperinflatiestand van de thorax en de afname van dyspnoe. 

De patiënt wordt daarbij aangemoedigd en gemotiveerd de geleerde technieken in het dagelijks leven toe te passen. 

Dit vermindert angst en motiveert om weer meer te bewegen. Wanneer sprake is van uitgesproken inspiratoire 

spierzwakte en kortademigheid kan overwogen worden om specifiek de inademingsspieren te trainen. Belangrijk is 

ook het leren aanpassen van het tempo bij het doen van allerlei activiteiten. Dit voorkomt het steeds weer moeten 

stoppen om op adem te komen. Wanneer bij angst voor dyspnoe irrationele cognities een rol spelen, kan 

psychologische ondersteuning aangeboden worden (zie ook hoofdstuk 6). Hoesten is een veel voorkomend 

symptoom en kan zeer belastend zijn. Voor de patiënt is het zinvol om te leren hoe het sputum op de meest effectieve 

manier kan worden losgemaakt en uit de luchtwegen verwijderd kan worden. Fysieke activiteit werkt ook hier 

stimulerend. Wanneer sprake is van prikkelhoest (zonder sputum) leert de patiënt dit op te vangen door middel van 

adem en ontspanningstechnieken. Als hij deze techniek goed beheerst, kan hij dit verder zonder hulp toepassen in het 

dagelijks leven. Verder is het voor de patiënt belangrijk fysiek actief te blijven om het sputumtransport te bevorderen. 

Adequaat zelfmanagement in deze is belangrijk om effecten op langere termijn te verkrijgen. 

5.6 Medicamenteuze behandeling 

Mensen met COPD komen in aanmerking voor een medicamenteuze behandeling met als primair doel het 

verminderen van de klachten, het optimaliseren van de kwaliteit van leven, het verbeteren van het 

inspanningsvermogen, het zo mogelijk verbeteren van de longfunctie en het (zo mogelijk) verminderen van het aantal 

exacerbaties. Op langere termijn is het doel het zo mogelijk voorkomen of vertragen van de achteruitgang van de 

longfunctie, uitstellen of voorkomen van complicaties en invaliditeit (inclusief kwaliteit van leven). Belangrijke 

aandachtspunten bij de medicamenteuze behandeling zijn: 

 juiste toedieningsvorm en uniformiteit van toedieningsvormen; 

 goede hanteerbaarheid/inhalatietechniek bij het gebruik van de medicatie en de inhalatiehulpmiddelen; 

 therapietrouw en correctie van onder- en overmatig gebruik; 

 bijwerkingen van de medicatie. 



 26 

Influenzavaccinatie 

Alle mensen met COPD komen in aanmerking voor griepvaccinatie en worden daartoe jaarlijks opgeroepen. Voor het 

afleveren en toedienen van het vaccin waakt de huisarts op de bekende contra-indicaties en interacties. 

Farmaceutische zorg 

Voor een optimaal resultaat van de behandeling met medicatie zijn goede farmaceutische zorg (volgens de 

Nederlandse Apotheek Norm), zorgvuldige gegevensoverdracht en afspraken tussen betrokken zorgverleners 

noodzakelijk. De patiënt krijgt de begeleiding die hij nodig heeft om de medicatie zorgvuldig te gebruiken en 

mogelijkheden om in gesprek te treden met de zorgverleners over zijn behandeling. 

Medicatieveiligheid en therapietrouw zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Bij elke verstrekking vindt 

medicatiebewaking plaats en bij ontslag uit het ziekenhuis wordt bovendien de ontslagmedicatie beoordeeld op 

stoppen, (her)starten, wijzigen of substitutie van de medicatie. Bij het gebruik van meerdere medicijnen, vindt 

tenminste jaarlijks een medicatiebeoordeling plaats, waarbij wijzigingen in geneesmiddelbeleid of persoonlijke situatie 

van de patiënt aanleiding kunnen zijn voor (herhaalde) evaluatie. Met name bij het gebruik van inhalatiemiddelen is 

voor patiënten therapietrouw niet altijd eenvoudig. Voor patiënten is het belangrijk om zorgen en angsten met 

betrekking tot het (langdurig) gebruik van medicatie te bespreken met de zorgverlener om therapieontrouw te 

voorkomen. Voor doeltreffend en veilig gebruik is herhaalde bespreking van de werking van het geneesmiddel en de 

verwachtingen van de patiënt hierover van belang. Hulpmiddelen zoals toedienlijsten, weekdoseersystemen en 

dergelijke kunnen helpen bij het ondersteunen van de uitvoer van de medicamenteuze behandeling. Ook dient er 

ondersteuning te zijn bij dieetpreparaten en eventuele zuurstoftherapie. 

Inhalatietoedieningsvormen en hulpmiddelen 

Bij COPD-patiënten gaat de voorkeur uit naar toediening van geneesmiddelen per inhalatie. Het doel van 

inhalatietherapie is het geneesmiddel direct in de longen te brengen, waardoor het sneller werkt, de benodigde 

dosering lager is en er minder kans bestaat op systemische bijwerkingen. De huisarts begeleidt de patiënt op basis 

van zijn farmaceutische expertise bij de keuze van de juiste inhalatievorm en het juiste inhalatiehulpmiddel conform de 

afspraken hierover met voorschrijvers. Als de patiënt verschillende soorten medicatie gebruikt wordt gestreefd naar 

uniformiteit in inhalatiehulpmiddelen. De patiënt krijgt van de zorgverlener instructie over hoe hij het 

inhalatiehulpmiddel gereed maakt voor gebruik, hoe hij de dosis toedient, hoe hij het hulpmiddel het beste kan 

bewaren en onderhouden en/of hoe hij kan controleren of het middel nog geschikt is voor gebruik. Ook in het vervolg 

wordt de patiënt door de zorgverlener begeleid. Geregeld evalueren patiënt en zorgverlener het gebruik van het 

hulpmiddel, waarbij de patiënt laat zien hoe hij inhaleert en de zorgverlener de instructie herhaalt en uitlegt. Op basis 

van de ontwikkelingen die een patiënt doormaakt (bijwerkingen door mondkeeldepositie, hand-long coördinatie, 

inhalatie-comedicatie, bewustzijn), wordt de keuze van de inhalatievorm en het type hulpmiddel eventueel herzien. Bij 

het voorschrijven en verstrekken van medicatie wordt naast geïnhaleerd medicament ook rekening gehouden met het 

inhalatortype. Inhalatortypes zijn niet zonder meer onderling uitwisselbaar. Het door een arts in samenspraak met de 

patiënt voorgeschreven inhalatortype dient daarom als ‘medisch noodzakelijk’ gezien te worden. 

