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1. INLEIDING 
 
Het doel van dit Regionale Zorgprotocol COPD is te komen tot een breed gedragen protocol met 
hanteerbare afspraken voor longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, 
fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en apotheken.  
 
Vroege identificatie van patiënten met COPD kan nuttig zijn met het oog op een iets grotere 
succeskans van een stoppen -met -roken interventie. Daarnaast is juist bij COPD-ers een activerende 
benadering van belang om conditie, spierkracht en functioneren te behouden.  
 
We proberen tevens de ruimte te geven aan de persoonsgerichte benadering van de zorg. De 
ziektelastmeter geeft hiervoor ruimte om met de patiënt bespreekbaar te maken wat het beste bij 
hem past. Blijf echter wel kijken naar belangrijke criteria voor evidence-based medische zorg. 
 
Dit Zorgprotocol is opgesteld door ZEL en is een levend document. Op- en aanmerkingen kunt u 
doorgeven aan het secretariaat van ZEL. Dit kan per mail naar secretariaat@zel.nl of telefonisch via 
0174-201440. 
  

mailto:secretariaat@zel.nl
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2. OPSTARTEN COPD BEGLEIDING IN DE PRAKTIJK 
 
2.1 Randvoorwaarden 
2.1.1 Personeel 

Het wordt geadviseerd de begeleiding van COPD-patiënten uit te laten voeren door een 
praktijkondersteuner/verpleegkundige of een longverpleegkundige. 

 
2.1.2 Ruimte  

• Computer met HIS 

• Meetlat 

• Weegschaal  

• Bloeddrukmeter 

• CCQ/Ziektelast/ACQ lijsten 

• Placebo inhalatiemedicijnen van diverse medicijnen 

• Luchtweg modellen 

• Folders/informatie 
 
2.1.3 Scholing  

• Voor praktijken die zelf stop-roken begeleiden: aantoonbare deskundigheid (toets, 
betreffende PIN gedaan, nascholing).  

• Er worden ook andere scholingen aangeboden: 
o Astma scholing (2017, 2019) 
o Basiscursus COPD (2018) 
o Inhalatie technologie 
o Ziektelastmeter scholing  

 
2.1.4 Scholing spirometrie  

Het aanbieden van spirometrie in de eerstelijn is geen verplichting voor het zorgpad COPD. 
Indien spirometrie wordt aangeboden zijn de volgende scholingsvoorwaarden van 
toepassing: 

• Basisscholing Caspir (module 1 t/m 5) 

• Vervolgscholing Caspir iedere 3 jaar minimaal: 
o o 1x de Caspir module 6 scholing te volgen 
o o 1x de Caspir online scholing te volgen 
o o 1x een voldoende portfolio in te leveren bij ZEL met de laatste 8 verrichtte 

spirometrieën1 

• Voor kinder-spirometrie (<16 jaar) wordt geadviseerd eerst ruime ervaring op te doen 
met volwassen spirometrie. Er zijn aanvullende cursus beschikbaar (Caspir). 

• Zie www.cahag.nl 
 
2.1.5 Werkafspraken en werkoverleg 

De coördinator huisarts voor COPD zal in de betreffende praktijk zorgen voor de juiste 
randvoorwaarden.  
 
Naast de aanwezigheid van een protocol wordt geadviseerd werkafspraken te maken over: 

• Overlegmomenten 

• Spirometrie in eigen beheer of uitbesteed 

• Duur van consulten en spirometrieën 

• Verantwoordelijkheid van diagnosestelling en behandelkeuzes 

http://www.cahag.nl/
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• Inzet van een longaanval spreekuur 

• Keuze van type devices 

• Afspraken met diëtist en fysiotherapeut. 

• Gevolgde scholingen 

• Spirometrie voorwaarden 
o IJking 
o schoonmaken 

• Persoonsgericht werken (COPD is bij uitstek een aandoening die ingaat op de 
ziektebeleving van de patiënt. Persoonsgerichte zorg met behulp van de COPD 
ziektelastmeter wordt sterk aanbevolen) 

De ziektelastmeter is vanaf april 2018 beschikbaar in de HIS-sen die ook een werkzame NHG-
Doc applicatie hebben. Naast NHG-Doc zijn er alternatieven beschikbaar, afhankelijk wat 
voor de praktijk het beste past. 
 
Klik hier voor alle mogelijkheden inzet ziektelastmeter. 

 

 
2.2 Identificeren van COPD-patiënten 
Een grote meerderheid van de huisartsenpraktijken in de regio neemt deel aan het ZEL zorgpad 
COPD. Het identificeren van je populatie COPD-patiënten is dan meestal niet meer noodzakelijk. 
Praktijken die nog geen gestructureerde COPD-zorg hebben, zullen extra ondersteuning nodig 
hebben voor het implementatietraject, startend vanaf de identificatie. Deze ondersteuning kan 
worden aangevraagd bij ZEL. 
 
De identificatie is het beginpunt van de organisatie van gestructureerde COPD-zorg. Begin met 
registratie in het HIS van rokers en/of hoesters. Tips: 

• Bij griepvaccinatie aan laten kruisen of patiënt rookt. 

• Bij inschrijf formaliteiten de rookvraag stellen. 

• Poster in de wachtkamer. 
 
Moet je je populatie nog volledig in beeld krijgen wordt geadviseerd het HIS van de praktijk te 
screenen op: 

• ICPC: R95.00 COPD; 

• signalering COPD (indien aanwezig); 

• roken (icpc, ruiter,meetwaarde) en > 40 jaar; 

• afgelopen jaar inhalatiemedicatie (zoek op ATC code R03A; RO3BA; RO3BB; RO3CC; RO3DA;). 

• Besef dat COPD-ers mogelijk ten onrechte (alleen) als astmatici geregistreerd zijn. 
 
 
2.3 Case finding 
Onder case finding verstaan wij: tijdens spreekuur patiënten met chronisch hoesten, (ex)-rokers, 
ouder dan 40 jaar verwijzen voor een spirometrie. Het kan in korte tijd plaatsvinden en is daardoor 
weinig kostbaar en weinig belastend. 
 
Zoek actief naar COPD bij patiënten  

• ouder dan 40 jaar, 

• met relevante rookhistorie, (> 15 packyears, > 20 jaar roken) 

• met luchtwegklachten (dyspnoe en/of hoesten), 

• dan wel patiënten jonger dan 40 jaar met een hele forse rookhistorie. 

http://www.longalliantie.nl/ziektelastmeter-copd/
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2.4 De oudere(80+) COPD-patiënt nog wel in zorgprogramma? 

Bij het stijgen van de leeftijd neemt de kans op co-morbiditeit bij COPD-patiënten toe. De ziektelast 

veroorzaakt door de COPD kan overschaduwd worden door de ziektelast ten gevolge van de co-

morbiditeit.  

 

Daarom heeft de ZEL en de CAHAG het volgende standpunt ingenomen ten aanzien van het 

includeren van 80+-patiënten in het zorgprogramma:  

• Hoge leeftijd is op zichzelf géén reden iemand de zorg zoals afgesproken in het zorgprogramma te 

onthouden. 

• Met name het gebruik van de ziektelastmeter kan een goede begeleiding bieden voor ouderen. Er 

hoeft vaak geen spirometrie meer te worden gemaakt. 

• Indien de ervaren ziektelast ten gevolge van de aanwezige co-morbiditeit groter is dan de ervaren 

ziektelast ten gevolge van COPD is zorg conform het zorgprogramma niet zinvol meer. Zorg dient 

dan op maat te geschieden 

• Co-morbiditeit kan de zorg conform het zorgprogramma COPD onuitvoerbaar maken; in dat geval 

dient de patiënt uit de DBC geëxcludeerd te worden en zorg op maat geboden te worden. 
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3. DIAGNOSTISCH TRAJECT 
 
3.1 Anamnese 

• Aard en ernst van de klachten (hoest, piepende ademhaling, dyspneu, nachtelijke klachten). 

