
 
 

 
 

Individueel Zorgplan  

COPD 
 

 
 

 

NEEM UW MAP MEE NAAR AL 

UW COPD-ZORGVERLENERS 
  



 
 

  



 
 

 

Beste meneer, mevrouw, 

 

Vanaf 2016 zullen er een aantal dingen veranderen in uw COPD zorg. Een van die 

dingen is het invoeren van het individueel zorgplan wat hier voor u ligt. Deze map 

bevat een individueel actieplan en individuele doelen afgestemd op uw 

gezondheid, wensen en behoeften. Samen met uw zorgverlener bepaalt u wat uw 

doelen zijn en maakt u een plan om uw doelen te bereiken. U kunt hierin ook 

aangeven welke punten u graag met uw zorgverlener wil bespreken. 

Bovendien bevat de map informatie over de ziekte COPD, de behandeling ervan, 

en wat de verschillende zorgverleners (denk hierbij aan de fysiotherapeut, 

diëtist, maatschappelijk werk) voor u kunnen betekenen. 

 
 

Inhoudsopgave van uw individueel zorgplan 

 

 

1. Individueel zorgplan 

2. Informatiefolder: Uw ziekenhuisopname als gevolg van longaanval COPD 

3. Algemene informatie COPD en medicatie 

4. Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen? 

5. Wat kan de diëtist voor u betekenen? 

6. COPD vragenlijsten met betrekking tot hoe u zich voelt (CCQ, mMRC, 

distress screener, HADS) 

7. Informatiebrief, Project Landelijk transmuraal zorgpad COPD 
longaanval met ziekenhuisopname 

 

 

 

Neem dit zorgplan mee naar elk bezoek aan uw zorgverleners 
 

Leg het zorgplan thuis op een opvallende plaats 
 

Bespreek de inhoud met uw naasten 
 

Deze map is van 

Naam: 

Geboortedatum: 

Indien u deze map vindt zonder eigenaar, breng deze aub naar:  

  



 
 

  



 
 

Een overzicht van uw COPD-Zorgverleners: 

 

Functie: Naam: Te bereiken op: 

Longarts   

Huisarts   

Longverpleegkundige 

Verpleegkundige sprecialist 

   

 

Praktijkondersteuner 

huisarts/longverpleegkundige 

huisarts 

  

Fysiotherapeut   

Diëtist   

Maatschappelijk werker   

   

   

   

   

 
 
 

  



 
 

  



 
 

 
Astma/COPD consulent: 

Patiëntensticker           
Telefoonnummer:  
Bereikbaar van:  
E-mail:

 

 
Actieplan COPD 

Diagnose:  
 

Hoofdbehandelaar:  

Nevendiagnose:  

Longfunctie:  

Opmerkingen Bv allergie 

 

Waaraan herken ik dat het goed gaat met mijn 
COPD? 

Basismedicatie: 

 
* Ik ben kortademig als ik: 
 
* Ik hoest wel/niet dagelijks 
* Ik hoest wel/geen slijm op, kleur: 
* Het slijm is makkelijk/moeilijk ophoestbaar 
 

 
 

Waaraan herken ik dat het minder goed gaat 
met mijn COPD? 

Extra medicatie: 

 
* Ik ben kortademiger dan normaal 
* Ik hoest meer 
* Ik heb een piepende ademhaling 
* Het sputum is anders gekleurd 
* Het sputum is dikker dan normaal 
* Het sputum is moeilijker ophoestbaar 
* Ik heb minder energie 
* Ik heb last van hoofdpijn/duizeligheid 
* Ik heb moeite om me te concentreren 
 

 
 
 
 
 
 
Bij twijfel neem contact op met de 
longverpleegkundige of huisartsenpost 
 

Na 2-3 dagen: 
 

 

 
* Klachten verbeteren niet of worden zelfs erger 
* Bloed bij sputum 
* Koorts 
 

 
 
Neem snel contact op met de 
longverpleegkundige of huisartsenpost 

Als de situatie als bedreigend aanvoelt:  

 
* Acute ernstige benauwdheid 
* Pijn op de borst 
* Blauwe lippen en/of vingers 
 

 
Neem direct contact op met de SEH, 
huisartsenpost of bel 112 

 



 
 

Medicijngebruik 
Vraag uw apotheek om een uitdraai van uw medicijn paspoort en bewaar dat bij uw longpas. Noteer 
ook uw zelfmedicatie van apotheek/drogist/supermarkt. 
 
Naam apotheek:  
 

Longmedicatie* dosering ochtend middag avond Werking medicatie: 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Zo nodig extra: 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Kuren voor nood      

Antibiotica      

Prednison      

      

 
*Denk hierbij onder andere aan: inhalatie medicatie, zuurstof thuis, nutridrank, allergie tabletten, 
prednison onderhoud, antibiotica onderhoud, neusspray.  



 
 

Doelen stellen  
Medicatie en therapietrouw 

 
 

 
Beweging 

 
 

 
 
Voeding 

 
 

 
 
Stoppen met roken 

 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 



 
 

 
Stoppen met roken 

 
 
Psychisch welzijn 

 
 

 
 
Toekomst perspectief 

 
 

 
 
Overig 

 
 

 
   

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 

Datum: 
Doel: 
Afspraak: 
 
Aanspreekpunt:     Te bereiken op: 



 
 

 

Wat is een individueel zorgplan? 

 

In het individueel zorgplan staat 

alles over uw COPD en de 

behandeling van uw COPD. Het plan is 

individueel. Dat wil zeggen dat het is 

afgestemd op uw 

gezondheidssituatie, wensen en 

behoeften.  

 

Het zorgplan bevat onder andere een 

actieplan, een overzicht van uw 

longmedicatie en persoonlijke doelen. 

Neem het individuele zorgplan mee 

naar uw behandelaars, zoals de 

huisarts, longarts, fysiotherapeut of 

diëtist. 

 

 

Wat is een actieplan? 

Het longaanval actieplan is uw 

persoonlijk actieplan dat u samen 

met de arts en longverpleegkundige 

invult. In het plan staat beschreven 

hoe u verergering van uw klachten 

kunt herkennen en wat u kunt doen 

om erger te voorkomen. Neem het 

actieplan mee naar uw behandelaar, 

zoals de huisarts, fysiotherapeut, 

longarts of diëtist. 

  

Voordelen van het longaanval 

actieplan 

 U kent uw ziekte beter en 

herkent symptomen die kunnen 

wijzen op verergering van uw 

klachten 

 U weet wat u moet doen als uw 

klachten erger worden 

 U weet precies wanneer u co-

ntact moet opnemen met een 

zorgverlener 

 U maakt duidelijke afspraken 

waardoor u niet voor 

verrassingen komt te staan 

  

 

 

 

 

Waarom longaanval actieplan? 