Vernevelen 

Bij een patiënt met ernstige exacerbaties die een ziekenhuisopname noodzakelijk maken, is behandeling door het 

vernevelen van medicatie een optie. 

Ondersteunende apparatuur 

Voor patiënten is verschillende ondersteunende apparatuur beschikbaar. Te denken valt aan: beademingsapparatuur, 

vernevelaars, mobiele zuurstofvoorziening, sputum mobilisatie devices of trainingsapparatuur. Al deze 

ondersteunende voorzieningen behoren aan de huidige medische standaard te voldoen. Daarnaast is ijking en 

onderhoud daar waar nodig, bijvoorbeeld bij vernevelaars, geborgd. Hierbij wordt verwezen naar de specifieke 

richtlijnen. 
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5.7 Zuurstoftherapie 

Patiënten met COPD en chronische hypoxemie (in rust overdag) kunnen in de thuissituatie een 

onderhoudsbehandeling met zuurstof krijgen. De levensduur van de patiënt wordt door de correctie van de hypoxemie 

via het gebruik van chronisch zuurstof (minimaal 15 uur per dag) aanzienlijk verlengd. De indicatiestelling en initiatie 

van de onderhoudsbehandeling met zuurstof thuis gebeurt op geleide van arteriële bloedgas door een longarts. Bij 

patiënten met een vroege, langdurige en ernstige desaturatie (zuurstofsaturatie < 90%) tijdens inspanning kan, in 

overleg met de longarts, zuurstofsuppletie aangeboden worden. De praktische toepassing van zuurstoftherapie is 

vanwege de veelheid aan zuurstofsystemen, accessoires, toedieningsindicaties en toedieningsvormen complex. Het 

is cruciaal dat een patiënt het zuurstofsysteem krijgt dat door zijn zorgverlener is voorgeschreven. De zorgverlener 

voert bij de verstrekking van zuurstof medicatiebewaking uit en legt de verstrekking vast in het gedeelde 

medicatiedossier. Hij informeert de patiënt nadrukkelijk over de risico’s op brandgevaar, zoals bijvoorbeeld 

(mee)roken, gasfornuis en vette zalf op de huid. Voor de patiënt is het belangrijk dat een en ander gecontroleerd 

wordt, dat duidelijk is wie hem/haar leert met de zuurstof om te gaan en bij wie hij/zij terecht kan met vragen over de 

toepassing. De begeleiding en educatie van patiënten vindt plaats door de meest betrokken zorgverlener op basis van 

specifieke deskundigheid en eigen verantwoordelijkheid gemaakt. 

5.8 Longrevalidatie 

Onder longrevalidatie wordt verstaan: een integraal multidisciplinair behandelprogramma voor patiënten met COPD, 

dat individueel vormgegeven wordt op basis van een gedegen assessment. Longrevalidatie bestaat in verschillende 

intensiteiten en kan zowel in dagbehandeling als klinisch vormgegeven zijn. Basisuitgangspunt is dat het een 

multidisciplinair programma is, waarin meerdere disciplines nauw met elkaar samenwerken. 

Longrevalidatieprogramma’s zijn effectief gebleken ten aanzien van toename van het inspanningsvermogen, het 

verminderen van klachten en beperkingen in het dagelijks functioneren, het verbeteren van kwaliteit van leven, en het 

verminderen van de exacerbatie-frequentie en het aantal ziekenhuisopnames. Longrevalidatie dient te worden 

onderscheiden van beweegprogramma’s en zelfmanagementprogramma’s. Beweegprogramma’s beperken zich tot 

het verbeteren of in stand houden van de lichamelijke conditie. Zelfmanagementprogramma’s zijn gericht op omgaan 

met medicatie, exacerbatie-management en leefstijl. Bij sommige mensen met COPD worden de gestelde 

behandeldoelen onvoldoende gehaald. Zij komen in aanmerking voor longrevalidatie. COPD-patiënten met een 

ernstige ziektelast (complexe medische problematiek, complexe adaptatieproblematiek of een combinatie van beide) 

volgen intensievere varianten van longrevalidatie in de tweede of derde lijn.  

5.9 Management van exacerbaties 

Bij alle mensen met COPD kan zich plotseling een verergering van klachten (exacerbatie) voordoen. Hoewel de ernst 

van de exacerbatie moeilijk is te relateren aan de ernst van luchtwegobstructie kan gesteld worden dat exacerbaties 

over het algemeen meer optreden bij mensen met ernstige luchtwegobstructies. Exacerbaties zijn niet te voorkomen, 

maar het risico op voorkomen kan wel verkleind worden. De impact van een exacerbatie is vaak groot. Afhankelijk van 

de ernst van de exacerbatie, heeft de patiënt in de regel enige weken nodig om te herstellen. Daarom is aandacht 

voor exacerbatiemanagement bij elke COPD-patiënt van belang. Exacerbatie is in de literatuur niet eenduidig 

gedefinieerd. In de GOLD-richtlijn wordt een indeling gemaakt in een lichte, een matige of een ernstige exacerbatie. 

Bij een lichte exacerbatie is sprake van een lichte toename van de klachten, maar ontstaat geen nieuwe zorgvraag 

omdat behandeling met eigen medicatie mogelijk is. Bij een matige exacerbatie is de toename van de klachten 

zodanig dat een nieuwe zorgvraag ontstaat en extra medicatie nodig is. Bij een ernstige exacerbatie is sprake van een 

dusdanige toename van klachten en eventueel van gestoorde bloedgassen, dat medisch ingrijpen noodzakelijk is. Zo 

nodig bezoekt de patiënt de Spoedeisende Hulp en is opname nodig. 