• Mate van hinder klachten (frequentie klachten, beperkingen) . 

• Roken ( heden, verleden, pakjaren, evt drugsgebruik). 

• Reactie op prikkels (specifiek en aspecifiek) 

• Aanwezigheid allergieën 

• Voorkomen van COPD in de familie 

• Ongewenst gewichtsverlies. 

• Invloed op functioneren overdag: 
o Psychosociale factoren (angst dyspneu, depressie)  
o sociale situatie,  
o invloed op hobby’s, lichamelijke inspanning. 
o Arbeidssituatie (beroep, ziekteverzuim). 

• Co-morbiditeit (diabetes, aandoeningen bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten) 
 
 
3.2 Lichamelijk onderzoek 

• Inspectie ademhaling (lange uitademing) , vorm thorax 

• Auscultatie hart en longen. 

• Gewicht, lengte, BMI. 

• Evt aanvullend lichamelijk onderzoek, zoals bij vermoeden op hartfalen 
 
 
3.3 Aanvullend onderzoek 

• X-thorax 

• Spirometrie (zie bijlage A) 
o FEV1, FVC en Flow-volume-curve 
o Bij Z-score < -1,64: spirometrie na bronchusverwijding met salbutamol 

(of ipratropiumbromide (gebruik ipratropiumbromide alleen bij bijwerkingen of een 
contra-indicatie voor ventolin)) 

o Bij afwijkende spirometrie herhaling na zes weken (zodat de patiënt hersteld is van een 
mogelijk eerste gepresenteerde longaanval van COPD) 

De geforceerde uitademmanoeuvre die wij in de eerste lijn uitvoeren kan als beperking hebben dat 
sommige patiënten een collaps krijgen van hun luchtwegen, waardoor de FVC onderschat wordt en 
daarmee de FEV1/FVC-ratio overschat wordt. (m.n. bij emfysemateuze longen) 
 
 
3.4 Aanvullend onderzoek in de 2e lijn 

• 2e lijns spirometrie  
o bepaling van VC en TLC  
o meting van de diffusie capaciteit. 
o Histamine (of metacholine) provocatietest, bij blijvende twijfel over aanwezigheid van 

astma 

• HR-CT-scan bij vermoeden van bronchiectasieën 
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3.5 Diagnose 
De diagnose COPD wordt gesteld bij patiënten ouder dan 40 jaar met 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 Z-score na bronchusverwijding van lager dan -1,64. 
 
De FEV1/FVC-ratio wordt sinds 2015 gekoppeld aan de Lower Limit of Normal (LLN). De ratio wordt 
dus nu gecorreleerd aan wat voor die leeftijd normaal is. De ondergrens van de LLN wordt omgezet 
in een Z-score. (90% betrouwbaarheidsinterval). De Z-score staat gelijk aan de afwijking tov het 
gemiddelde (ofwel de standaarddeviatie) Het voordeel van deze Z-score is dat de ondergrens voor 
iedere leeftijd hetzelfde is. (=-1,64). 
 

 
 
Het hanteren van de Z-score loopt parallel met het gebruik van de laatste nieuwe referentiewaarden: 
de GLI. Het voordeel van deze normaalwaarden is dat zij gebruikt kunnen worden voor kinderen en 
volwassenen. 
 
In de 2e lijn wordt de z-score niet gehanteerd, omdat zij ook gebruik maken van andere parameters, 
waarvoor geen GLI-normaalwaarden beschikbaar zijn) Uiteraard wordt in de 2e lijn wel gekeken naar 
de LLN. 
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COPD is voldoende uitgesloten bij een FEV1 > 80% van de voorspelde waarde en een Z-score > -1,64 

 Diagnostische fase Monitoring fase* 

Gebruik van eigen 
luchtwegmedicatie  

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 

Gestandaardiseerde 
bronchusverwijding 

Altijd geïndiceerd Niet geïndiceerd behalve bij: 

• discrepantie van klachten 
en spirometrie-uitslagen; 

• afwijkende FEV1/FVC-ratio 
bijvoorbeeld omdat er 
twijfel is aan de diagnose; 

• bij gerede twijfel over 
gebruik van de eigen 
luchtwegmedicatie 

Procedure • Test (blazen flowvolumecurve) 
volgens internationaal geaccepteerde 
aanbevelingeni 

• 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 uitii 

• 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 

 
 
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 
 
Overigens zou de diagnose COPD pas gesteld moeten worden na een tweede spirometrie, wanneer 
de eerste spirometrie maar net aan een obstructie laat zien. 
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3.6 Differentiaal Diagnose 

• Astma (zie zorgprotocol astma) 

• Hartfalen 

• Longcarcinoom 

• Obesitas (evt. in combinatie met OSAS) 

• Restrictieve longaandoeningen 
o Longfibrose 
o Ernstige thoracale kyfoscoliose 
o Obesitas 

• Interstitiële longaandoeningen 
o Extrinsieke allergische alveolitis 

• Longembolie 

• Pneumothorax 
 
3.6.1 Gefixeerde obstructie 

De term gefixeerde obstructie blijft verwarrend. Deze term komt vaak in oude brieven van 
longartsen terugkomen. 
 
Vroeger was Astma en COPD één grote vergaarbak: CARA, nu spreken we vaak over Astma, 
COPD en dubbeldiagnose Astma/COPD. Astma is een intermitterende obstructie en COPD 
een chronische obstructie. Bij dubbeldiagnose blijft de longfunctie ook obstructief, maar 
verbeterd wel na medicatie. 
 
Onbehandeld Astma kan op den duur ook een irreversibele schade geven en leiden tot een 
continue irreversibele obstructie. Vooral bij mensen die nooit gerookt hebben, zie je hier zie 
je vaak de term gefixeerde obstructie terugkomen. Bij mensen die wel gerookt hebben past 
dubbeldiagnose Astma/COPD beter. 

 
3.6.2 Small-airways disease, bronchiolitis 

De term: small-airway disease, wordt gebruikt om bronchiolitis mee aan te duiden. 
Bronchiolitis is een ontsteking van de kleinste luchtwegen. Grofweg zijn dit de luchtwegen 
vanaf de 8e generatie luchtwegen tot aan de alveoli.  
 
Deze luchtwegen hebben geen kraakbeen meer. Ontsteking van deze luchtwegen geven vaak 
maar weinig obstructie zoals bij astma en COPD. Pas als meer dan 75% van deze luchtwegen 
meedoet, geeft het luchtwegobstructie bij een spirometrie. Bij lichamelijk onderzoek zijn 
vaak “squeecks” hoorbaar. Ook bij een HR-CT-scan worden afwijkingen gezien. 
 
Op de kinderleeftijd wordt de acute vorm van deze bronchiolitis vaak veroorzaakt door het 
RS-virus.  
 
Op latere leeftijd kunnen vele aandoeningen bronchiolitis veroorzaken die al naar gelang de 
uitlokkende factor meer acuut of chronisch wordt. Hieronder volgt een rijtje van mogelijke 
veroorzakers van een bronchiolitis: 

• Luchtweginfecties 

• Bindweefselontstekingen (sarcoïdose) 

• Chronische darmontstekingen 

• Beenmerg en longtransplantatie 

• Immuundeficiënties 

• Luchtvervuiling 
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• Allergieën 

• Medicatie 
 
De ernstigste chronische vorm is bronchiolitis obliterans. Hierbij wordt de ontsteking 
irreversibel en progressief zodat de gasuitwisseling chronisch in het geding kan komen. 
Vooral als deze bronchiolitis naast Astma of COPD een rol speelt is de behandeling extra 
moeilijk. Afhankelijk van de oorzaak, moet je de bronchiolitis behandelen, maar soms 
behandel je alleen door zuurstof extra te geven. Bij de acute vorm worden soms tijdelijk 
prednisolon en macrolide antibiotica gegeven. 