  

Uw klachten zijn niet altijd 

hetzelfde. Er zijn periodes dat u 

zich goed voelt en periodes waarin 

uw klachten erger worden. In een 

minder goede periode is het 

belangrijk dat u weet wat u zelf kunt 

doen. Bijvoorbeeld extra puffers of 

medicijnen nemen of contact zoeken 

met uw zorgverlener. Het actieplan 

helpt u schommelingen te herkennen 

en op tijd de juiste beslissing te 

nemen. Als u verergering van uw 

klachten tijdig herkent en actie 

onderneemt, herstelt u vaak sneller 

van een longaanval. Het kan een 

opname in het ziekenhuis voorkomen. 

  

 

 

 

 



 
 

Hoe werkt het actieplan? 

  

Het actieplan gaat van groen via geel 

en oranje naar rood. De kleuren 

staan voor hoe u zich voelt. De 

groene zone beschrijft uw stabiele 

situatie, de gele zone de situatie als 

uw klachten iets toenemen. Dat is 

het moment van actie, bijvoorbeeld 

het innemen van extra medicatie of 

contact opnemen met uw 

zorgverlener. In de oranje zone 

heeft u de klachten uit de gele zone 

meer dan twee dagen. Direct een 

afspraak bij uw arts is dan van 

belang. De rode zone beschrijft de 

situatie als deze bedreigend wordt. 

Het is belangrijk regelmatig met uw 

zorgverlener te bekijken of het 

actieplan nog past bij hoe u zich 

voelt. Is er iets verandert in de 

groene zone? 

 

 

 

Hoe gebruikt u het longaanval 

actieplan? 

 Check regelmatig (liefst 

dagelijks) in welke kleur u zich 

bevindt. 

 Bekijk welke behandeladviezen 

daarbij horen. 

 Neem het actieplan mee bij elk 

bezoek aan huisarts, longarts, 

verpleegkundige, fysiotherapeut 

of diëtist. 

 Bekijk of het actieplan moet 

worden aangepast. 

 

Wat zijn persoonlijke doelen 

 

Onderdeel van het individueel 

zorgplan is dat er persoonlijke 

doelen worden gemaakt. De 

behandelaren zullen samen met u 

deze doelen opstellen en ook kijken 

welke activiteiten u kunt ondernemen 

om deze doelen te behalen. Hierdoor 

wordt het voor u inzichtelijk wat u 

nog kunt doen om uw COPD zo goed 

mogelijk onder controle te hebben. 

Deze doelen kunnen liggen op gebied 

van kennis van ziektebeeld en 

medicatie, bewegen, voeding, stoppen 

met roken, psychisch welziijn, 

toekomst perspectief en overige 

zaken, als werk en relaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 
 

 

 
  

 

 
Uw ziekenhuisopname 

als gevolg van 
longaanval COPD  

 

 
 

Beste meneer, mevrouw, 
 
 
U bent opgenomen in ons ziekenhuis voor de behandeling van longaanval COPD. Op 
de volgende pagina’s leest u informatie over de zorg en behandeling. Dit is een 
richting. Het kan voorkomen dat ervan afgeweken wordt. Dit wordt dan met u 
besproken. 
De verpleegkundige begeleidt u tijdens uw opname. Vragen en opmerkingen kunnen 
met hem/haar besproken worden. 
De arts en verpleegkundige bespreken in eerste instantie alle informatie met u. Mocht 
u alsnog een familiegesprek wensen, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige 
of secretaresse. 
 
 
 



 
 

  Dag 1: Opnamedag 

 

Informatie  o De arts en de verpleegkundige voeren een opnamegesprek met 
u over uw klachten en situatie 

o We vragen altijd een overzicht van uw actuele 
medicatiegebruik bij opname 

o De arts legt de eerste bevindingen uit en geeft informatie over 
de onderzoeken en behandeling 

o U ontvangt informatie over uw verblijf, onderzoek en 
behandeling van de verpleegkundige  
 

 

Onderzoek o Er wordt bloed afgenomen en sputum ingezet op kweek 
o De overige onderzoeken bepaalt de arts 
o De verpleegkundige controleert uw: 

o Temperatuur 
o Hartslag 
o Bloeddruk 
o Ademhalingsfrequentie 
o Zuurstofgehalte 
o Gewicht 
o Pijnscore  

 

 

Behandeling o U start met medicatie gericht tegen de longaanval COPD. 
Mogelijk krijgt u dit via een infuus toegediend. De arts spreekt 
ook medicatie af om te inhaleren  

o Soms spreekt de arts af dat u zuurstof toegediend mag krijgen. 
De verpleegkundige legt dit uit 

 

Multi-
disciplinair 

overleg 

o Tijdens deze opname kijken andere hulpverleners mee met uw 
problemen, zoals de verpleegkundig consulent, de 
fysiotherapeut en diëtiste 

 

 

Leefregels o U ontvangt tijdens deze opname instructies over 
medicatiegebruik 

o Indien u nog rookt, wordt u geadviseerd te stoppen met roken 
o Indien u overweegt te stoppen, kunt u hierover in gesprek met 

de (long)verpleegkundige 
o U krijgt adviezen ten aanzien van mobiliteit en inspanning 

 

 

Vragenlijst o U wordt gevraagd twee COPD vragenlijsten in te vullen met 
vragen over hoe u zich de afgelopen periode heeft gevoeld 

 



 
 

  Dag 2-3: Verblijf 

 

Informatie  o De arts en de verpleegkundige bespreken dagelijks tijdens de 
artsenvisite met u over uw klachten en het verloop van de 
opname 

o De arts vertelt de uitslagen van de onderzoeken en geeft 
informatie over evt. onderzoeken en behandeling 

o U ontvangt informatie over onderzoek en behandeling van de 
verpleegkundige  

o Tijdens uw verblijf wordt met u gekeken naar uw thuissituatie 
voor evt. hulp na ontslag uit het ziekenhuis 

 Onderzoek o De arts bepaalt of er nog andere onderzoeken worden 
uitgevoerd. U wordt hierover geïnformeerd 

o De verpleegkundige controleert dagelijks uw: 
o Temperatuur 
o Hartslag 
o Bloeddruk 
o Ademhalingsfrequentie 
o Zuurstofgehalte 
o Gewicht 

 

Behandeling o U krijgt dagelijks medicatie gericht tegen de longaanval COPD. 
De arts bepaalt dat de medicatie veranderd moet worden en 
het moment waarop u uw eigen inhalers weer kan gebruiken  

o De verpleegkundige zal uw inhalatie-instructies voor uw 
medicatie geven en samen met du de inhalatie techniek 
oefenen 

o Op geleide van de onderzoeken bepaalt de arts of u nog 
zuurstof nodig heeft 

 

Multi-
disciplinair 

overleg 

o De verpleegkundig consulent komt bij u langs om met u uw 
situatie te bekijken en adviezen te geven. Ook zal zij de 
leefregels met u bespreken 

 

Leefregels o De instructies over medicatiegebruik worden met u besproken 
o Indien van toepassing wordt het advies herhaald te stoppen 

met roken 
o Indien u overweegt te stoppen, kunt u hierover in gesprek met 

de (long)verpleegkundige 
o Ook de adviezen ten aanzien van mobiliteit en inspanning 

worden nogmaals met u door genomen 

 