 28 

Nazorg, zowel medicamenteus of niet-medicamenteus, is bij elke exacerbatie van belang om te beoordelen of 

aanvullende patiënten informatie en/of herziening van het individueel zorgplan noodzakelijk is. Zo moet bijvoorbeeld 

fysieke training zo snel als mogelijk worden hervat om achteruitgang van de spierkracht te voorkomen c.q. te 

beperken. Omdat voor een patiënt de impact van een exacerbatie groot is, is het belangrijk dat elke COPD-patiënt al 

in een vroeg stadium van zijn behandeling tools krijgt aangereikt om de verschijnselen van een exacerbatie vroegtijdig 

te signaleren en de kans op het krijgen van een exacerbatie te verkleinen. Voorlichting over exacerbaties bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

 Hoe is de kans op het krijgen van een exacerbatie te verkleinen? 

 Vroegtijdige onderkenning van de verschijnselen. 

 Beschikbaarheid van ‘nood’ medicatie in de thuissituatie voor de behandeling van een exacerbatie voor die 

patiënten die het betreft. 

 Een patiënten plan hoe, wanneer en bij wie hulp in te schakelen. Het is daarbij van belang dat de patiënt thuis 

beschikt over voor hem/haar begrijpelijke en duidelijke informatie over zijn aandoening en dat hij/zij weet dat 

hij/zij zijn/haar medicijnen moet meenemen naar de SEH. 

 Follow-up en evaluatie. 
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6. Begeleiding, participatie en re-integratie 

6.1 Psychosociale begeleiding en behandeling 

Psychologische factoren: cognities, emoties, gedrag 

De integrale gezondheidstoestand van de COPD-patiënt wordt niet alleen bepaald door de fysiologische stoornissen 

zelf, maar ook door de mate waarin de patiënt zich heeft aangepast aan deze fysiologische stoornissen (adaptatie). 

Hierbij spelen psychologische factoren een centrale rol. Psychologische factoren zijn in te delen in cognities, emoties 

en feitelijk gedrag. Cognities zijn de gedachten die een patiënt heeft over zijn aandoening. Deze kunnen variëren van 

interpretaties die hij aan fysiologische sensaties geeft, via ideeën over veronderstelde oorzaken van die sensaties, de 

mate waarin de patiënt zelf denkt controle over zijn ziekte te hebben (self-efficacy), tot verwachtingen ten aanzien van 

de toekomst. Bij emoties gaat het om subjectief ervaren gevoelens, die vaak meer dan lichamelijke sensaties, sturend 

zijn voor ons handelen. In geval van ziekte gaat het meestal om negatieve gevoelens zoals angst, verdriet, frustratie 

en somberheid. Gedrag is in tegenstelling tot cognities en emoties observeerbaar en bevat een 

handelingscomponent. Cognitieve, emotionele en gedragsreacties interacteren in sterke mate met elkaar en met de 

fysiologische stoornis en zij worden tevens beïnvloed door reacties uit de sociale omgeving van de patiënt. 

Sociale factoren 

Met de sociale omgeving wordt niet alleen de partner en andere familieleden bedoeld, maar ook buren, collega’s of 

werkgever en artsen. De sociale omgeving van de patiënt heeft een belangrijke invloed op cognities en daarmee op 

emoties en gedrag van de patiënt. Anderzijds heeft de ziekte van de patiënt ook impact op de partner en andere 

gezinsleden. Oog hebben voor de partner, het gezin en bredere sociale context is dus van belang in het kader van het 

welzijn van zowel patiënt als de andere gezinsleden, maar ook gezien de nadelige effecten die de dynamiek binnen 

een gezin kan hebben op het goed adapteren aan de ziekte.  

Wat betreft de partnerrelatie gaat het om thema’s zoals elkaar instrumenteel en emotioneel kunnen steunen, elkaar 

positief versterken in de adaptatie aan de ziekte en seksualiteit. Ten aanzien van de sociale contacten buiten het 

gezin gaat het onder andere om goede communicatie naar de buitenwereld met betrekking tot de specifieke 

beperkingen die men ervaart, bijvoorbeeld dat met de patiënt rekening gehouden wordt door niet te roken in zijn 

aanwezigheid. Specifiek ten aanzien van de werkomgeving gaat het om zaken zoals aanpassingen aan de werkplek, 

aan het werk zelf of hulp krijgen van collega’s  

Psychosociale problematiek 

Uit onderzoek blijkt dat COPD-patiënten geregeld last hebben van sombere en angstige gevoelens. De 

prevalentiecijfers variëren nogal en het hebben van angstige of depressieve symptomen staat niet automatisch gelijk 

aan een depressieve stoornis, angst- of paniekstoornis. Het hebben van COPD betekent in eerste instantie het 

verwerken van de verlieservaringen, die de patiënt opdoet als gevolg van de aandoening. Het lichaam functioneert 

niet meer goed, normale activiteiten leveren problemen op, de eigen onafhankelijkheid wordt beperkt, men kan niet 

meer werken, etc. Dit verwerkingsproces kan gepaard gaan met emoties, zoals frustratie en somberheid. Dergelijke 

gevoelens komen veel voor. Bij een deel van de patiënten kunnen sombere gevoelens uitmonden in een klinische 

depressie. Ook angst voor dyspnoe of lichamelijke inspanning komt vaak voor.  