 
3.6.3 Restrictieve longaandoeningen 

Indien er tijdens de spirometrie aanwijzingen zijn voor een restrictieve stoornis (FVC z-score<  
-1,64), dient analyse in de 2e lijn plaats te vinden 

 
 
3.7 Indeling van COPD 
Het indelen van de ernst kan op verschillende manieren plaatsvinden. 
 
3.7.1 GOLD indeling 

De indeling volgens GOLD is een classificatie op basis van de ernst van de obstructie bij 
spirometrie. Onderstaande tabel laat de 4 stadia zien. 

 

Indeling van de ernst van COPD volgens de GOLD-criteria 

GOLD-stadium FEV1/FVC* FEV1 (% van voorspelde waarde) Prevalentie 

I Licht   < -1,64 > 80 28% 

II Matig ernstig < -1,64 50-80 54% 

III Ernstig < -1,64 30-50 15% 

IV Zeer ernstig < -1,64 < 30 (of < 50 bij longfalen) 3% 

 
3.7.2 Indeling in Ziektelast  

Ziektelast is een professionele afweging in ernst van de COPD, waarbij klinische parameters 
en subjectief welbevinden en de wens van de patiënt worden meegewogen.  

 
Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan om de ziektelastmeter, de ziektelast 
daadwerkelijk als getal te laten vaststellen. Tot die tijd hanteren we de wat arbitraire indeling 
zoals hieronder. 

 

• COPD met lichte ziektelast 
Iedere COPD patiënt die volgens de assessment niet (meer) voldoet aan de criteria voor 
nadere analyse: 
o FEV1>50%, MRC<3, CCQ<2 
o Geen adaptatieproblemen 
o Goede voedingstoestand 
o Geen freq longaanvallen (<2 en <1 ziekenhuisopnames) 
o Weinig co-morbiditeit 
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• COPD met matige ziektelast 
  Iedere COPD patiënt die volgens de assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse: 

o Diagnostische problemen 
o Niet behalen behandeldoelen 
o Wens van de patiënt 
o Behandeling dicht bij huis mogelijk 
o ‘Gedeelde’ zorg 

 

• COPD met ernstige ziektelast 
Iedere COPD patiënt die volgens de assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse 
en waarvoor intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn noodzakelijk is. 

 
3.7.3 GOLD ABCD indeling 

Dit is een internationale indeling, die de indeling baseert op longaanval frequentie en de CAT-
score lijst. Het idee is vergelijkbaar met de ziektelast indeling. Longaanvallen en vragenlijsten 
worden betrokken bij de indeling in ernst. Aangezien wij in Nederland de CCQ lijst en 
ziektelast willen hanteren, gaan we in dit zorgprotocol verder niet op deze indeling in. Deze 
indeling komt wel vaak terug in internationale onderzoeken en richtlijnen. 

 
 
3.8 Co-morbiditeit 
 
3.8.1 COPD en obesitas 

Obesitas gerelateerde aandoeningen zoals obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) of het 
obesitashypoventilatiesyndroom en stress gerelateerde ademhalingsproblemen kunnen de 
behandeling van COPD compliceren. 

 
3.8.2 Dubbeldiagnose astma & COPD 

Het is van belang in deze situatie de astmatische basis van dit verlies te herkennen en een 
onderscheid te maken met het aan roken gerelateerde COPD.  
Het bestaan van COPD naast astma is aannemelijk bij patiënten ouder dan 40 jaar met: 

• Een anamnestisch vermoeden van astma (aard van het klachtenpatroon, astma in de 
voorgeschiedenis, atopische aandoening bij de patiënt zelf of bij eerstegraads 
familieleden) én 

• Een anamnestisch vermoeden van COPD (relevante rookgeschiedenis of een andere 
risicofactor voor COPD) én 

• Minimaal 12% reversibiliteit na bronchusverwijding, in combinatie met een Z-score  
< -1,64 na bronchusverwijding 

• LET OP: reversibiliteit bij COPD kan ook op basis zijn van ‘airtrapping’ (=volumerespons). 
Denk hieraan als de FVC in de post-test in volume meer toeneemt dan dat de FEV1 in de 
post-test in volume toeneemt. Belangrijk blijft echter dat er op basis van anamnese ook 
geen sprake kan zijn van astma. 
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 Astma COPD 

Belangrijkste risicofactor Atopie Roken 

Luchtwegobstructie Wisselend, in de regel reversibel Per definitie deels irreversibel 

Pathofysiologie Chronische ontsteking in alle 
luchtwegen, meestal gevoelig 
voor corticosteroïden 

Chronische ontsteking met name in 
de kleine luchtwegen, relatief 
ongevoelig voor corticosteroïden 

Leeftijd Alle leeftijden Meestal > 40 jaar 

Beloop Overwegend gunstig met 
variabele symptomen 

Overwegend chronisch met 
geleidelijk progressieve symptomen 

Allergologisch onderzoek Geïndiceerd Niet geïndiceerd 

Longfunctie Overwegend normaal (of met 
reversibele obstructie) 

Blijvend verminderd (irreversibele 
obstructie) 

Levensverwachting (Vrijwel) normaal bij optimale 
behandeling 

Verminderd, ook bij optimale 
behandeling 

Inhalatiecorticosteroïden 
(ICS) 

Meestal geïndiceerd, behalve bij 
weinig frequente klachten 

Niet geïndiceerd, behalve bij 
frequente longaanvallen 

 
3.8.3 COPD en hartfalen 

Hartfalen komt voor bij ruim 20% van de patiënten ouder dan 65 jaar met een 
huisartsendiagnose COPD als complicatie of als alternatieve diagnose (geen COPD maar wel 
hartfalen). Op grond van de anamnese en het lichamelijk onderzoek is niet altijd duidelijk of 
de afname van het inspanningsvermogen door COPD, door hartfalen of door een combinatie 
van beide wordt veroorzaakt (zie NHG-Standaard Hartfalen). 
 
Besteed bij differentiaal diagnostische twijfel tussen COPD en hartfalen aandacht aan 
cardiovasculaire aandoeningen in de voorgeschiedenis, zoals hypertensie, een doorgemaakt 
myocardinfarct of angina pectoris, en vraag naar actuele klachten zoals hartkloppingen en 
pijn op de borst die past bij angina pectoris. 
 

 
Bron: NHG-standaard Hartfalen 
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3.8.4 COPD en osteoporose 
Waarom COPD vaak hand in hand gaat met osteoporose, is nog onduidelijk. Een aantal 
mogelijk onderliggende factoren die het risico op botontkalking bij mensen met COPD 
verhoogt1, zijn: 

• Lager lichaamsgewicht,  

• Lagere vetvrije massa,  

• Vitamine D-tekort 

• Lagere botdichtheid van de heup 
Wel is meer onderzoek nodig om deze risicofactoren te controleren. 

 
Er moet ook aandacht voor bijwerkingen van de medicatie, vooral bij langdurig of frequent 
gebruik van orale corticosteroïden (zie NHG-Standaard Fractuurpreventie). In recente 
internationale COPD-richtlijnen wordt geen specifieke diagnostiek of behandeling bij 
langdurig gebruik van ICS bij COPD aanbevolen.  

 
Onderhoudsbehandeling met prednison zou wel kunnen leiden tot specifieke behandeling ter 
preventie van fracturen door osteoporose. 
Bij postmenopauzale vrouwen en mannen vanaf 70 jaar die naar verwacht langdurig (langer 
dan 3 maanden) glucocorticosteroïden met een dosis van ≥ 7,5 mg/dag gaan gebruiken en bij 
alle andere leeftijdsgroepen die behandeld worden met glucocorticosteroïden met een dosis 
van ≥ 15 mg/dag, zoals bij ernstig COPD of polymyalgia rheumatica, bestaat een indicatie 
voor een behandeling met bisfosfonaten. 