 

Vragenlijst o U wordt gevraagd 1 of meerdere COPD vragenlijsten in te 
vullen met vragen over hoe u zich de afgelopen periode heeft 
gevoeld 

 



 
 

 
  Dag 4: Dag voor Ontslag 

 

Informatie  o De arts vat informatie van de opname samen, geeft adviezen 
over de behandeling en draagt de zorg over aan de huisarts 

o U ontvangt informatie over uw verblijf, onderzoek en 
behandeling van de verpleegkundige  

o De verpleegkundige voert een ontslaggesprek met u over uw 
situatie en evalueert met u de opname 
 

 

Onderzoek o De verpleegkundige controleert uw: 
o Temperatuur 
o Hartslag 
o Bloeddruk 
o Ademhalingsfrequentie 
o Zuurstofgehalte 
o Gewicht 

 

 

Behandeling o U ontvangt een overzicht van uw actuele medicatiegebruik en 
de recepten 

o  Indien nazorg van toepassing is, wordt hierover informatie 
verschaft. 

o Vervolgafspraken zijn voor u geregeld en ontvangt u van de 
verpleegkundige 

 

Multi-
disciplinair 

overleg 

o De andere hulpverleners geven u adviezen hoe in de 
thuissituatie te handelen. 

o Zo nodig wordt u aangemeld voor de longrevalidatie 

 

 

Leefregels o U ontvangt instructies over medicatiegebruik 
o Indien van toepassing wordt het advies wordt gegeven te 

stoppen met roken 
o U krijgt adviezen ten aanzien van mobiliteit en inspanning 

 

 

Vragenlijst o U wordt gevraagd 2 COPD vragenlijsten in te vullen met vragen 
over hoe u zich de afgelopen periode heeft gevoeld 

 
  



 
 

  Dag 5: Dag van Ontslag 

 

Informatie  o De verpleegkundige heeft afspraken voor u gemaakt  voor een 
polibezoek bij de longverpleegkundige voor over 3 weken 

o Daarnaast zal er een afspraak bij de longarts gemaakt worden 
voor over 6 weken 

o Tevens wordt aangegeven dat u na de opname nog een keer 
thuis gebeld wordt door de longverpleegkundige 

o Uw huisarts wordt geïnformeerd en zal in de komende week 
contact opnemen om de opname en vervolgstappen met u 
door te nemen. 
 

 

 

Afspraken maken, wijzigen of afzeggen: 

Tel: (070)3574270 

 

Voor vragen telefonisch bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag: 

Tel:  

Tel:  

 
 

  



 
 

 

 



 
 

1. Wat is COPD 

 

COPD is de verzamelnaam voor 

chronische bronchitis en 

longemfyseem. Het is een aandoening 

van de longen en luchtwegen. De 

Engelse afkorting COPD staat voor 

Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (chronische obstructieve 

longaandoening). Dat betekent dat er 

een aanhoudende belemmering in de 

longen is, die u hindert bij het 

ademhalen. Hierdoor kunnen 

dagelijkse activiteiten veel moeite 

kosten of zelfs helemaal niet meer 

lukken.  

 

Figuur 1: De longen. 

 

 

Meestal wordt COPD pas merkbaar op 

latere leeftijd, vaak na het 40e 

levensjaar. Naar schatting zijn er in 

Nederland rond de één miljoen mensen 

met COPD. Bij slechts de helft van 

hen is de diagnose COPD ook 

daadwerkelijk gesteld. Dit komt omdat 

COPD bij veel mensen onbekend is. 

Roken is de belangrijkste oorzaak van 

COPD, maar ook jarenlange 

blootstelling aan schadelijke stoffen 

en erfelijkheid kunnen een rol spelen.  

 

COPD kent verschillende fases. Van de 

mensen met COPD heeft ongeveer 

80% licht of matig COPD; de anderen 

hebben ernstig of zeer ernstig COPD.  

 

 

Chronische bronchitis 

Bij chronische bronchitis zijn de 

bronchiën (de vertakkingen van de 

luchtpijp naar de longen) steeds 

ontstoken. Daardoor wordt er meer 

slijm aangemaakt en is ademhalen 

lastiger (zie figuur 1 en 2). 

 

 
Figuur 2: links normale longtakjes en rechts 

longtakjes zoals bij COPD. 

 

 

 

Longemfyseem 

Bij longemfyseem of emfyseem gaan 

er langzaam steeds meer longblaasjes 

verloren. De longblaasjes zorgen 

ervoor dat zuurstof na het inademen 

in uw bloed komt, en dat u 

afvalstoffen weer kunt uitademen. 

Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe 

moeilijker dit wordt. 

  



 
 

De termen chronische bronchitis en 

longemfyseem worden niet vaak meer 

gebruikt, omdat we tegenwoordig 

spreken over COPD als verzamelnaam. 

 

 

Vooruitzichten van COPD 

COPD is niet te genezen. U heeft zelf 

wel invloed op de aandoening en uw 

klachten. Een goede aanpak kan 

bijdragen aan een minder snelle 

achteruitgang van de longen. Ook 

kunnen klachten enigszins verlicht 

worden, bijvoorbeeld door uw 

medicatie altijd te gebruiken. Het is 

belangrijk om de klachten serieus te 

nemen, bijvoorbeeld om een longaanval 

te voorkómen.  

 

De behandeling van een arts is een 

deel van de aanpak, daarnaast kunt u 

zelf veel doen. Een actieve en gezonde 

leefwijze, een positieve instelling, 

wekelijkse training, een gezond 

gewicht en niet roken hebben een 

positieve invloed op het verloop van de 

ziekte. Ook is het belangrijk om het 

beloop van uw klachten goed in de 

gaten te houden.  

 

 

2. Wat is een longaanval? 

 

Een longaanval (exacerbatie) is een 

plotselinge verslechtering van COPD 

die langer dan twee dagen duurt. De 

symptomen zijn bij iedereen anders, 

maar veel hoesten, taai slijm en 

benauwdheid zijn de meest 

voorkomende kenmerken. Hoe verder 

uw COPD gevorderd is, hoe meer u last 

zult hebben van longaanvallen. Helaas 

is zo’n aanval op de longen zo hevig, 

dat uw longfunctie er blijvend schade 

van kan ondervinden. Daarom is het 

belangrijk om snel in te grijpen als uw 

klachten verergeren. 

 

Een longaanval voorkomen kan niet 

altijd, maar u kunt de kans erop wel 

verkleinen. Dit kan op de volgende 

manier: 

 Bedenk wat uw ‘normale 

klachtenpatroon’ is. Dus waar u 

normaal gesproken benauwd van 

wordt, hoeveel u hoest en hoeveel 

slijm u dagelijks opgeeft. Een 

verandering van klachten kunt u 

dan eerder herkennen, zodat u 

sneller actie kunt ondernemen, 

bijvoorbeeld door extra medicijnen 

te nemen. De afspraken legt u, 

samen met de arts en 

longverpleegkundige, vast in het 

longaanval actieplan. 