Het belang van psychologische factoren in alle behandelmodules 

Psychologische factoren beperken zich echter niet tot sombere en angstige gevoelens. Zoals hiervoor beschreven, 

hebben deze betrekking op alle aspecten van het leren adapteren aan de stoornis. In de meeste gevallen zijn 

sombere en angstige gevoelens juist een secundair gevolg van een inadequate adaptatie aan de ziekte. Behandeling 

van angstige en sombere gevoelens is dan het meest effectief door het behandelen van de onderliggende 

adaptatieproblematiek. In feite speelt bij elke behandelmodule in gedragsverandering (een betere adaptatie) van de 

patiënt een rol. Oog hebben voor gedragsfactoren en basale expertise in effectieve gedragsveranderingstechnieken 

zullen de effectiviteit van elke module kunnen verhogen. 
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Vormen van psychosociale ondersteuning en behandeling 

Bij mensen met COPD kunnen de volgende psychosociale interventies relevant zijn: training in coping vaardigheden, 

relaxatieoefeningen, stressmanagement. Met name interventies uit de cognitieve gedragstherapie zijn bij tal van 

chronische aandoeningen effectief gebleken om gedrag van de patiënt te veranderen. 

Gedragsveranderingsinterventies beperken zich niet tot specifieke technieken, maar hebben ook betrekking op een 

specifieke attitude van de zorgverlener. Hierbij staat centraal dat de zorgverlener de patiënt zelf de 

verantwoordelijkheid laat nemen voor zijn ziekte en adaptatie aan zijn ziekte. De zorgverlener lost dus niet de 

problemen voor de patiënt op, maar stimuleert en helpt de patiënt om dit zelf te kunnen. In basale vorm kunnen ook 

niet-psychologische disciplines genoemde gedragsveranderingstechnieken uitvoeren (denk bijvoorbeeld ook aan het 

maatschappelijk werk). Scholing is in dit kader vereist. Bij complexere adaptatieproblematiek, angst- en 

paniekstoornissen of een depressieve stoornis kan in overleg met de patiënt een doorverwijzing naar een GZ-

psycholoog, POH GGZ, een psychotherapeut of klinisch psycholoog plaatsvinden. 

6.2 Maatschappelijke participatie 

Voor mensen met COPD zijn er hulpmiddelen en voorzieningen beschikbaar die het hen mogelijk maken bepaalde 

activiteiten (beter) te kunnen uitvoeren.  

In het algemeen zijn het zaken die de mobiliteit vergroten, de patiënt minder afhankelijk kunnen maken van hulp en de 

kwaliteit van leven verbeteren. Het zal van de specifieke activiteit, de noodzaak en de zorgvraag van de patiënt 

afhangen of een bepaald hulpmiddel wordt ingezet en/of een bepaalde voorziening wordt aangevraagd. Bij de 

behandeling van COPD is het streven de zelfredzaamheid van de patiënt te verhogen c.q. te normaliseren. Zo kan bij 

revalidatie het weer kunnen traplopen als behandeldoel gelden. Als een dergelijk doel niet haalbaar is, dan kan het 

plaatsen van een traplift een andere oplossing van hetzelfde probleem zijn. Bij problemen met mobiliteit kan dit 

bijvoorbeeld een rollator, een elektrische fiets, scootmobiel of taxivervoer zijn. Naast dit soort hulpmiddelen kan 

behoefte bestaan aan zorg in de thuissituatie. Dit kan variëren van hulp bij ADL tot schoonmaak, etc. Al deze 

voorzieningen moeten bij zorgverzekeraars, de gemeenten op basis van de WMO en andere instanties worden 

aangevraagd. Met hulp van een praktijkondersteuner/zorgcoördinator (zie ook hoofdstuk 9) is het makkelijker de weg 

te vinden in het woud van regelingen en vergoedingen bij overheid en zorgverzekeraars. Een patiënt kan hiervoor zo 

nodig ook terecht bij de zogenaamde MEE organisatie. MEE heeft vestigingen over het gehele land en ondersteunt 

patiënten op alle terreinen van het dagelijks leven door middel van informatie, advies en ondersteuning. Om in 

aanmerking te komen voor ondersteuning van MEE is geen verwijzing of indicatie nodig. Ook kan de patiënt vaak 

terecht bij de COPD/astma patiëntenvereniging. 

6.3 Re-integratie 

Een van de maatschappelijke gevolgen van COPD kan zijn dat iemand arbeidsongeschikt raakt in de zin van 

ziekteverzuim (korter dan een jaar) en/of WIA/WAZ-instroom (langer dan een jaar). Er zijn aanwijzingen dat veel 

COPD-patiënten stoppen met werken. Diverse factoren spelen daarbij een rol, onder meer de ernst van de ziektelast, 

co-morbiditeit en werkomstandigheden. Uit onderzoek blijkt dat arbeidsparticipatie van mensen met COPD beduidend 

minder is dan in de Nederlandse beroepsbevolking. Het percentage arbeidsparticipatie van patiënten met COPD 

verschilt echter niet significant van mensen met andere chronische aandoeningen. De re-integratie van de werknemer 

met COPD in het arbeidsproces kan erg belangrijk zijn niet alleen voor de inkomenspositie van de patiënt maar ook 

voor de kwaliteit van leven die hij ervaart. Voor de re-integratie is het van belang om na te gaan hoe de belasting in 

het werk verminderd kan worden en de belastbaarheid van de patiënt vergroot kan worden. Dit vergt een individuele 

aanpak en is maatwerk. Bedrijfsgeneeskundige expertise speelt hierbij een belangrijke rol. Wederzijds overleg tussen 

bijvoorbeeld de bedrijfsarts en de hoofdbehandelaar kan hierbij nodig zijn om tot en goede advisering van de patiënt 

te komen. Om een goede afweging te kunnen maken tussen belasting en belastbaarheid zullen de belasting en 

belastbaarheid waar mogelijk geobjectiveerd moeten worden. Voor het beoordelen van de energetische 

belastbaarheid van de werknemer moet de bedrijfsarts over een aantal gegevens beschikken. Een longfunctie alleen 

kan onvoldoende zijn om de energetische belastbaarheid van een patiënt met COPD goed te kunnen beoordelen. Het 

vergroten van de belastbaarheid is primair een taak van de werknemer met COPD zelf. De bedrijfsarts overlegt 

eventueel met de behandelaars of de belastbaarheid vergroot kan worden om zo de terugkeer in het werk mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld door longrevalidatie.  
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Overleg met de bedrijfsarts is na afloop van de revalidatie evenzeer op zijn plaats om vast te stellen of de bereikte 

belastbaarheid toereikend is voor de gevraagde belasting in het werk en op welke wijze de terugkeer in het werk vorm 

dient te krijgen. Werkplekaanpassingen kunnen de belasting in het werk verminderen en zijn belangrijk voor het 

behoud van werk.  
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Bijlage I: Het COPD–consult in acht stappen 