 
 
  

                                                 
1 Graat-Verboom, L. | Universiteit Maastricht | 8 mei 2012 in Osteoporosis in Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 



 

16 

 

4.  TRAJECT NIEUWE COPD PATIENT 
 
De diagnose COPD is nu gesteld. Hieronder volgt een advies hoe het verdere traject er uit zou 
moeten zien. 
 
 
4.1  Scharnierconsult 
De term scharnierconsult wordt gebruikt om aan te duiden dat je van een klachtenpatroon overgaat 
naar een chronische diagnose. De huisarts ziet de patiënt na de diagnostische spirometrie terug en 
geeft bij een afwijkende spirometrie uitleg over de diagnose.  
 
De huisarts schat hierbij het type patiënt in en maakt eventueel al een start met de assessment. 
Assessment is een inventarisatie van alle hoofddomeinen van de integrale gezondheidstoestand en 
de mate van adaptatie van iedere patiënt. De hoofddomeinen die hier bedoeld worden zijn: fysieke 
klachten, psychische factoren en omgevingsfactoren. 
 
De praktijk ondersteuner neemt het daarna weer over, gaat verder met de assessment en 
kwantificeert de klachten van de patiënt en deelt hem in ziektelast in. Tijdens overleg met de huisarts 
wordt een interventie ingezet of wordt hij verwezen. 
 
 
4.2 Begeleiding volgens de Ziektelastmeter 
Het advies is om tijdens het gehele assessment gebruik te maken van de ziektelastmeter. 
Deze digitale omgeving is steeds breder beschikbaar en kan gekoppeld worden aan veel HIS-sen.  
Klik hier voor meer informatie over de ziektelastmeter.  
 
De ziektelastmeter begeleidt patiënten en de zorgverlener in 5 stappen door het consult heen: 
Fase 1: inventariseren 
Fase 2: visualiseren 
Fase 3: shared-decision making 
Fase 4: concretiseren 
Fase 5: monitoring 
 
Als je deze fasen doorloopt, vervangt dat punt 4.3.1 tot en met 4.3.3 uit het protocol van 2016. 
 
4.2.1  Fase 1: Inventariseren 

• Probleem inventariseren 
o Kwalitatief door middel van anamnese van de integrale gezondheid 

• Data verzamelen door in te vullen in de ziektelastmeter 
o CCQ + 4 aanvullende vragen,  
o MRC,  
o Rook parameters 
o Longaanvalfrequentie 
o Gewicht, BMI 
o Longfunctie gegevens 
o Norm gezond bewegen 

 
4.2.2  Fase 2: Visualiseren 

De ingevulde vragenlijst wordt nu digitaal afgebeeld in een “balonnenschema”.  

http://www.longalliantie.nl/ziektelastmeter-copd/
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Informeer patiënt over het zichtbare plaatje, maar probeer als hulpverlener niet zelf te 
interpreteren. Wacht op de reactie van patiënt. Vraag daarna door met open vragen om de 
persoonlijke behandelmogelijkheden samen helder te krijgen. Bied hulp aan en geef uitleg 
zodat patiënt juiste keuze kan maken. 

 
4.2.3 Fase 3: Shared-decision making 

Nadat de patiënt duidelijk heeft wat voor hem/haar het schema inhoudt, voer dan een 
gesprek over haalbaarheid en wenselijkheid afhankelijk van het persoonlijke, haalbare doel. 
De patiënt kan kiezen uit verschillende therapeutische interventies per ballon. 

 
Je kunt de verschillende, bijbehorende therapeutische interventies zichtbaar maken door op 
één van de ballonnen te klikken. Als een bepaalde interventie gekozen is, kan die worden 
aangevinkt. 

 
Maak vooral tijdens deze fase gebruik van gemotiveerde gesprekstechnieken om zo 
persoonsgericht mogelijk te werk te gaan. Vergeet daarbij niet uit het oog, dat de 
zorgverlener ook een professional is, die de belangen voor de gezondheid wel moet 
benadrukken om te komen tot een goede strategie. 
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4.2.4 Fase 4: Concretiseren 
Tijdens deze fase maak je de doelen en afspraken concreet. Schrijf zo bondig mogelijk het 
persoonlijke streefdoel op. De ziektelastmeter zal daaronder zelf de uitwerking van de 
therapeutische interventies die er gekozen zijn noteren. Deze kun je nog aanpassen aan de 
persoonlijke omstandigheden. 

 
4.2.5 Fase 5: Monitoren 

Je kunt de ziektelastmeter ook goed gebruiken om ingezette therapieën te vervolgen of om 
een jaarlijks controle bezoek te evalueren. 

 
Hiervoor wordt een nieuwe ziektelastmeter bij dezelfde patiënt gebruikt. Ook nu dienen de 
punten uit de inventarisatie-fase (4.2.1) te worden ingevoerd. Er wordt opnieuw een plaatje 
zichtbaar, met het verschil dat de oude waarden in een grijze ballon zichtbaar wordt.  

 
Hierdoor wordt vooruitgang of achteruitgang gevisualiseerd. Hierna moeten de stappen 4.2.2 
t/m 4.2.4 opnieuw worden doorlopen.  
 
Het tijdschema van monitoring hangt sterk af van de afspraak t.a.v. de ingezette interventie. 
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4.3 “oude” begeleiding volgens de zorgstandaard 
 
4.3.1 Assessment 

• Probleem inventariseren 
o Kwalitatief door middel van anamnese van de integrale gezondheid 

• Data verzamelen 
o Kwantitatief door middel van basale parameters 
o CCQ / ziektelastmeter vragenlijst (aangevuld met de 4 ziektelastmeter parameters) 

Zie bijlage B 
o MRC 
o Voedingstoestand: Gewichtsverlies, BMI 
o Longfunctiebeperking: FEV1, reversibiliteit, FEV1/FVC, verloop FEV1 over de tijd 
o Bewegingsarmoede 

 
4.3.2 Bepaal de mate van ziektelast 

Eén van de dingen die moet gebeuren bij het scharnierconsult en de assessment is de 
indeling in ziektelast. Ziektelast is een dynamische indeling en kan van in de loop van de tijd 
verminderen of verergeren. Voor de indeling in ziektelast zijn de criteria voor nadere analyse 
noodzakelijk. 

 
Criteria voor nadere analyse 

• Leeftijd ≤ 50jaar 

• BMI < 21 of VVMi <15 (vrouw), 16 (man) / gewichtsverlies 

• MRC ≥ 3, of CCQ ≥ 2 

• Persisterend FEV1 < 50%, of 1500 ml absoluut 

• Progressief beloop, snelle longfunctiedaling (>150ml gemiddeld over de jaren) 

• Longaanvalfrequentie ≥ 2/jaar 

• Nooit gerookt, geen onderbehandeld astma 

• Andere/bijkomende diagnose ? 

• Saturatie ≤ 92% of desaturatie van > 3% bij inspanning 

• Matig/ernstige adaptatie problemen 

• Indicatie zuurstof, revalidatie 

• Niet of onvoldoende bereiken van de gestelde doelen 

• Wens van de patiënt 
 

Indeling in ziektelast 

Licht Matig Ernstig 

 
FEV1>50%, MRC<3,  
geen adaptatieproblemen 
goede voedingstoestand 
geen freq longaanvallen 
weinig co-morbiditeit 

criteria voor nadere analyse 
diagnostische problemen 
niet behalen 
behandeldoelen 
wens van de patiënt 
Behandeling dicht bij huis mogelijk 
‘gedeelde’ zorg 

criteria voor nadere analyse 
diagnostische problemen 
niet behalen behandeldoelen 
wens van de patiënt 
intensieve begeleiding in de 
tweede of derde lijn noodzakelijk 
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4.3.3 Opstellen individueel zorgplan 
Een individueel zorgplan omvat onderstaande inhoud: 

• Behandeldoel 

• Zelfmanagement 
Doel zelfmanagement:   
o patiënten beter met COPD om laten gaan.  
o toename van kwaliteit van leven.  
o belangen van patiënt en van huisarts dichter bij elkaar brengen. 
 
