
152297 23122015

Longrevalidatie



2

Inhoud pagina

Voorwoord 3

Programma Longrevalidatie 4

Bereikbaarheid 7

Longarts & Longrevalidatie 8

Fysiotherapie & Longrevalidatie 15

Astma/COPD-verpleegkundige & Longrevalidatie 19

Diëtist & longrevalidatie 26

Medisch maatschappelijk werk & Longrevalidatie 33

Medische psychologie & Longrevalidatie 34

Ergotherapeut & Longrevalidatie 35

Wat te doen na Longrevalidatie?  37



3

Voorwoord

Geachte meneer / mevrouw, 

U bent deelnemer aan het poliklinische longrevalidatieprogramma 
van ‘Ziekenhuis Rivierenland’ in Tiel. Gedurende tien weken wordt 
u door verschillende behandelaars begeleid bij het vergroten van de 
mogelijkheden in uw dagelijks leven en het beter leren omgaan met 
uw longaandoening. De verschillende behandelaars zijn de longarts, 
de fysiotherapeut, de astma/COPD-verpleegkundige, de diëtist, 
de medisch maatschappelijk werker, de medisch psycholoog, de 
stoppen-met-roken consulent, en de ergotherapeut. De coördinator 
longrevalidatie zal het hele proces begeleiden. 

In dit boekje vindt u belangrijke informatie over de longrevalidatie. 
Er is praktische informatie te vinden, zoals de trainingstijden 
en -/plaatsen, maar ook meer inhoudelijke informatie over uw 
longaandoening. Iedere behandelaar zal hierin een taak vervullen. 

Lees het boekje op uw gemak, maar wel nauwkeurig door. 
Als u vragen heeft, kunt u bij ons terecht. 

Wij hopen dat u een goede trainingsperiode tegemoet gaat en dat 
uw conditie, zelfvertrouwen en / of acceptatie zullen verbeteren, 
waardoor u beter leert omgaan met uw longaandoening. 

Team longrevalidatie Ziekenhuis Rivierenland Tiel 
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Programma Longrevalidatie

Het longrevalidatieprogramma duurt 10 weken, u traint gemiddeld 
3x per week. Het longrevalidatieprogramma is multidisciplinair 
van aard. Dit houdt in dat verschillende behandelaars bij de 
behandeling betrokken zijn. Naast de fysiotherapeut en de longarts, 
kan ook de diëtist, de astma/COPD-verpleegkundige (ter controle 
van uw medicijngebruik), de medisch maatschappelijk werker, de 
psycholoog, de stoppen-met-roken consulent en de ergotherapeut 
een rol spelen tijdens de longrevalidatie. Eén keer per maand zullen 
alle behandelaars samenkomen om de bijzonderheden binnen de 
longrevalidatiegroepen te bespreken. 

Voordat u kunt starten met de longrevalidatie, wordt u uitgenodigd 
voor de screeningsdag waarbij u gezien gaat worden door een aantal 
behandelaars:

 - De fysiotherapeut voor diverse testen m.b.t. 
uithoudingsvermogen en spierkracht. 

 - De maatschappelijk werker voor een screening / kennismaking.
 - De diëtist voor een meting van uw voedingstoestand.
 - De medewerker van de medisch psycholoog van wie u twee 

vragenlijsten ontvangt, die u ingevuld retour dient te zenden. 

Ook kan het zijn dat u voorafgaand aan de screeningsdag wordt 
ingepland door de longarts voor longfunctieonderzoek of een 
maximale inspanningstest (fietstest).

Als alle testen en onderzoeken afgerond zijn, wordt bepaald of u 
in aanmerking komt voor longrevalidatie en in welke groep u gaat 
deelnemen. Iedere training duurt 1 uur. De groep waarin u oefent 
bestaat uit maximaal 8 personen. Het is een ‘open’ groep, dat wil 
zeggen dat de deelnemers in- en uitstromen. Na 5 of 6 weken vindt 
er een tussentijdse evaluatie plaats, waarin de coördinator met u 
bespreekt hoe de revalidatie tot nu toe is verlopen. Samen met u 
worden de aandachtspunten voor het tweede deel van de revalidatie 
bepaald. 
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Aan het eind van de revalidatieperiode vindt de eindevaluatie plaats; 
een evaluatiegesprek en de testen en metingen zoals bij de intake 
zijn gedaan, worden nu herhaald. Zo kan duidelijk worden wat tijdens 
de longrevalidatie bereikt is. Bij de afronding van uw revalidatie 
wordt een eindverslag van uw gehele behandeling verstuurd aan uw 
longarts met een kopie aan uw huisarts. 

Weekoverzicht longrevalidatieprogramma
In tabel 1 is het wekelijkse groepsprogramma van de longrevalidatie 
samengevat. Er zijn twee longgroepen; u wordt door ons ingedeeld in 
één van deze groepen op basis van het eerste onderzoek. Naast de 
trainingen in groepsverband wordt u mogelijk ook individueel begeleid 
door één of meer behandelaars. Hiervoor worden persoonlijke 
afspraken met u gemaakt. 

DAG Groep 1 Groep 2 

Maandag 12:30 – 13:30 uur
Cardio- en spierkracht-
training in de fitnessruimte

13:30 – 14:30 uur
Cardio- en spierkracht-
training in de fitnessruimte

Woensdag 12:30 – 13:30 uur
Sport & Spel in de 
oefenzaal

13:30 – 14:30 uur
Cardio- en spierkracht-
training in de fitnessruimte

Vrijdag 12:30 – 13:30 uur
Cardio- en spierkracht-
training in de fitnessruimte

13:30 – 14:30 uur
Cardio- en spierkracht-
training in de fitnessruimte

Tabel 1: Weekoverzicht groepsprogramma 
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Voorlichtingsbijeenkomsten 
Behalve de groepstrainingen en een individueel behandelprogramma, 
worden tijdens uw revalidatieperiode 5 voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. Hierbij wordt u geacht aanwezig te zijn. De twee 
revalidatie groepen worden hierbij samengevoegd. 