 Prikkels vermijden die een 

longaanval kunnen veroorzaken, 

zoals sigarettenrook. Niet roken 

speelt een grote rol in het 

voorkomen van een longaanval.  

 

 

https://www.longfonds.nl/node/10776


 
 

 Bewegen is voor iedereen met 

COPD belangrijk. Uw conditie 

wordt daar beter van. Virussen en 

bacteriën krijgen daardoor minder 

kans om bij u een longaanval te 

veroorzaken. Er wordt aangeraden 

om tenminste vijf dagen per week 

30 minuten matig intensief te 

bewegen.  

 Houd altijd goed in de gaten of uw 

klachten verergeren. Is dit langer 

dan twee dagen het geval? 

Bespreek dit dan met uw arts of 

longverpleegkundige. Als u uw 

actieplan heeft ontvangen, kunt u 

de stappen volgen die in het 

actieplan staan. 

 Gebruik uw (dagelijkse) 

longmedicatie (pufjes, tabletten, 

neusspray, zuurstof) volgens 

voorschrift. 

 Haal elk jaar de griepprik, eet en 

drink gezond en probeer schone 

lucht op te zoeken. 

 

Als u een toename van klachten 

ervaart, kijk dan in uw actieplan welke 

stappen u kunt ondernemen. Wees niet 

bang om hulp van uw zorgverlener in te 

roepen. U staat er niet alleen voor. 

Hoe meer begeleiding, des te kleiner 

de kans op ziekenhuisopname. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke prikkels veroorzaken bij u 

meer klachten? 

 

Kruis aan welke prikkels effect 

hebben op uw longen: 

 

Prikkels: 

 

Hier 

aankruisen: 

Allergieën, zoals 

pollen, dieren en 

huisstofmijt 

 

Verkoudheden of 

andere bovenste 

luchtwegaandoeningen 

 

Rooklucht (van uzelf 

of anderen) 

 

 

Scherpe luchtjes 

(zoals parfum, 

deodorant en 

schoonmaakmiddelen) 

 

Luchtvervuiling 

 

 

Weersomstandigheden 

(zoals vochtig of koud 

weer) 

 

Inspanning (lopen, 

traplopen, fietsen, 

etc) 

 

Werkgerelateerde 

luchtjes 

 

 

Stress of emoties 

 

 

 

Anders, namelijk 

………………………….. 

 

 

 

 

  

https://www.longfonds.nl/node/642
https://www.longfonds.nl/node/642
https://www.longfonds.nl/node/5394
https://www.longfonds.nl/node/5394


 
 

3. Welke medicijnen zijn er? 

 

Het gebruiken van medicijnen bij 

COPD is erg belangrijk. Ze kunnen 

helpen om het ziekteverloop te 

vertragen. Er zijn verschillende 

soorten medicijnen die uw klachten 

kunnen verminderen. 

 

Er zijn helaas geen geneesmiddelen 

die COPD kunnen genezen. Maar er 

zijn wel medicijnen die helpen om 

klachten als benauwdheid en hoesten 

te verminderen. De kans is groot dat u 

medicijnen voor COPD krijgt 

voorgeschreven. 

De meeste mensen met COPD 

gebruiken een combinatie van 

luchtwegverwijders en 

ontstekingsremmers. Dit zijn bijna 

altijd medicijnen die u inademt via een 

inhalator, in de volksmond ook wel 

puffer genoemd. 

 

 

Luchtwegverwijders 

Omdat u bij COPD vaak last heeft van 

benauwdheid, is een puffer met een 

luchtwegverwijdend medicijn vaak 

noodzakelijk. Luchtwegverwijders 

zorgen ervoor dat de spiertjes rondom 

uw luchtwegen zich wat ontspannen, 

waardoor de luchtwegen wijder 

worden en u gemakkelijker kunt 

ademen. De huisarts of longarts zal 

samen met u kijken hoe vaak u de 

puffer moet gebruiken. 

 Kortwerkende luchtwegverwijders 

werken gemiddeld binnen vijf 

minuten en houden maximaal 6 uur 

hun werking. 

 Een puffer met langwerkende 

luchtwegverwijders geeft zo’n 12 

tot 24 uur verlichting. 

 

Ontstekingsremmers 

Omdat er bij COPD continu 

ontstekingen zijn in de longen, zal de 

arts u een puffer met daarin een 

ontstekingsremmer voorschrijven. Het 

duurt een aantal weken voordat 

ontstekingsremmers hun werk gaan 

doen. Het is belangrijk om deze 

medicijnen bij COPD te gebruiken 

zoals de arts dit voorschrijft. 

Ontstekingsremmers zijn namelijk 

onderhoudsmedicijnen en moeten dan 

ook voor langere tijd heel strikt 

gebruikt worden. Deze therapietrouw 

is erg belangrijk voor een goede 

werking van de medicijnen. 

 

 

 

 

https://www.longfonds.nl/over-longen/copd/behandeling-van-copd/medicijnen-bij-copd/inhaleren-en-inhalatietechnieken


 
 

Overige medicijnen bij COPD 

Als u naast COPD veel last heeft van 

allergische reacties, kan uw arts 

medicatie voorschrijven die dat 

onderdrukt. Het kan dan een puffer 

zijn, maar ook gewoon een tabletje of 

neusspray. 

Ook kan het zijn dat u de 

ontstekingsremmers en 

luchtwegverwijders naast elkaar moet 

gebruiken of in de vorm van een 

combinatiemedicijn. Soms is een 

antibioticumkuur nodig om infecties in 

de longen te bestrijden. 

Als u COPD heeft, krijgt u bovendien 

elk jaar een oproep voor de griepprik. 

 

Tips 

De medicijnen bij COPD kunnen pas 

echt optimaal werken als u niet (meer) 

rookt en voldoende beweegt. Daardoor 

komen de longen in een betere 

conditie en heeft de medicatie meer 

invloed.  

 

 

 

 

 

4. Welke longmedicatie gebruik 

ik? 

 

Vul hieronder de naam in van de pufjes 

die u gebruikt:  

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

  

 

Wat is de werking van deze pufjes? 

 

Weet u of dit een luchtwegverwijder, 

ontstekingsremmer of een combinatie 

hiervan is?  

 

Streep door wat NIET van toepassing 

is.  

 

1. = luchtwegverwijder / 

ontstekingsremmer / combinatie  

 

2. = luchtwegverwijder / 

ontstekingsremmer / combinatie 

 

3. = luchtwegverwijder / 

ontstekingsremmer / combinatie  

 

4. = luchtwegverwijder / 

ontstekingsremmer / combinatie  

 

5. = luchtwegverwijder / 

ontstekingsremmer / combinatie  

 



 
 

5. Wat is mijn normale 

klachtenpatroon? 