Deze stappen kunt u gebruiken bij de uitvoering van het COPD –consult (uit Protocollaire COPD-zorg) 

                  HANDELINGEN                                              HULPMIDDELEN                                  HOOFDSTUK 

 Stap 1 Voorbereiding 

- Vragenlijsten tevoren in laten vullen   

- Episode COPD in EMD bekijken   

- Mogelijke doelen voor het consult 

bepalen (intensieve behandelfase) 

  

 Stap 2 Inventariseren 

- Klachten, beperkingen en gevolgen 

nagaan en zo nodig uitdiepen 

- Wensen patiënt t.a.v. consult 

  

- Zo nodig klachten sputumretentie  

 Uitdiepen 

  

- Scores uit CCQ bepalen en vergelijken 

met Persoonlijke Best Waarde (PBW) 

  

- Voorlichtingsbehoefte patiënt bepalen    

- Psychosociaal functioneren zo nodig 

uitdiepen 

 Zie Hoofdstuk 17 NHG boek 

Protocollaire COPD-zorg 

- Inhoud consult vaststellen   

- Gegevens inventarisatie in HIS noteren  Zie Hoofdstuk 21 NHG boek 

Protocollaire COPD-zorg:  

 Stap 3 Metingen  

- Spirometrie 

- Uitslagen spirometrie in HIS/KIS noteren 

 Zie Hoofdstuk 11 NHG boek 

Protocollaire COPD- zorg: 

Spirometrie 

- Body Mass Index (BMI) nagaan + 

noteren 

 Zie Hoofdstuk 12 NHG boek: 

Voeding en gewicht 

Stap 4 Medicamenteuze behandeling 

- Gebruik medicatie nagaan  Zie Hoofdstuk 19 NHG boek: 

Medicamenteuze behandeling 

- Problemen bij medicatiegebruik nagaan  Zie Hoofdstuk 19 Protocollaire 

COPD-zorg 

- Gebruik inhalatie controleren   

- Inhalatietechniek controleren  Zie Hoofdstuk 19 Protocollaire 

COPD-zorg 

- Kennis medicatie nagaan en zo nodig op 

peil brengen 

  

- Medicatie zo nodig aanpassen  Zie Hoofdstuk 19 Protocollaire 

COPD-zorg 

- Gegevens medicamenteuze 

behandelingen in HIS/KIS noteren  
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Bijlage I: Het COPD–consult in acht stappen (vervolg) 

                    HANDELINGEN                                                  HULPMIDDELEN                                              HOOFDSTUK 

Stap 5 Leefstijlbeïnvloeding 

- Rookstatus controleren 

- Gegevens in HIS/KIS noteren 

  

- Begeleiding stoppen met roken 

- Gegevens in HIS/KIS noteren 

Brochure Stoppen met roken: Willen en 

kunnen. www.stivoro.nl  

 

Zie Hoofdstuk 14: Stoppen met roken 

in NHG boek: Protocollaire COPD-

zorg 

- Beweegstatus nagaan en beweegadvies 

geven 

- Gegevens in HIS/KIS noteren 

 Zie Hoofdstuk 13: Bewegen 

- Voedingstoestand nagaan en 

voedingsadvies geven 

- Gegevens in HIS/KIS noteren 

 Zie Hoofdstuk 12: Voeding en gewicht 

Stap 6 Psychosociale begeleiding 

- Scores vragenlijst CCQ nagaan  

- Distressscreener afnemen 

- 4DKL afnemen 

 Zie Hoofdstuk 17: Psychosociaal 

Stap 7 Voorlichting 

- Onderwerpen die niet in de overige Stappen 

aan de orde komen behandelen 

  

Stap 8 Afsluiting en vervolgafspraken 

- Consult samenvatten en ‘Huiswerk’ 

 Bespreken 

 Zie Hoofdstuk 20: Zelfmanagement 

- Eventuele verwijzing(en) bespreken   

- Afspraak vervolgconsult maken   

- Gegevens in HIS/KIS noteren   

 

Toelichting: In de linker kolom staan de handelingen die in de verschillende stappen aan de orde komen. In de middelste kolom 

staan de hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van de handeling. De nummers verwijzen naar de bijlagen uit het 

boek Protocollaire Astma- en COPD-zorg. Dit boek kunt u bestellen via www.cahag.nl. Door op de bijlage te gaan staan en door 

middel van ctrl + klikken voor koppeling kunt u rechtstreeks via uw internetverbinding in de bijlage op de site van 

www.astmacopdzorg.nl komen. Daar kunt u de bijlagen ook terugvinden. De nummers verwijzen naar de bijlagen. De rechterkolom 

geeft aan in welk hoofdstuk de handeling wordt toegelicht. Het totale stappenplan wordt behandeld in hoofdstuk 8. 

  

http://www.stivoro.nl/
http://www.cahag.nl/
http://www.astmacopdzorg.nl/
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Bijlage II: Verwijsindicaties naar de longarts 

1) Diagnostische problemen; nadere assessment. 

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

3) Wens van de patiënt. 

 

Ad 1) Diagnostische problemen 

 COPD op jonge leeftijd, arbitrair ≤ 50 jaar. 

 Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van voorspeld of < 1,5 l absoluut. 

 Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten. 

 Nooit gerookt en geen onder behandeld astma. 

 Ongewenst gewichtsverlies > 5%/maand, > 10%/6 maand, of BMI <21, VVM-i < 16 (♂), < 15 (♀), zonder 

andere verklaring. 

 Verdenking hypoxemie: bijvoorbeeld perifere zuurstofsaturatie ≤ 92%, desaturatie bij inspanning > 3% of ≤ 

90% absoluut. 