Zelfmanagement voor COPD rust op drie pijlers:  
o instructie van vaardigheden  
o voorlichting over COPD 
o (geschreven) zelfbehandelplan  
 
Het Stappenplan beschrijft: 
o opzet van de begeleiding in de aanleerperiode (geschat 6-12mdn) voor 

zelfmanagement van COPD 
o wanneer te handelen, uitgaande van ervaren symptomen 
o hoe te handelen bij longaanvallen, bijvoorbeeld door instructies voor het zelf kunnen 

aanpassen van de inhalatiemedicatie (ICS, kort- en/of langwerkende 
luchtwegverwijders) en voor het starten met een orale corticosteroïdkuur; hierbij 
wordt het stappenplan gevolgd; 

o wanneer contact te zoeken met de behandelaar. 

• Stoppen met roken 

• COPD & Werk 

• Saneren 

• Bewegen 

• Voeding 
 
De ziektelastmeter is een hulpmiddel bij het maken van een individueel zorgplan bij COPD-
patiënten. (zie paragraaf 4.2.4). Je kunt een persoonlijk streefdoel en een behandelplan 
noteren, waar je op terug kan komen met de patiënt. 

 
Zorg er in ieder geval voor dat het zorgplan geen doel op zich is en krachtig en bondig moet 
zijn. 

 
4.3.4 Intensieve behandelfase 

Periode van ongeveer een jaar waarin regelmatige evaluatie plaatsvindt op basis van klachten, 
scorelijsten en eventueel herhaalde spirometrie. Vooral na medicatie wijziging dient per 2 en 6 
weken controle plaats te vinden. 

 
Als een stabiele en acceptabele situatie is bereikt, wordt de frequentie van de controles 
verminderd. 
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4.3.5 Minder intensieve behandelfase 
De controle frequentie hangt daarbij samen met de ziektelast. 
 
 

 
Lichte ziektelast 
Controle minstens een keer per jaar met jaarlijks basaal assessment in de eerste lijn 
(anamnese/longaanvalfrequentie, MRC/CCQ/BMI/FEV1). Indien dit assessment afwijkingen 
oplevert als beschreven in 5.2. is er op dat moment geen sprake meer van een lichte 
ziektelast. 
 
Matige Ziektelast 
Controle minstens twee keer per jaar met minimaal jaarlijks een basaal assessment 
(anamnese/longaanvalfrequentie/MRC/CCQ/BMI/FEV1). Op indicatie kan er sprake zijn van 
een uitgebreider assessment (zie parameters voor nadere analyse). 
 
Ernstige Ziektelast 
Controle minstens twee keer per jaar met minimaal jaarlijks een basaal assessment in 
tweede lijn (anamnese/longaanvalfrequentie/MRC/CCQ/BMI/FEV1). Op indicatie kan sprake 
zijn van een uitgebreider assessment (zie parameters voor nadere analyse). 
 
Een basaal assessment houdt in: 
o Evaluatie klachten: klachtbeleving CCQ, functionele status MRC en emoties, rookstatus. 
o Lichamelijk onderzoek: berekenen BMI, indien van toepassing. Uitsluiten co-

morbiditeit/hartfalen!(standaardhartfalen)  
o Aanvullend onderzoek: jaarlijks spirometrie , tenzij er goede reden is om dat niet te doen 

(bv bij niet-rokende, stabiele GOLD-I of bij immobiele groepen). 
o Bevorderen van het zelfmanagement oa. door het wijzen op risicogedrag en het geven 

van voorlichting. 
 

  

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 drie jaar 

Matige ziektelast Ten minste tweemaal per 
jaar 

Jaarlijks; bij adequate omgang 
met de aandoening bij patiënt 
die gestopt is met roken kan dit 
eenmaal per drie jaar 

Ernstige ziektelast In de tweede lijn In de tweede lijn 

Beperkte levensverwachting  Zorg op maat Niet aanbevolen 

Longaanval Extra bespreking Longaanval-
plan bij POH na behandeling 
van de longaanval 

Niet extra 
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Op indicatie uit het assessment 
o Voorlichting: inventariseren en beantwoorden specifieke vragen. 
o Beweegadvies: reguliere sportvoorziening. 
o Bij Medicamenteuze behandeling: Uitleg over medicatie en inhalatie-instructie!! 
 
Vanaf COPD GOLD 2 tevens: 
o bij BMI <21 kg/m2 of onbedoeld gewichtsverlies verwijzing diëtist en fysiotherapeut. 
o Beweegadvies, zo nodig verwijzing naar beweegprogramma fysiotherapeut (bij 

voldoende motivatie) 
o Het beweegprogramma van de fysiotherapeut wordt in onze regio vooraf gegaan door 

tenminste één bezoek aan de diëtiste. 
o Bij ernstige klachten of disfunctioneren: overweeg verwijzing longarts voor eventueel 

longrevalidatie. 
o Aandacht voor mogelijke arbeidsproblematiek. 
o Zo nodig psychosociale begeleiding. 
 
Vanaf COPD GOLD 3 en 4: 
Verwijzing longarts voor consultatie. De longarts zal terugverwijzen als: 
o Patiënt medicamenteus goed ingesteld lijkt te zijn én 
o Longfunctie niet snel daalt én 
o Geen ernstige co-morbiditeit speelt én 
o Geen specialistische interventie (bv zuurstoftherapie, gestructureerd/multidisciplinair 

zelfmanagement programma, longrevalidatie) nodig lijkt voor het verbeteren van 
functioneren van patiënt. 

 
In andere gevallen blijft patiënt bij de longarts in zorg, tenzij deze afspraken met de huisarts 
maakt over gedeelde zorg. (Denk daarbij ook aan immobiele groepen en/of terminale COPD). 

 
 
4.4 Richtlijn Palliatieve COPD bij ernstige ziektelast 
Hiervoor wordt tevens verwezen naar het aanvullende protocol: Palliatieve COPD zorg. 

• Weeg steeds af, eventueel in overleg met longarts, of de geboden zorg voldoende is voor de 
patiënt bij relatief stabiele fase (denk aan verwijzing voor nadere diagnostiek, indicatie 
zuurstofbehandeling, ademhalingstherapie, begeleid bewegen) of bij een longaanval (denk aan 
opname bij gelijktijdige decompensatio cordis, beademingsbehoefte, aminofylline-infuus, 
ernstige ontregeling DM bij prednisongebruik, slechte ervaringen bij eerdere longaanvallen). 

• Bedenk dat ook deze mensen baat kunnen hebben bij beweegadvies of ademhalingsoefeningen 
(rapportage bewezen onwerkzaam in thuissituatie), met name als de immobiliteit met name 
door de COPD veroorzaakt lijkt te zijn. 

• Leg tenminste éénmaal per jaar een huisbezoek af in een stabiele fase en beoordeel: 
o Klachten, aantal longaanvallen afgelopen jaar; 
o Gewichtsverloop; 
o Co-morbiditeit (met name hartfalen); 
o Medicijngebruik, inhalatietechniek; 
o Bewegingspatroon; 
o Overweeg aanpassing medicatie, bewegingsadvies, diëtetiek, nadere diagnostiek, 

optimale behandeling co morbiditeit. 
o Gezien de complexiteit van deze zorg ligt het niet voor de hand deze te delegeren naar 

de POH. 
 

http://www.longalliantie.nl/files/5613/6752/1357/LAN_Richtlijn_Palliatieve_Zorg_COPD-samenvattingspread-2.pdf
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5. THERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN 
 

5.1 Niet medicamenteuze behandeling 
De niet medicamenteuze behandeling bestaat uit negen onderdelen:  
1. Voorlichting over de aard van de ziekte (longen en spieren), de rol van roken en 

luchtweginfecties . Maak eventueel gebruik van Thuisarts.nl waar informatie te vinden is over 
COPD in tekst, afbeeldingen en video’s. 