 

Om goed inzicht te krijgen in uw 

ziektebeeld is het van belang om te 

weten welke klachten ‘normaal’ zijn 

voor u. Kortom: van welke klachten 

heeft u altijd wel een beetje last? Als 

u weet wat voor u normaal is, kunt u 

ook een verandering in het normale 

klachtenpatroon sneller herkennen.  

 

Kortademigheid: 

Mijn kortademigheid wordt erger 

bij/als (activiteiten, houding, tijdstip, 

emoties, geuren enz.): 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoesten (streep door wat NIET van 

toepassing is): 

 

Overdag: altijd / vaak / soms / zelden 

/ nooit 

 

’s Nachts: altijd / vaak / soms / 

zelden / nooit 

 

 

Ophoesten van slijm (streep door 

wat NIET van toepassing is):  

 

Frequentie: altijd / vaak / soms / 

zelden / nooit  

 

Hoeveelheid: heel weinig / theelepel / 

bodem van een kopje / anders namelijk 

………………………………………. 

 

Taaiheid:  dik / dun / anders 

namelijk ………………………………… 

 

Ophoestbaar:  makkelijk / moeilijk / 

wisselend 

 

Kleur:  doorzichtig / wit / geel / groen 

/ bruin / anders namelijk 

…………………………………… 

 

  



 
 

 

6. Hoe herken ik een longaanval? 

 

Welke veranderingen in het normale 

klachtenpatroon (zie punt 7.) vinden er 

plaats als u een longaanval heeft? 

Voorbeelden hiervan zijn: meer 

hoesten, meer slijm, andere kleur 

slijm, benauwder dan anders, etc.  

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 

 

 

 

7. Wat doe ik normaal gesproken 

bij een longaanval? 

 

Wat doet u meestal als u meer 

klachten heeft dan normaal? 

Voorbeelden hiervan zin: meer 

medicijnen nemen, tempo aanpassen, 

naar de arts gaan, afwachten, etc. 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

Handige websites met informatie over COPD en medicatie: 

 

COPD: 

 www.longfonds.nl 

 

Medicatie: 

 www.inhalatorgebruik.nl 

 

 

  

http://www.longfonds.nl/
http://www.inhalatorgebruik.nl/


 
 

Fysiotherapie en COPD 

 

De fysiotherapeut kan u begeleiden en 

informeren op een aantal vlakken. Dit 

zijn de volgende: bewegen en training, 

ademhalingstechniek en het ophoesten 

van slijm. Hieronder valt het uitleggen 

van het belang van bewegen, 

frequentie en intensiteit hiervan. Er 

kan geholpen worden met het 

opstellen en uitvoeren van een 

trainingsschema. Bij de 

ademhalingstechniek kan uitgelegd en 

geoefend worden hoe het beste 

omgegaan kan worden met 

kortademigheid in rust en tijdens 

inspanning. En door middel van sputum 

mobilisatie technieken kan iemand 

begeleid worden bij het makkelijker 

ophoesten van het sputum.  

 

 

Sputum evacuatie / mobilisatie 

technieken 

De volgende oefening is van belang om 

het slijm, dat zich in de longen 

bevindt, te verwijderen. De beste 

houding waarin u dit kunt oefenen is 

zoveel mogelijk rechtop in bed of in 

de stoel. 

 Rustig inademen via de neus en 

uitademen met getuite lippen via de 

mond (5-8 herhalingen). 

 Maximaal diep inademen via de 

neus, 2 seconden de lucht 

vasthouden en dan rustig uitademen 

met getuite lippen via de mond (3-5 

herhalingen). 

 Rustig inademen en hierna snel en 

kort uitademen met geopende mond 

(huffen) (3-5 herhalingen). 

 Hierna proberen te hoesten. 

Dit geheel kan een aantal keer 

herhaald worden tot het gevoel is dat 

er geen slijm meer aanwezig is in de 

longen. 

 

 

Pursed lip breathing 
Deze oefening kunt u doen als u erg 

kortademig bent, bv. na een inspanning 

of na hoesten: 

 Rustig en diep inademen via de 

neus. 

 Langzaam uitademen met getuite 

lippen via de mond. 

 

 

 

Tijdens de ademhaling moet erop 

gelet worden dat bij de inademen de 

ademhaling zo laag mogelijk in de buik 

komt. Hierbij kunt u de handen op de 

buik leggen en tijdens de inademing de 

handen op laten komen. Bij de 

uitademing kan u helpen om de handen 

een klein beetje naar binnen te 

drukken. Probeer er op te letten dat 

de schouders tijdens de inademing 

niet teveel omhoog gaan. Dit geheel 

kan meerdere keren herhaald worden 

zo nodig. Als het goed gaat kunt u dit 

ook tijdens het lopen proberen. 



 
 

Nederlandse norm gezond bewegen: 

Om de conditie op peil te houden is 

het belangrijk dat u regelmatig 

lichamelijke inspanning doet. Hiervoor 

is de Nederlandse norm gezond 

bewegen ontwikkeld. 

De Nederlandse norm gezond bewegen 

houdt het volgende in: 

 

Volwassenen (18-55 jaar): 

Aanbevolen wordt totaal minstens een 

half uur per dag minimaal matig 

intensieve lichamelijke activiteit, op 

minimaal 5 dagen per week. Matig 

intensief betekent voor volwassenen 

bijvoorbeeld stevig wandelen of 

fietsen, maar hier nog wel een gesprek 

bij kunnen voeren. 

Ouderen (55+): Aanbevolen wordt in 

totaal een half uur matig intensief 

bewegen op minimaal 5, maar liefst 7 

dagen per week. Voor niet-actieven, 

met of zonder beperking, is elke extra 

hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol, 

onafhankelijk van intensiviteit, kracht, 

frequentie en type. 

 

Voor ouderen geldt ook nog een 

krachtnorm: minimaal twee keer per 

week krachtoefeningen. 

 

 

 

 

 

 

Naast voldoende bewegen is het ook 

van belang om fit te zijn en te blijven. 

Fitheid heeft, los van voldoende 

lichamelijke activiteit, een positieve 

invloed op de gezondheid. De fitnorm 

geeft aan hoe vaak en hoe lang iemand 

intensief moet bewegen om de 

conditie van hart, bloedvaten en 

longen op peil te houden: minimaal 3 

keer per week 20 minuten zwaar 

intensief bewegen. Terwijl bij matige 

intensieve beweging praten nog goed 

mogelijk is, versnellen bij zware 

intensieve beweging de ademhaling en 

de hartslag zodanig dat overgegaan 

wordt op korte zinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Voedingsadviezen bij COPD 

 

Deze informatie gaat over het belang 

van voeding bij COPD. COPD is een 

verzamelnaam voor chronische 

longaandoeningen. Bij COPD komen 

klachten zoals hoesten, 

kortademigheid en vermoeidheid 

voor. Deze klachten kunnen invloed 

hebben op uw eetlust. Bovendien 

heeft het lichaam van iemand met 

COPD meer energie nodig. Als u 

onvoldoende eet of ongezond eet kan 

uw conditie achteruit gaan en kunnen 

de klachten toenemen. Daarom is het 

voor mensen met COPD extra van 

belang hoeveel en welke 

voedingsstoffen met de dagelijkse 

voeding het lichaam binnen komen. 