Ad 2) Niet of onvoldoende bereiken behandeldoelen ondanks adequate therapie 

 Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd aan COPD (bijvoorbeeld CCQ ≥ 2, 

MRC ≥3. 

 Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van voorspeld of < 1,5 l absoluut. 

 Snel progressief beloop (toename dyspnoe, afname inspanningsvermogen), ook bij stabiele FEV1. 

 Progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld ↓FEV1 > 150 ml/jaar) over meerdere jaren. 

 Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling. 

 Mogelijke indicatie voor longrevalidatie. 

 Matig tot ernstige adaptatieproblemen. 

 Exacerbatie ≥ 2 afgelopen jaar waarvoor orale steroïden noodzakelijk waren ondanks behandeling met ICS. 

Ad 3) Wens van de patiënt 

Ook de patiënt zelf kan het belangrijk vinden dat een nadere analyse wordt verricht. Bij een nadere analyse, die in de 

regel door een longarts wordt uitgevoerd, zijn de volgende (verdiepende) parameters van belang: 

 Klachten en beperkingen: CRQ, SGRQ, QOL-RIQ. 

 Longfunctiebeperking: Hyperinflatie (RV, FVC, TLC), gastransportstoornis (CO-diffusie); inspiratoire 

spierkracht (Pi max). 

 Zuurstofsaturatie, arteriële bloedgasanalyse. 

 Perifere spierkrachtmeting. 

 Voedingstoestand: Vet Vrije Massa Index (VVMI). 

 Inspanningstolerantie: 6 minuten loopafstand, (fiets)ergometrie. 

 Gedetailleerde assessment van klachten, beperkingen, kwaliteit van leven en adaptatie: waarbij bijv. gebruik 

gemaakt kan worden van het NCSI. 

 Parenchymschade: HR-CT thorax. Ook CO-diffusie. 
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Bijlage III: Terugverwijsindicaties door de longarts naar de huisarts  
(volgens afspraken met de longartsen in de regio G&V streek en volgens de Zorgstandaard COPD) 

Als het assessment door de longarts en het beleid van de longarts tot een bevredigend resultaat heeft geleid, wordt 

de patiënt (bijvoorbeeld 3 tot 12 maanden na verwijzing) terugverwezen naar de huisarts. Bij terug verwijzing mag de 

longarts ervan uitgaan dat de huisarts de richtlijnen voor het bereiken van de streefdoelen en de controles hierop in 

acht neemt. 

 Patiënten die om diagnostische problemen verwezen waren, worden terugverwezen als de diagnose COPD 

gesteld wordt en er geen ernstige klachten (meer) bestaan (zie laatste alinea van deze bladzijde). Er is sprake 

van lichte of matige ziektelast. In het geval van lichte ziektelast neemt de huisarts als hoofdbehandelaar de 

zorg voor de patiënt weer op zich. In het geval van matige ziektelast wordt de patiënt terugverwezen, als de 

patiënt stabiel is en de longarts hem/haar niet aanvullends te bieden heeft. Als er een andere oorzaak van de 

klachten gevonden wordt, laat de longarts die binnen korte tijd weten en draagt hij/zij zorg voor de follow-up 

waarover binnen 3 maanden bericht wordt.  

 Bij patiënten die verwezen zijn wegens het niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen draagt de 

longarts zorg voor de behandeling en follow-up in de periode aansluitend aan de verwijzing. De longarts zal 

vervolgens, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de patiënt, een observatieperiode van 3 tot 12 

maanden nodig hebben om vast te stellen of de behandeldoelen, gerelateerd aan de mogelijkheden van de 

patiënt, bereikt zijn. Als dit het geval is, wordt de patiënt (veelal met matige ziektelast en matig ernstig COPD 

GOLD II) terugverwezen naar de huisarts. De huisarts behandelt daarna de patiënt op basis van het 

afgesproken controleschema en blijft het effect van de behandeling controleren. Volgens afspraken met de 

longartsen wordt de patiënt zo nodig weer terugverwezen naar de specialist indien zich weer nieuwe 

ziekteproblemen voordoen die specialistische zorg vragen. Dit kan in de vorm van een éénmalig consult (de 

huisarts blijft hoofdbehandelaar) of als verwijzing met overname van de behandeling en controle (de longarts 

wordt hoofdbehandelaar) en de patiënt gaat uit de 1ste lijns DBC. 

Hoofdbehandelaar: Hierbij wordt in grote lijnen het volgende principe gehanteerd van:  

Ziektelast/Stadium Hoofdbehandelaar/  afwijken van het principe:  

medebehandelaar 

Licht /GOLD I-II  Huisarts   op indicatie aanvullend assessment 

Matig/GOLD I-II  Huisarts/Longarts  op indicatie aanvullend assessment  

Matig/GOLD-II  Longarts/huisarts  na terug verwijzing door longarts 

Ernstig/GOLD III-IV Longarts/Huisarts  eventueel bij stabiele COPD III-IV controle bij de huisarts 

Bij terug verwijzing 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, voor zover die anders zijn dan in de keten 

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

 Ernstige ziektelast/COPD-stadium GOLD III/IV 

 Ernstige klachten of beperkingen zoals bij: 

o frequente exacerbaties waarvoor prednisolon 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); 

 Co-morbiditeit waarvan complicaties te verwachten zijn (zoals bijvoorbeeld hartfalen) die zodanig ernstig is 

dat daarvoor specialistische behandeling noodzakelijk is. 

Bij deze patiënten kan een regeling voor gedeelde zorg van toepassing zijn. Echter de longarts blijft hoofdbehandelaar 

en de patiënt zit in een 2de lijns COPD DBC. 

 

Bijlage IV: Te leveren “producten” door de huisartsen in kader van DBC COPD Ketenzorg 

Module 1. Het scharnierconsult: (in twee of meerdere langdurige consulten) 

 De patiënt krijgt uitgebreide informatie over de gestelde de diagnose, de ernst van de ziekte, de 

nevendiagnoses, het belang van eventuele medicatie en belang van juiste inhalatietechniek. 