2. Maak evt. gebruik van deze Nederlandse video voor uitleg aan ernstige COPD patiënten. 
3. Stop-roken advies jaarlijks aan alle rokende COPD-ers. Verwijzen naar groepsbehandeling of in 

eigen praktijk begeleiden volgens MIS-methodiek. 
4. Bewegingsadvies aan alle COPD-ers: start met algemeen advies, als dit onvoldoende blijkt voor 

gedragsverandering, bij bewegingsarmoede of bij een MRC > 1: verwijzing naar een 
gespecialiseerd fysiotherapeut. 

5. Management van hoesten, sputum en dyspnoe eventueel bij de fysiotherapeut 
6. Management van longaanvallen (zie hoofdstuk 5.3) 
7. Dieetadviezen door diëtist bij BMI < 21 of ongewenst gewichtsverlies bij (matig) ernstig COPD. 
8. Logopedische begeleiding is te overwegen bij stem- en/of slikproblemen: zie bijlage C 
9. Griepvaccinatie 
 
 
5.2 Medicamenteuze therapie COPD 

• Start met luchtwegverwijder, kortwerkend (ipratropium of beta-2-sympaticomimeticum). 

• Combineer desgewenst beide soorten luchtwegverwijders. 

• Bij onvoldoende effect: vervang kortwerkende luchtwegverwijder door langwerkend middel, 
(kortwerkende voor ‘zo nodig’ erbij) bij patiënten met FEV1 < 80% van voorspeld.  

• Combineer zo nodig LABA en LAMA. 

• Bij onvoldoende effect van een middel overweeg stop ervan / co-morbiditeit? 

• Bij frequente longaanvallen, 2 of meer per jaar en bij GOLD 3 en 4: overweeg hoge dosis 
inhalatiesteroid. Na 1 jaar dient er geëvalueerd te worden of er het jaar met ICS minder exa’s 
waren. Zo niet, dan medicament stoppen, mede vanwege een verhoogd risico op pneumonie. 

• Pas de inhalatiemethode aan, aan de inademingskracht en oog-handcoördinatie van de patiënt. 

• Controleer ingestelde therapie, ten minste 2 weken na elke medicatiewijziging bij instabiele 
situatie (bij ernstige klachten eerder), ten minste eenmaal per jaar bij stabiele situatie (ernstig 
COPD frequenter). 

• Onderhoudsbehandeling met antibiotica, orale corticosteroïden of starten van combinatie-
preparaten heeft in het algemeen geen plaats in de eerste lijn. 

 
Momenteel gaan wij starten met een adviserend formularium voor onze regio. Deze hopen wij in 
2019 gereed te hebben. Er zijn inmiddels zoveel soorten medicatie en devices op de markt, dat wij 
hier meer duidelijkheid willen scheppen. 
 
De kern van de behandeling voor COPD blijft eerst luchtwegverwijding. Wij pleiten nog steeds voor 
het tegengaan van overbehandeling met inhalatiecorticosteroïden bij COPD. 
 
 
  

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-copd#Richtlijnenbeleid
https://www.thuisarts.nl/copd/ik-heb-copd
http://vimeo.com/50685552
https://www.nhg.org/actueel/nieuws/behandelrichtlijn-stoppen-met-roken-herzien
https://leden.zorggroepfel.nl/referral-lists/copd
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5.3 Behandeling en begeleiding van een longaanval (exacerbatie) 
Longaanvallen van COPD kunnen worden uitgelokt door virale en bacteriële luchtweginfecties (50% 
tot 70%) en omgevingsfactoren zoals blootstelling aan fijnstof (10%). Bij circa 30% van de 
longaanvallen blijft de oorzaak echter onbekend.iii Allergische prikkels spelen bij longaanvallen van 
COPD meestal geen rol van betekenis. 
 
5.3.1 Nieuwe longaanval 

Onder een longaanval wordt verstaan een verergering van de klachten (dyspneu, hoesten, 
sputum) waarvoor een orale corticosteroïdkuur (al dan niet gecombineerd met antibiotica) 
wordt gegeven. 

 
Registreer een nieuwe longaanval indien de patiënt zich voor de eerste keer meldt met de 
huidige longaanval. (meetwaarde COEX-RQ) 

 
Criteria ernstige longaanval 

• (Een toename van de) dyspneu in rust 

• Moeite met uitspreken van een hele zin 

• Niet plat kunnen liggen 

• Ademhalingsfrequentie > 30/min 
(bij zeer ernstige longaanvallen neemt de ademfrequentie weer af!) 

• Hartslag > 120/min 

• Gebruik van hulpademhalingsspieren 
 
5.3.2 Behandeling van ernstige longaanval: 

• Start met salbutamol, dosisäerosol 4-10 puffs in inhalator, 1 puff per keer, herhaal dit na 
enkele minuten; 
o Voeg 2-4 puffs ipratropium toe bij onvoldoende verbetering 
o Geef prednisolon 1 d 30mg, 7-14d, bij verbetering 

 

• Geef amoxicilline of doxycycline , 7-10d, alleen bij klinisch infectieverschijnselen (T > 38 C, 
algemeen ziek zijn) in combinatie met: 
o Zeer slechte longfunctie (FEV1 < 30% van de voorspelde waarde) of 
o Onvoldoende verbetering na 4 dagen behandeling met puffs en prednison 

 

• Opstarten fysiotherapie binnen 1 week. De fysiotherapeut kan hiervoor aan huis komen. 
Zie verwijsafspraken fysiotherapie 

 
5.3.3 Verwijzing 

• Geen verbetering binnen een half uur; 

• Onvoldoende zorgmogelijkheden thuis; 

• Bij eerdere longaanvallen steeds opname nodig; 

• De patiënt raakt uitgeput. 
 

5.3.4 Longaanval plan 
Na een longaanval is het van belang dat de POH met de patiënt een plan maakt om 
longaanvallen te voorkomen en vroeg te signaleren. Het longfonds heeft hiervoor een 
Longaanval-plan ontwikkeld. 

  

https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg-protocollen-en-handreikingen-hoofdmenu/protocollen-copd/afspraken-met-fysiotherapeuten/
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 Voorbeeld van een eenvoudig Longaanval-plan 
 

HERKEN EN AKTIEPLAN longaanval  
Vraag Antwoord 

1. HOE HERKENT U dat het 
slechter gaat? 

Zo begint het bij mij: 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

2. WAT DOET U DAN? Ik neem dezelfde dag en de dag erna extra 
inhalatiemedicijnen, nl: 
……………………………………………………….. 
en/of: 
……………………………………………………….. 

3. ALS DIT HELPT…. blijf ik dit doen totdat ik me weer beter voel, in ieder geval 
gedurende ….. dagen 

4. WAT ALS DIT NIET 
HELPT? 

Ik neem binnen …… dagen contact op met een 
hulpverlener, 
 tel: ……………………………….. 
Ik bespreek het met of zoek hulp 
bij……………………………………………………. 

 
Voorbeeld van het longfonds Longaanval-plan: 
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5.3.5  Oorzaken longaanvallen 

 
Haemophilus influenzae (11%), Streptococcus pneumoniae (10%), Moraxella catarrhalis 
(10%) en Haemophilus parainfluenzae (10%) worden het meest gekweekt bij longaanvallen 
[Monso 1995; Fagon 1990; Sachs 1995]. Van de patiënten met klinisch stabiel COPD heeft 20 
tot 30% een positieve sputumkweek met bacteriën [Sethi 2000; Sachs 1995]. Het blijft echter 
controversieel of bacteriële kolonisatie een longaanval van COPD veroorzaakt, of dat ze 
eenvoudigweg een marker is van de ernst van de ziekte [Jansen 1995]. 
 