Ook is het belangrijk dat u niet te 

zwaar of te licht bent en dat u 

voldoende spiermassa heeft. 

 

 

Gewicht bij COPD 

Omdat het lichaam van iemand met 

COPD meer energie nodig heeft, kan 

een laag gewicht ongunstig zijn voor 

uw gezondheid. Een iets te hoog 

gewicht bij COPD wordt meestal 

prima gevonden. Afvallen wordt 

alleen geadviseerd als het voor 

andere ziekten of aandoeningen 

belangrijk is. Bovendien moet er bij 

het afvallen goed op gelet worden 

dat het lichaam alleen vet kwijtraakt 

en geen spiermassa. 

 

 

 

 

Spiermassa bij COPD 

Het totaal van spieren in uw lichaam 

wordt ook wel spiermassa genoemd. 

Hoe meer spiermassa u heeft en 

houdt, hoe makkelijker onder andere 

het ademhalen, hoesten, lopen en 

sporten zal blijven gaan. Een voeding 

met voldoende eiwitten is erg 

belangrijk voor uw spiermassa. Uw 

spiermassa blijft het best behouden 

als u regelmatig beweegt of sport. 

 

Eiwit in de voeding 

 Eiwit is een term voor een 

belangrijke voedingsstof in onze 

voeding. Eiwit levert energie, maar is 

vooral een belangrijke bouwstof voor 

het lichaam. Het lichaam kan met 

eiwit onder andere spieren en 

afweerstoffen bouwen en 

onderhouden. Voor iemand met COPD 

is het belangrijk om voldoende eiwit 

te eten en drinken. Voeding met veel 

eiwit is: vlees, vis, gevogelte zoals 

kip, melk, yoghurt en andere 

melkproducten, kaas, ei, noten en 

peulvruchten (zoals bruine bonen en 

linzen). Eiwit wordt ook wel proteïne 

genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gewichtsverlies 

Gewichtsverlies komt vaak voor bij 

mensen met COPD. Uw lichaam heeft 

meer energie nodig, maar eten lukt 

niet altijd voldoende, hierdoor kan 

het dat u ongewenst afvalt. Omdat 

gewichtsverlies vaak samen gaat met 

verlies van spiermassa is het 

belangrijk het gewichtsverlies te 

beperken of te voorkomen. 

 

 

Bijvoeding 

Als het niet lukt om voldoende 

voedingsstoffen binnen te krijgen 

met de dagelijkse voeding en 

bovenstaande tips, dan kan het nodig 

zijn om extra voeding te gebruiken. 

Dit wordt ook wel bijvoeding of 

drinkvoeding genoemd. Er zijn vele 

soorten bijvoeding te koop, maar ze 

zijn niet allemaal geschikt voor 

mensen met COPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Instructie bij het invullen van de CCQ vragenlijst

Invullen

Lees iedere vraag aandachtig door en kies bij elke vraag het antwoord dat het meest van
toepassing is.
Vul vervolgens het rondje volledig in dat bij het door u gekozen antwoord staat.

 

Een computer leest straks uw antwoorden

Vul de lijst duidelijk met een donkerblauwe of zwarte pen (geen stift of potlood) in, zodat de
computer straks uw antwoorden kan lezen.

Wilt u aanvullende informatie bijschrijven?

De aanvullende informatie die u op het formulier schrijft, kan helaas niet worden gelezen door de
computer en gaat dus verloren.

Heeft u een fout gemaakt?

Als u een fout maakt, is dat niet erg. Zet een kruis door het foute antwoord en vul het rondje van
het goede antwoord in. Gebruik geen tippex, dat accepteert de computer niet.

Voorbeeld:

In de afgelopen week, hoe vaak heeft u gehoest?

Wilt u a.u.b. alle vragen beantwoorden!

Goed Fout

Nooit Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd

Nooit Zelden Af en toe  Regelmatig Heel vaak  Meestal Altijd

Nooit

Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd

Draft

epemaar
Tekstvak

epemaar
Tekstvak

epemaar
Tekstvak
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Datum invullen vragenlijst:                          -           - 

 

COPD VRAGENLIJST 
 

Kruis het rondje aan dat het beste beschrijft hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld. 

(Slechts één antwoord per vraag) 

 
Hoe vaak voelde u zich in de 
afgelopen week... 

 
 

1. Kortademig in rust? 
 

 
 

2. Kortademig gedurende 

lichamelijke inspanning? 
 

 
3. Angstig/bezorgd voor de 

volgende benauwdheidsaanval? 
 

 
4. Neerslachtig vanwege uw 

ademhalingsproblemen? 
 
 

In de afgelopen week, hoe 
vaak heeft u... 

 
 

5. Gehoest? 
 

 
6. Slijm opgehoest? 

 

 
 

In welke mate voelde u zich in de 
afgelopen week beperkt door uw 

ademhalingsproblemen bij het 

uitvoeren van... 
 

 
7. Zware lichamelijke activiteiten 

(trap lopen, haasten, sporten)? 
 
 
 

8. Matige lichamelijke activiteiten 
(wandelen, huishoudelijk werk, 
boodschappen doen)? 

 

 
 

9. Dagelijkse activiteiten 
(u zelf aankleden, wassen)? 

 

 
10. Sociale activiteiten 

(praten, omgaan met kinderen, 
vrienden/familie bezoeken)? 

 

Nooit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helemaal 

niet 

beperkt 

 

Zelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Héél 

weinig 

beperkt 

 

Af en toe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een 

beetje 

beperkt 

 

Regelmatig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamelijk 

beperkt 

 

Heel vaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erg 

beperkt 

 

Meestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Héél 

erg 

beperkt 

 

Altijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volledig 

beperkt/ 

of niet 

mogelijk 

 

 
CCQ v1.0.0 

17761 

Naam patiënt 

Zorgpadnummer:                                          - 

M.Schilte
Getypte tekst
Niet in te vullen door patiënt



Helemaal niet beperkt Héél weinig beperkt Een beetje beperkt Tamelijk beperkt Erg beperkt Héél erg beperkt Volledig beperkt/of niet mogelijk

Helemaal niet beperkt Héél weinig beperkt Een beetje beperkt Tamelijk beperkt Erg beperkt Héél erg beperkt Volledig beperkt/of niet mogelijk

Helemaal niet beperkt Héél weinig beperkt Een beetje beperkt Tamelijk beperkt Erg beperkt Héél erg beperkt Volledig beperkt/of niet mogelijk

Helemaal niet beperkt Héél weinig beperkt Een beetje beperkt Tamelijk beperkt Erg beperkt Héél erg beperkt Volledig beperkt/of niet mogelijk
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CCQ 24h v1.0.0

Datum invullen vragenlijst:

-

- -

COPD VRAGENLIJST 24h

(Slechts één antwoord per vraag)

Kruis het rondje aan dat het beste beschrijft hoe u zich de afgelopen 24 uur heeft gevoeld.