 De patiënt krijgt informatie over het belang van geregelde controles en de frequentie daarvan en door wie de 

controles gedaan zullen worden en waar. 

 De patiënt krijgt uitgebreide voorlichting over zelfmanagement en wat een gezonde leefstijl (onder andere 

stoppen met roken, bewegen, etc.) en therapietrouw en dergelijke voor hem/haarzelf betekent. 

 De patiënt krijgt te horen wie zijn eerste aanspreekpunt is en welke hulpverleners nog meer bij de begeleiding 

betrokken zijn. 

Module 1. De intensieve behandelfase: (duur 8-12 maanden) 

 De patiënt wordt tijdens vervolgconsulten nader voorgelicht en gecontroleerd. Er wordt geverifieerd of de 

voorheen gegeven informatie is begrepen en zo nodig wordt de informatie herhaald. Er wordt hem/haar 

geleerd met behulp van een checklist (bijlage 18 protocollenboek) zijn vragen van tevoren te noteren en mee 

te nemen. Ook wordt hem geleerd voor het consult een CCQ lijst in te vullen. Dit alles om zelfmanagement en 

inzicht in de ziekte COPD te bevorderen.  

 De ziektelast en de ernst van de COPD worden nader bepaald. Schadelijke prikkels (roken, allergie, stress en 

dergelijke) worden besproken en zo goed mogelijk weggenomen.  

NB stoppen met roken valt niet in de DBC COPD vooralsnog.  

 De patiënt wordt door adequate medicatie en fysieke training (sportclub, zelf trainen, eventueel fysiotherapie 

met COPD-aantekening valt buiten 1ste lijns DBC COPD) in een zo goed mogelijke conditie gebracht. 

 De patiënt leert hoe hij/zij moet omgaan met luchtweginfecties. Hij/zij weet wat te doen en wanneer de 

huisarts geconsulteerd dient te worden. Hij/zij maakt gebruik van het kleurencode kaartje groen/oranje/rood 

welke ontwikkeld is door Tergooi. De patiënt wordt geleerd, dat te laat waarschuwen zijn ziekte nadelig kan 

beïnvloeden. Ook in de avond- en weekenddienst moet tijdig hulp worden aangevraagd. Hij/zij geeft duidelijk 

aan COPD-patiënt te zijn en vraagt adequaat om hulp. Ook als medicatie niet helpt, leert de patiënt tijdig 

opnieuw om hulp te vragen.  

 De patiënt wordt geleerd te werken met een individueel zorgplan en afspraken worden daarin genoteerd. 

Module 2. De minder intensieve behandel/controle fase: (duur in principe onbeperkt) 

 De patiënt wordt al naar gelang zijn ziektelast een tot twee 2-jaarlijks gecontroleerd. Bij lichte ziektelast en 

een stabiele COPD-patiënt is controle 1x per jaar meestal voldoende. Bij matige ziektelast is meestal 2x per 

jaar een controle noodzakelijk. De huisarts/POH spreekt af met de patiënt hoe dit vormgegeven wordt. 

Bijvoorbeeld om en om bij de POH en de huisarts. Jaarlijks wordt bepaald een spirometrie, CCQ-vragenlijst, 

MRC-score, bloeddruk, gewicht. De genoteerde vragen van de patiënt worden beantwoord, de 

inhalatietechniek en de bewegingsindex wordt gecontroleerd. Zo nodig wordt de medicatie bijgesteld. De 
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gemaakte afspraken worden vastgelegd in een individueel zorgplan. Een vervolgafspraak wordt gemaakt en 

vastgelegd.  

 Bij problemen tussendoor wordt bepaald welke extra hulp nodig en eventueel wordt het beleid aangepast. 

Module 3. De acute exacerbatie: (duur 2-6 weken) 

 In het geval van een exacerbatie (exacerbaties komen per patiënt 0,5 tot 1x per jaar voor) wordt de 

vermoedelijke oorzaak onderzocht. In 30% van de gevallen wordt geen oorzaak gevonden.  

 De ernst van de exacerbatie wordt ingeschat. De ernst en de gevolgen voor de COPD-patiënt zijn afhankelijk 

van de ernst van de reeds bestaande COPD en de ernst van de exacerbatie. Een lichte virale exacerbatie kan 

reeds ernstige gevolgen hebben voor een COPD GOLD IV patiënt met een ernstige ziektelast.  

 De huisarts bepaalt welke behandeling nodig is. Hij schrijft eventueel extra luchtwegverwijders en/of 

verhoging van de dosering van de bestaande inhalatiecorticosteroïden voor en geeft zo nodig een stootkuur 

prednison en/of antibiotica. 

 De huisarts bepaalt of de patiënt thuis behandeld kan worden of dat hij/zij opgenomen dient te worden.  

 De patiënt komt na de exacerbatie soms weer terug in de intensieve behandelfase. Na de exacerbatie moeten 

de behandeldoelen eventueel worden bijgesteld. De oorzaak en het effect van de behandeling van de 

exacerbatie worden besproken en het individuele zorgplan wordt zo nodig gewijzigd. 

 Na een ernstige exacerbatie kan het nodig zijn dat de patiënt tijdelijk weer onder controle komt bij de longarts. 

In dat geval wordt hij/zij (tijdelijk) weer uitgeschreven uit het 1ste lijns DBC COPD. De communicatie hierover 

met de longarts is van belang en de actuele hoofdbehandelaar wordt bijgehouden in het HIS/KIS. De patiënt 

weet steeds goed wie de hoofdbehandelaar is en bij wie hij/zij moet zijn bij problemen met zijn/haar ziekte.  

 Bij > 2 exacerbaties per jaar kan het nodig zijn de patiënt te behandelen met ICS. 