Rinovirussen worden bij ruim 20% van de longaanvallen van COPD gedetecteerd [Seemungal 
2000]. Afhankelijk van de diagnostische methode varieert het percentage virologische 
oorzaken van longaanvallen van 20% (kweken of serologie) [Seemungal 2001] tot 40% (PCR) 
[Beckham 2005]. De grote spreiding wordt mede veroorzaakt door seizoensinvloeden [White 
2003] en door de sensitiviteit van de methode van sampling. 
 
Bij 14% van de longaanvallen van COPD werd een verband gevonden met Mycoplasma 
pneumoniae [Lieberman 2001]. 

 
Epidemiologische onderzoeken laten zien dat er frequent longaanvallen van COPD optreden 
wanneer de luchtvervuiling is toegenomen [WHO 1992]. Rookdeeltjes (SO2, O3, NO2) worden 
geassocieerd met een toename van luchtwegklachten, ziekenhuisopnamen en mortaliteit 
vanwege COPD [Anderson 1997]. Ongeveer 9% van de ziekenhuisopnamen in verband met 
COPD lijkt gerelateerd aan luchtvervuiling, vooral ’s zomers. 

  
In een onderzoek bij ruim 1000 patiënten met een acute longaanval van ernstig COPD bleek 
hartfalen in 26% van de gevallen de symptomen te verklaren, terwijl de etiologie in ongeveer 
30% van de gevallen onbekend bleef [Connors 1996]. 

 
Concluderend wordt 50 tot 70% van de longaanvallen veroorzaakt door infecties (viraal, 
bacterieel), 10% door omgevingsfactoren en 30% door onbekende factoren. 
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5.3.6 Zorgpad Longaanval vanuit de 2e lijn 
 

  1e dag Dag 2,3,….. Dag 7 na behandeling Week 2-4 Maand 2-12 

1 
Integrale 
gezondheids 
toestand 

Beoordeel draagkracht en 
sociale systeem 
Is behandeling in de 1e lijn 
mogelijk? 

Controleer klachten, 
slaat de behandeling 
aan? 

Breng ziektelast of CCQ 
in kaart 

  

2 IZP & LAP   Maak Longaanval-plan 
Bespreek Longaanval-
plan 

Bespreek Longaanval-
plan 

3 
Adv Care Planning & 
Pal Zorg 

  
Wensen en 
verwachtingen managen. 
Evt overleg 2e lijn 

 Wensen en 
verwachtingen managen 

4 
Medicatie & 
therapietrouw 

Inventarisatie therapietrouw 
en start behandeling 

Check zn therapietrouw Check inhalatie techniek  Check zn therapietrouw 

5 Stoppen met roken Check rookgewoonte  Beoordeel of roken aan 
bod moet komen 

  

6 
Mobiliteit & 
bewegen 

  Bewegen bespreken, 
inzet longrevalidatie 

Bewegen bespreken, zn 
inzet longrevalidatie 

 

7 
Voedings 
toestand 

  Inventariseer 
voedingstoestand 

  

8 Co-morbiditeit Relevante co-morbiditeit?    Relevante co-
morbiditeit? 

9 
Zorg volgens 
richtlijnen 

 Check of behandeling 2e 
lijn noodzakelijk is. 

   

1
0 

Monitoring & 
Logistiek 

  
Vervolgbeleid 
afstemmen evt met 
mantelzorg 

  

 
 
Kik hier voor het uitgebreide document van Long Alliantie Nederland. 

http://www.longalliantie.nl/files/1215/1931/4890/zorgpad_COPD_v2.0_DEF.pdf
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6. TRANSMURALE AFSPRAKEN COPD 
 
6.1.1 Verwijsafspraken longartsen 

HA verwijst niet-acuut-benauwde patiënten voor nadere diagnostiek bij:  

• Discrepantie tussen spirometrie en klachten 

• Moeilijk interpreteerbare spirometrie-uitslagen 

• Onverklaarde restrictieve longfunctiestoornis 

• GOLD 3 en 4 ; GOLD 1 en 2 met (ondanks behandeling) door dyspnoe bepaalde 
beperkingen 

 
HA verwijst niet-acuut-benauwde patiënten voor behandeling/begeleiding bij:  

• GOLD 4 ; GOLD 3 en 2 met (ondanks behandeling) door dyspnoe bepaalde 
beperkingen. Voor immobiele patiënten: zie gedeelde zorg 

• Daartoe gemotiveerde COPD-patiënten, bij wie stop-roken-interventie in de eerste 
lijn mislukt is 

• 2 of meer ernstige (=prednison-stootkuur nodig) longaanvallen per jaar. (NB Na 
ziekenhuisopname ivm longaanval zal longarts patiënt 1 jaar onder controle houden) 

 
HA verwijst acuut benauwde patiënten bij:  

• Combinatie met hartfalen 

• Combinatie met matig ingestelde DM (als prednison-stootkuur nodig is) 

• Ernstig ziek-zijn of eerdere opnames voor longaanvallen 

• Onvoldoende verbetering op ingestelde therapie 
 
Informatievoorziening:  

Bij niet-acute verwijzingen draagt de HA patiënt schriftelijk over. Daarbij moet de 
volgende informatie beschikbaar zijn:  

• Klacht, beloop, reactie op ingestelde behandeling; medicatie 

• Informatie over relevante co morbiditeit 

• Laatste spirometrische bevindingen, laatste CCQ en MRC waarden 

• Doel van de verwijzing: diagnose, behandeladvies, overname behandeling, gedeelde 
zorg?  

Bij acute verwijzingen draagt de HA patiënt telefonisch over. 
 
6.1.2 Terugverwijsafspraken longartsen 

LA verwijst patiënten terug als deze verwezen waren voor nadere diagnostiek, tenzij:  

• Verwijscriterium cf pt 2 blijkt te bestaan of andere diagnose dan COPD specialistische 
zorg nodig maken.  

• Gedeelde zorg geïndiceerd is (zie verderop).  
 

LA verwijst patiënten terug als deze verwezen waren voor behandeling en begeleiding of 
i.v.m. acute benauwdheid als:  

• Pt gedurende tenminste 3 maanden stabiel is (d.w.z. acceptabel klachten- en 
beperkingenniveau, geen longaanvallen).  

• Geen zuurstof of prednisonbehandeling nodig is.  

• Geen gedeelde zorg geïndiceerd is. 
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Informatievoorziening:  

Bij terug verwijzing draagt de LA pt schriftelijk over. Daarbij moet de volgende informatie 
beschikbaar zijn:  

• Oorspronkelijke reden en doel van verwijzing.  

• Bevindingen van specialistisch onderzoek en van spirometrie.  

• Diagnose en behandeladvies. 
 
6.1.3 Gedeelde zorg  

Gedeelde zorg is met name geïndiceerd voor de ernstiger, stabiele patiënten, (GOLD 4 of 
zuurstof- of prednisonafhankelijk, patiënten met COPD én hartfalen) voor wie de gang 
naar de polikliniek bezwaarlijk is. De niet-stabiele patiënten zullen in principe onder 
volledige behandeling van de longarts blijven.  

 
Wordt op initiatief van HA of specialist schriftelijk of telefonisch met wederzijds akkoord 
geïndiceerd en tenminste éénmaal per jaar schriftelijk door de LA herbevestigd (bij 
verslag van polibezoek/opname).  

 
HA en LA stellen elkaar schriftelijk op de hoogte bij wijzigingen in de COPD-behandeling  

 
 
6.2 Afspraken met fysiotherapeuten  
De inhoud van de verwijsafspraken en de verwijsadressen zijn te vinden op de ZEL website. 
Procesbeschrijving samenwerking huisarts – fysiotherapeut - diëtist is weergeven in bijlage D.  