Nooit Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd1. Kortademig in rust?

2. Kortademig gedurende
    lichamelijke inspanning?

3. Angstig/bezorgd voor de
    volgende benauwdheidsaanval?

4. Neerslachtig vanwege uw
    ademhalingsproblemen?

5. Gehoest?

6. Slijm opgehoest?

Hoe vaak voelde u zich in de
afgelopen 24 uur...

In de afgelopen 24 uur, hoe
vaak heeft u...

In welke mate voelde u zich in de
afgelopen 24 uur beperkt door uw
ademhalingsproblemen bij het
uitvoeren van...

7. Zware lichamelijke activiteiten
    (trap lopen, haasten, sporten)?

8. Matige lichamelijke activiteiten
    (wandelen, huishoudelijk werk,
     boodschappen doen)?

9. Dagelijkse activiteiten
    (u zelf aankleden, wassen)?

10. Sociale activiteiten
      (praten, omgaan met kinderen,
       vrienden/familie bezoeken)?

Nooit Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd

Nooit Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd

Nooit Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd

Nooit Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd

Nooit Zelden Af en toe Regelmatig Heel vaak Meestal Altijd

 Helemaal
     niet
  beperkt

   Héél
  weinig
 beperkt

   Een
  beetje
 beperkt

Tamelijk
beperkt

  Erg
beperkt

 Héél
  erg
beperkt

Volledig
beperkt/
of niet
mogelijk

Nooit Zelden Af en toe  Regelmatig Heel vaak   Meestal Altijd

18650

Zorgpadnummer:

M.Schilte
Getypte tekst
Naam patiënt 

M.Schilte
Lijn

M.Schilte
Getypte tekst
Niet in te vullen door patiënt



Modified Medical Research Councel Dyspnoe schaal 
 

PATIËNTNUMMER:    
NAAM: 
GEBOORTEDATUM: 
DATUM INVULLEN VRAGENLIJST: 

 

Deze vragenlijst is een belangrijk instrument bij het longfunctie-onderzoek en staat voor Medical 
Research Councel Dyspnoe schaal. Het geeft een cijfer aan uw beperkingen door kortademigheid. 
Hierbij kijkt de u welke van de onderstaande uitspraken het meest voor u van toepassing is. 

 

o 0. Ik word alleen kortademig bij zware inspanning 

o 1. Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte helling 
oploop 

o 2. Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn 
leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop 

o 3. Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen om op 
adem te komen 

o 4. Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- of uitkleden 

o 5. Niet van toepassing/onbekend 

 



 
Distress screener 
 
 
PATIËNTNUMMER:   
NAAM: 
GEBOORTEDATUM: 
DATUM INVULLEN VRAGENLIJST: 
 
 
Kruis het vakje aan dat het beste beschrijft hoe u zich heeft gevoeld 
 
      Nee  Soms  Regelmatig/vaak 
1. Had u de afgelopen week  

last van piekeren?    □  □   □  

2. Had u de afgelopen week     

last van lusteloosheid?     □  □   □ 

3. Voelde u zich de afgelopen  

weken gespannen?    □  □   □ 

 
 
 

  



 



HADS: Hospital Anxiety and Depression Scales 
 
 
  
PATIËNTNUMMER:   
NAAM: 
GEBOORTEDATUM: 
DATUM INVULLEN VRAGENLIJST: 
 
 
Deze vragenlijst is bedoeld om een indruk te krijgen hoe u zich voelt. 
Lees iedere vraag goed door en zet een kruis in het vakje bij het antwoord dat het beste weergeeft 
hoe u zich gedurende de afgelopen week gevoeld heeft. 
 
Denk niet te lang na over uw antwoord. Uw eerste ingeving is waarschijnlijk betrouwbaarder dan een 
lang doordacht antwoord. 
 

 
 

1. Ik voel me gespannen □ 3 Meestal 
□ 2 Vaak 
□ 1 Af en toe,soms 
□ 0 Helemaal niet 

2. Ik geniet nog steeds van de dingen 
waar ik vroeger van genoot  

□ 0 Zeker zo veel 
□ 1 Niet zo veel als vroeger 
□ 2 Weinig 
□ 3 Haast helemaal niet 

3. Ik krijg een soort angstgevoel alsof 
er elk moment iets vreselijks zal 
gebeuren 

□ 3 Heel zeker en vrij erg 
□ 2 Ja, maar niet zo erg 
□ 1 Een beetje, maar ik maak me er geen zorgen over 
□ 0 Helemaal niet 

4. Ik kan lachen en de dingen van de 
vrolijke kant zien 

□ 0 Net zoveel als vroeger 
□ 1 Niet zo goed als vroeger 
□ 2 Beslist niet zoveel als vroeger 
□ 3 Helemaal niet 

5. Ik maak me vaak ongerust □ 3 Heel erg vaak 
□ 2 Vaak 
□ 1 Af en toe, maar niet te vaak 
□ 0 Alleen soms 

6. Ik voel me opgewekt □ 3 Helemaal niet 
□ 2 Niet vaak 
□ 1 Soms 
□ 0 Meestal 

7. Ik kan rustig zitten en me 
ontspannen 

□ 0 Zeker 
□ 1 Meestal 
□ 2 Niet vaak 
□ 3 Helemaal niet 

8. Ik voel me alsof alles moeizamer 
gaat 

□ 3 Bijna altijd 
□ 2 Heel vaak 
□ 1 Soms 
□ 0 Helemaal niet 



9. Ik krijg een soort benauwd, 
gespannen gevoel in mijn maag 

□ 0 Helemaal niet 
□ 1 Soms 
□ 2 Vrij vaak 
□ 3 Heel vaak 

10. Ik heb geen interesse meer in mijn 
uiterlijk 

□ 3 Zeker 
□ 2 Niet meer zoveel als ik zou moeten 
□ 1 Waarschijnlijk niet zoveel 
□ 0 Evenveel interesse als vroeger 

11. Ik voel me rusteloos en voel dat ik 
iets te doen moet hebben 

□ 3 Heel erg 
□ 2 Tamelijk veel 
□ 1 Niet erg veel 
□ 0 Helemaal niet 

12. Ik verheug me van te voren al op 
dingen 

□ 0 Net zoveel als vroeger 
□ 1 Een beetje minder dan vroeger 
□ 2 Zeker minder dan vroeger 
□ 3 Bijna nooit 

13. Ik krijg plotseling gevoelens van 
panische angst 

□ 3 Zeer vaak 
□ 2 Tamelijk vaak 
□ 1 Niet erg vaak 
□ 0 Helemaal niet 

14. Ik kan van een goed boek genieten, 
of van een radio- of 
televisieprogramma 

□ 0 Vaak 
□ 1 Soms 
□ 2 Niet vaak 
□ 3 Heel zelden 

 
 



Naam patiënt: ………………………………………………… Geb. datum:……………………………………. 