Module 4. De patiënt met ondergewicht of ongewenst gewichtsverlies: (duur 3-6 maanden) 

 Bij de patiënt wordt al naar gelang de mate van ziektelast een tot twee keer per jaar bij de controle gewogen 

en de BMI wordt bepaald. Indien de BMI kleiner is dan 21, wordt de patiënt verwezen naar de diëtist. Ook bij 

ernstig gewichtsverlies van 5% binnen 1 maand of 10 % binnen 6 maanden wordt gezocht naar een oorzaak 

en wordt de patiënt verwezen naar de diëtist (met COPD-aantekening) voor behandeling en advies.  

 Om een beter indruk te krijgen van de hoeveelheid spierweefsel wordt zo nodig de Vet Vrije Massa Index 

(VVMI) bepaald. Dit is mogelijke met de bio-impedantie meter. Voor mannen is de ondergrens 16 % VVMI en 

voor vrouwen 15 % VVMI. 

 Indien nodig wordt de patiënt voor consultatie of verdere behandeling doorverwezen naar de 2de lijn. 

 De patiënt wordt voorgelicht over het belang van een trainingsprogramma in combinatie met dieetinterventie. 

Alleen extra voeding zonder een trainingsprogramma leidt slechts tot toename van het vetpercentage en 

toename van spierweefselmassa is juist gewenst.  

 In de categorie COPD-patiënten met lichte tot matige ziektelast, zoals onder controle in de 1ste lijns DBC, zal 

ondergewicht niet veel voorkomen. 
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BIJLAGE V: Te leveren “producten” door de longartsen van Tergooi  

 

1) Ondersteuning diagnostiek d.m.v. spirometrie: 

a. Aanbod longfunctieonderzoek vanuit het EDC Tergooi  (FVC, FEV1 en FER=FEV1/FVC + diagnose 

en behandeladvies van de longarts). 

b. Ondersteuning en updating met betrekking tot verrichten spirometrie in huisartspraktijk middels reeds 

gestructureerde halfjaarlijkse bijeenkomsten huisartsen en praktijkondersteuners in locatie 

Blaricum/Hilversum (de Caspir cursus). 

2) Op indicatie, na overleg patiënt huisarts, aanvullend assessment door de longarts en eventueel de 

longverpleegkundige (uitgebreid longfunctieonderzoek: longvolumes middels onder andere 

Bodyplethysmografie, diffusie, ademspiersterkte, IOS-bepaling compliantie, VO2-max bij: volgens LAN 

a: diagnose probleem, b: niet behalen doel, c: wens patiënt). 

a. Evaluatie onbegrepen dyspnoe 

b. Verdenking slechte cardiovasculaire fitness 

c. COPD GOLD II met matige ziektelast ondanks ingestelde medicatie? 

Contra-indicaties: niet gereguleerde hypertensie en cardiologische problematiek (volgens vereiste checklist huisarts) 

Screentest met advies naar patiënt en huisarts c.q. aanvullend overleg patiënt  huisarts/longarts ten aanzien van 

op patiënt afgestemd longrevalidatieprogramma te starten in huisartspraktijk in samenwerking met 

praktijkondersteuner (zie richtlijn NHG) en/of fysiotherapeut (met aantekening behandeling Astma en COPD, KNFG) 

en begeleiding/monitoring op indicatie van longverpleegkundige (zie KITTZ-protocol) en/of longfysiotherapeut (zie 

richtlijn KNFG) 

3) Bij patiënten met ernstige ziektelast /COPD II-III-IV op indicatie poliklinische deelname aan poliklinisch 

longrevalidatieprogramma inhoudende: 

a. Stop Met Roken programma 

b. Voorlichting 

c. Zelfmanagement 

d. Fysiotherapie 

e. Voeding 

f. Zuurstofbehandeling 

4) Na overleg met patiënt  huisarts/longarts indicatie stellen voor Klinische revalidatie (opname?) 

volgens vigerend protocol bij falen/onmogelijkheid realiseren longprogramma in huisartspraktijk en 

poliklinisch Tergooi.  

Verwijzing en terug verwijzing volgens de LTA en de richtlijn COPD Ketenzorg en de Zorgstandaard COPD. 

Longartsen Tergooi  locatie Blaricum/Hilversum 
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Bijlage VI: Te leveren “producten” door Merem Medische Revalidatie aan de Ketenzorg COPD Gooi en 

Vechtstreek (niet in 1ste lijns DBC COPD) 

Derdelijns longrevalidatie 

1) Klinische longrevalidatie (GOLD II-IV met complexe problematiek, ernstige ziektelast) 

Na overleg patiënt  huisarts/longarts bij falen poliklinische longrevalidatie Tergooi  of niet haalbaar en 

volgens de richtlijnen. 

2) Poliklinische revalidatie:  

Na overleg patiënt  huisarts/longarts bij falen 2de lijns multidisciplinaire longrevalidatie (2de lijns LRV) of 

niet haalbaar en poliklinische indicatie:  

 specifiek individueel aangepast programma.  

 Overige specifieke consultancy na overleg patiënt  huisarts/longarts 

3) Rook stop (intensief):  

Bij onvoldoende resultaat huisarts / thuiszorg / 2de lijns LRV / SMR polikliniek 

4) Psychologische consultatie klinisch psycholoog (poliklinisch) 

Bij: complexe psychologische problematiek welke interfereert met zelfmanagement COPD, indien 

problematiek niet voldoende te stabiliseren eerder in keten. 

5) Revalidatiecheck  

Om na te gaan of patiënten (reeds) in aanmerking komen voor revalidatie en welke vorm en of modules, met 

name in geval complexe problematiek (vermoed). Verwijzing door longartsen en/of huisartsen. 

6) Dagindeling - weekplanning  

Voor patiënten die moeite hebben de dag goed door te komen, opgebrand raken, op indicatie, na overleg 

patiënt  huisarts/longarts, indien 2de lijns LRV niet in aanmerking komt of onvoldoende resultaat geeft.  

7) Hobbyontwikkeling:  

COPD-patiënten met problemen bevredigende dag-invulling. Op indicatie, indien 2de lijns LRV niet in 

aanmerking komt of onvoldoende resultaat geeft. 

8) Longfunctieonderzoek, uitgebreid.  

 