Houdt er rekening mee dat verwijzing naar een fysiotherapeut voor de basisverzekering pas na 20 
behandelingen wordt vergoed. Het wordt dan vanuit de chronische zorg vergoed. Bij mensen met 
een aanvullende verzekering wordt fysiotherapie vanaf de eerste behandeling vergoed. 
 
 

6.3 Afspraken met diëtisten 
De inhoud van de verwijsafspraken en de verwijsadressen zijn te vinden op de ZEL website. 
Procesbeschrijving samenwerking huisarts – fysiotherapeut - diëtist is weergeven in bijlage D.  

 
 

6.4 Afspraken met longverpleegkundigen  
De inhoud van de verwijsafspraken en de verwijsadressen zijn te vinden op de ZEL website. 
• Ondersteuning bij zuurstof gebruik thuis 

• Palliatieve zorg 

• Inhalatie instructie 

• Saneringsadvies 

• Psychosociale begeleiding 
 
 

6.5 Verwijsmogelijkheden logopedie 
De verwijsmogelijkheden voor logopedie zijn te vinden in bijlage C. 
  

https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg-protocollen-en-handreikingen-hoofdmenu/protocollen-copd/5-therapeutische-mogelijkheden/afspraken-met-fysiotherapeuten/
https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg-protocollen-en-handreikingen-hoofdmenu/protocollen-copd/5-therapeutische-mogelijkheden/afspraken-met-dietisten/
https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg-protocollen-en-handreikingen-hoofdmenu/protocollen-copd/6-transmurale-afspraken-copd/afspraken-met-longverpleegkundigen/


 

30 

7. REGISTRATIE 
 
Er dient een uniforme registratie te zijn tbv externe kwaliteitscontrole. In het monitoringsformulier 
ziet u welke items geregistreerd moeten worden (de niet-verplichte codes alleen indien van toe-
passing).  
 
Indien gebruik wordt gemaakt van de ziektelastmeter, hoeven geen aanvullende indicatoren 
geregistreerd te worden. 
 
Klik hier voor de NHG (InEen) indicatoren 

  

https://zel.nl/wp-content/uploads/2018/07/Monitoringsformulier-COPD-2016-2018.pdf
https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/171124_Aanscherping-specificaties-indicatoren-2017-v1.pdf
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8. BASISVOORWAARDEN 
 

De basisvoorwaarden voor het zorgpad COPD vindt u op de website van ZEL: 
https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg/informatie-zorgpaden/ 
  

https://zel.nl/geintegreerde-en-persoonsgerichte-zorg/chronische-zorg/informatie-zorgpaden/
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9. BIJLAGEN 
 
A. SPIROMETRIE 
 
De bijlage “spirometrie” is in ontwikkeling en wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.   
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B. ZIEKTELASTMETER 
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C. Verwijsmogelijkheden logopedie 

 
Wat kan de logopedist betekenen in de ketenzorg rondom COPD patiënten? 

De logopedische begeleiding richt zich op het kunnen toepassen van zo adequaat mogelijke adem-, 
stem-,spreek-, hoest- en sliktechnieken in het dagelijks leven, die allen een invloed hebben op de 
kwaliteit van het leven van de COPD-patiënt. 
 
De logopedist kan worden ingezet bij de behandeling van het verminderen van kortademigheid. 
Hierbij is het wel van belang dat de logopedist samenwerkt met de fysiotherapeut of oefentherapeut 
voor een optimale behandeling. 
 
Het vergroten van de spierkracht van de ademhalingsspieren tijdens spreken kan ook door de 
logopedist meegenomen worden in de behandeling van de patiënt, die daardoor vooruitgang zal 
merken in een toename van de hoestkracht en een verbeterde adem-stemkoppeling en 
verstaanbaarheid. 
 
De logopedist kan met behulp van logopedische therapie rondom adem-stemkoppeling, stemgeving, 
en articulatie de verstaanbaarheid optimaliseren. Verder kan de logopedist communicatie adviezen 
geven aan de patiënt en zijn omgeving om de communicatie te optimaliseren. Bij vergevorderde 
COPD kan door de logopedist een communicatiehulpmiddel ingezet worden. 
 
Bij gevorderde COPD krijgen steeds meer COPD-patiënten slikproblemen. De logopedist kan dan 
onderzoek, behandeling, begeleiding en adviezen bieden bij problemen bij eten en drinken. De 
logopedist kan ook helpen bij het verminderen van en omgaan met chronisch hoesten,  reflux en 
aspiratie. 
 
Door vermindering van de kortademigheid, chronische hoesten, reflux en slikproblemen kan de 
quality of life toenemen, evenals het toenemen van de spierkracht van de ademhalingsspieren en 
communicatiemogelijkheden. 
 

Signaleringsvragen 
Kortademigheid (dyspnoe) tijdens spreken en telefoneren 

• Komt u adem tekort tijdens het spreken of telefoneren? Is het spreken vermoeiend?  

• Vermijdt u spreeksituaties? 

 
Verminderde spierkracht van de ademhalingsspieren 

• Is uw stem minder krachtig geworden? 

 
Communicatie, moeilijk spreken en weinig stemvolume 

• Hoe is uw verstaanbaarheid? 

• Vermijdt u spreeksituaties? 

• Heeft u stemklachten? (heesheid, pijnklachten, vermoeidheid, wegvallen van de stem) 

• Kunt u uw werkzaamheden / hobby’s met betrekking tot uw stem nog naar behoren uitvoeren ? 

 
Chronisch hoesten 

• Heeft u last van prikkelhoest? 

• Keelschrapen? 

• Heeft u last van brok in de keel? 
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Reflux 

• Heeft u last van het zuur , branderig gevoel na het eten? 

• Heeft u last van een vieze adem? 

 
Problemen bij eten en drinken, slikproblemen en verslikken 

• Verslikt u zich regelmatig? 

• Moet u vaak hoesten tijdens  of na het eten? 

• Kost het eten u veel inspanning? 

• Krijgt u het eten goed weggeslikt? 

• Heeft u last van opboeren? 
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D. Procesbeschrijving samenwerking huisarts – fysiotherapeut-diëtist 
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E. SPIROMETERS  
 

Grofweg worden spirometers ingedeeld in 2 typen: turbine spirometers en pneumotachygraaf 
spirometers. 
 
Turbine spirometers: 
Dit zijn spirometers die de luchtverplaatsing meten door een ronddraaiende fin in een turbine. 
Op deze turbine wordt een disposable mondstuk geplaatst. 
Deze spirometer dient het liefst voor aanvang van elke spirometrie sessie geijkt te worden met 
een 3L ijkspuit. Deze moet meestal apart worden aangeschaft. 
De biologische ijking is vanwege gebrek aan betrouwbaarheid vervallen. 
 
Pneumotachygraaf spirometers: 
Dit zij spirometers, waarbij luchtverplaatsing wordt gemeten door een kleine sensor (tachtgraaf). 
Op deze sensor kan een plastic disposable mondstuk worden geplaatst. 
Hierbij moeten voor aanvang van elke sessie de temperatuur, luchtdruk en vochtigheid worden 
ingevoerd. Verder moet je voordat je start met de meegeleverde 3L ijkspuit de instellingen 
controleren. 
 
Voor meer informatie over de verschillende spirometers verwijzen wij u naar de CAHAG website. 
https://cahag.nhg.org 

 
IJking spirometers: 
Voor aanvang van elke spirometrie sessie-dag dient de spirometer met een 3L ijkspuit te worden 
geijkt. 
Tenminste 2-jaarlijks dient de spirometer door de fabrikant te worden gecontroleerd. 

 

 

 

                                                 

https://cahag.nhg.org/