 

Datum contact: ………………………………………………………………………………………………………………  
 

Huisbezoek/spreekuur  door  HA/POH/anders, nl:……………………………………………………  
 

Deze checklist na invullen graag faxen naar 070 - 2102150 t.a.v. Margot Eggermont, projectleider 

Acties Huisartsenpraktijk: Vervolg patiënt na ziekenhuisopname longaanval 

Doel:  T.a.v. de bevindingen tijdens het contact met de patiënt in week 1, vragen we u deze  checklist in te 

vullen. De bevindingen van de visite registreert u tevens in uw HIS.  

CHECKLIST   BEVINDINGEN NOTEREN  

Algemene  indruk  
 

Hoe gaat het? / Ervaring opname bespreken 
 
 

 

Individueel Zorgplan  
bespreken inclusief 
Longaanval Actieplan   

Alle info in map patiënt aanwezig? map bij ieder 
zorgcontact laten meenemen  
Individuele doelen 

 JA   /   NEE 

Lichamelijk onderzoek  Auscultatie 
Ademfreq 
RR 
Pols 
Saturatie 

 

O2 gebruik Hoeveel? contactpersoon ? 
 

 

Functioneren   MRC, CCQ laten invullen  (in bezit patiënt) 
 

formulier meenemen en met deze 
checklist meefaxen 

Medicatie  Veranderingen na opname? Zijn medicijnen 
aanwezig?/ therapietrouw 
Aanpassing medicatie nodig? 

 

Leefstijl Roken 
Afspraak bij diëtiste i.v.m. voedingsadvies 
Afspraak bij fysio i.v.m. beweegadvies of 
deelname beweegprogramma 
 

JA    /    NEE   /  NVT 
JA    /    NEE 
JA    /    NEE 

Comorbiditeit aandachtspunten besproken (bv effect 
prednisongebruik bij DM, of hartfalen) 
 

 JA   /   NEE 

Thuissituatie ADL, HDL, aanpassing nodig? inschakelen 
wijkverpleegkundige /longverpleegkundige 1e 
lijn zinvol? 
 

JA   /    NEE 

Advanced Care toekomstperspectief/palliatieve zorg besproken  
 

JA  /    NEE 

Vervolg Vervolgafspraken/acties 
 

 

 

Indien er acties nodig zijn: contact op (laten) nemen met contactpersoon 2e lijn genoemd in 

Individueel Zorgplan patiënt.  
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INFORMATIEBRIEF 

Project Landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,  

Wij vragen uw toestemming om aan aantal gegevens uit uw dossier –gecodeerd- te mogen 
gebruiken in een project om de kwaliteit van longzorg te verbeteren.  

Het betreft een landelijk project waarin onder leiding van de Long Alliantie Nederland samengewerkt 
wordt met het Longfonds (voorheen Astma Fonds), en o.a. de verenigingen van huisartsen, 
longartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers en vele anderen.  

Doel: Samen met alle zorgverleners uit de regio de zorg voor COPD patiënten verbeteren. Zowel de 
zorg tijdens de ziekenhuisopname, maar ook de zorg na afloop. Wij verwachten dat door goede 
samenwerking in de regio nieuwe longaanvallen mogelijk te voorkomen zijn. 

Om landelijk te kunnen beoordelen of het project succesvol is en de zorg voor COPD patiënten 
verbetert, worden er in acht regio’s metingen uitgevoerd. Daarvoor is het nodig om gegevens uit 
medische dossiers van mensen met COPD te analyseren. Dit analyseren gebeurt door de Long 
Alliantie Nederland samen met een onderzoeksgroep van de RijksUniversiteit Groningen. Het project 
is door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (UMCG) beoordeeld en afgestemd.  

Uw ziekenhuis doet samen met de huisartsen en de andere zorgverleners in de regio actief als 
voorloper mee.  

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke en medische gegevens? 
Zonder uw toestemming verlaten uw medische gegevens het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk 
niet. Het zijn immers úw gegevens. Wij vragen u om toestemming om uw medische gegevens over 
uw COPD-opname en het eerste jaar erna te mogen gebruiken. Als u toestemming geeft, hoeft u zelf 
verder niets te doen. 
 
Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, is dat onder de volgende voorwaarden: 

- Uw naam zal niet bekend zijn bij de onderzoekers. Uw gegevens worden geanonimiseerd 
met een codenummer, waarbij de koppeling tussen uw naam en codenummer niet buiten 
uw regio bekend wordt. De onderzoekers ontvangen alleen het codenummer en de 
onderzoeksgegevens en kunnen dus nooit op enige manier achterhalen om wie het gaat. 

- U kunt te allen tijden en om welke reden dan ook beslissen om uw toestemming in te 
trekken. Op dat moment zullen er geen gegevens uit uw dossier meer doorgegeven worden 
aan het landelijk onderzoek.  

- De gegevens worden uitsluitend in het kader van het bovengenoemde project gebruikt. 
- De gegevens worden gebruikt om in het kwaliteitsproject te beoordelen wat er al goed is in 

de uitvoering van de zorg voor mensen met COPD en wat er nog beter moet. Ook zullen de 
resultaten van het project opgenomen worden in een wetenschappelijk artikel. 

 
Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb? 
Voor vragen met betrekking tot dit onderzoek, kunt u contact opnemen met prof. Huib A.M. 
Kerstjens (h.a.m.kerstjens@umcg.nl). 
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TOESTEMINGSVERKLARING 

Landelijk transmuraal zorgpad COPD met ziekenhuisopname 

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat:  
- Ik heb de informatiebrief gelezen en begrepen. 
- Ik heb al mijn vragen kunnen stellen.  
- Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen. 
- Ik geef vrijwillig toestemming voor het gebruiken van mijn gegevens zoals beschreven in 

deze informatiebrief. 
- Ik weet dat ik mijn toestemming op elk moment in kan trekken zonder daarvoor een reden 

te geven. 
 
 
In te vullen door patiënt: 
 
Naam :………………………………. Datum:……………………. 
 
Handtekening:…………………………………… 
 
 
 
 
 
 

In te vullen door zorgverlener namens het zorgpad COPD: 
Ondergetekende verklaart hierbij: 

- Ik heb de informatiebrief overhandigd en ik heb de informatie doorgesproken met patiënt. 
- Ik heb het project uitgelegd en aangegeven wat er met de gegevens zal gebeuren. 
- Ik heb de patiënt de gelegenheid gegeven om vragen te stellen en ik heb deze vragen 

beantwoord. 
- Ik heb de patiënt voldoende tijd gegeven om te beslissen om toestemming voor het gebruik 

van de gegevens. 
- Een exemplaar van deze informatie met toestemmingsverklaring en handtekeningen is aan 

patiënt meegegeven. 
 
In te vullen door zorgverlener: 
 
Naam:………………………………… Datum:……………………. 
 
Handtekening:…………………………………… 
 
 
Eén exemplaar (plus informatiebrief) is voor patiënt; het andere volledige exemplaar wordt in het 
ziekenhuis bewaard. 