Voorlichting zal gegeven worden door de volgende behandelaars: 
 - Astma/COPD-verpleegkundige
 - Diëtist 
 - Medisch Psycholoog
 - Fysiotherapeut 
 - Ergotherapeut

Een goede voorbereiding is het halve werk. In dit boekje vindt u 
informatie van al deze behandelaars (zie inhoudsopgave). Lees dus 
voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst de bijbehorende infor-
matie uit dit boekje goed door. De precieze tijden en plaatsen van de 
voorlichtingen worden aan u doorgegeven. We gaan als groep naar 
de voorlichtingsbijeenkomst toe en verzamelen in de wachtkamer van 
de afdeling fysiotherapie. 

Partners, familieleden en andere belangstellenden zijn ook van harte 
welkom! 
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Bereikbaarheid

Coördinator longrevalidatie tel. 0344 67 4336

Fysiotherapie tel. 0344 67 4336
Yvette van der Most tel. 0344 72 6626 
Peter Willemsen 
Rianne van Kuijl
 
Polikliniek Longziekten  tel. 0344 67 4446
Dr. Verheyen     
Dr. Heyne
Dr. Brouwer

Astma / COPD-verpleegkundige  tel. 0344 67 4518 
Helian Loijer
 
Diëtetiek  tel. 0344 674285
Anke Kalisvaart 

Medisch Maatschappelijk Werk  tel. 0344 67 4636
Ellen Fondse    
 
Medische Psychologie  tel. 0344 67 4523 

Ergotherapie tel. 0344 67 3859  
Martine Valk
Renate Berns

Stoppen-met roken consulenten tel. 0344 67 45 20
Petra van Arkelen / Heleen Junte 
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Longarts & Longrevalidatie

Waarom de longarts in het longrevalidatieprogramma? 
De longarts is de medisch specialist op het gebied van de longen.  
Bij hem of haar bent u al onder behandeling en in de meeste 
gevallen zal de longarts ook degene zijn, die u verwezen heeft voor 
longrevalidatie. 

De inbreng van de longarts 
Tijdens de longrevalidatie ziet u de longarts niet méér dan 
gebruikelijk. Wel wordt de longarts op de hoogte gehouden van het 
verloop van de revalidatie. Iedere maand vindt een overleg plaats met 
alle behandelaars binnen de longrevalidatie, waarbij de vorderingen 
van de deelnemers van de revalidatie besproken worden. Een van de 
longartsen is hierbij ook aanwezig. 

De ‘normale’ werking en functie van de longen
Hoe zien de longen eruit? 
De longen maken deel uit van het ademhalingsstelsel. Op afbeelding 
1 op de volgende bladzijde, zijn de longen weergegeven. Bij het 
inademen komt de lucht via de neusholte of mondholte binnen. De 
lucht gaat langs de keelholte en het strottenhoofd naar de luchtpijp 
(1). De luchtpijp splitst zich op in twee takken (2), die naar beide 
longen leiden. Deze vertakken zich steeds verder en verder in de long 
tot ze eindigen in een trosje longblaasjes (alveoli) (3). De longblaasjes 
zijn de ‘fabriek’ van de longen; alle takken functioneren als een soort 
wegenstelsel van en naar de fabriek. 

De functie van de longen 
De belangrijkste brandstof voor het lichaam is zuurstof. Zonder 
zuurstof kunnen wij niet leven. Gelukkig bevindt zuurstof zich overal 
om ons heen; het is namelijk een onderdeel van de lucht. Door zich 
te vullen met lucht (= in te ademen) zorgen onze longen ervoor dat 
zuurstof overal in het lichaam komt en als brandstof kan dienen 
voor onder andere de spieren. Verbranding van brandstof geeft ook 
afvalstoffen. De belangrijkste afvalstof is koolzuurgas (CO2). 
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Luchtpijp (1)

Hoofdbronchus

Long

Splitsing (2)
Kleine luchtwegen
(bronchioli)

Longblaasjes
(alveoli) (3)

Middenrif
(diafragma)

Afbeelding 1: De longen

Door uit te ademen, verlaat het afval het lichaam. Enerzijds zorgen 
de longen er dus voor dat het lichaam voorzien wordt van zuurstof, 
anderzijds zorgen ze ervoor dat koolstofdioxide het lichaam weer kan 
verlaten. 

Manieren van ademhalen 
Er zijn twee manieren waarop de longen zich kunnen vullen met lucht: 
door middel van de borst ademhaling en de buikademhaling. Dit wordt 
uitgelegd aan de hand van afbeelding 2. 
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Afbeelding 2: 

 ‘normale’ ademhaling

Borstademhaling
De spieren tussen ribben en de nekspieren trekken samen en trek-
ken zo de borstkas op. Zo wordt de borstkas vergroot en kunnen de 
longen zich vullen met lucht. Bij uitademen gebeurt het omgekeerde. 

Buikademhaling
Het middenrif is de belangrijkste ademhalingsspier. Het vormt de 
grens tussen borstkas en buikholte en heeft de vorm van een koepel. 
Bij een inademing, trekt het middenrif samen en krijgt de koepel een 
vlakkere vorm. De inhoud van de borstkas wordt daarmee groter en 
de longen kunnen zich vullen met lucht. De buikinhoud wordt kleiner 
en wordt naar buiten gedrukt. Wanneer het middenrif weer terug-
keert naar zijn oorspronkelijke stand, vindt de omgekeerde beweging 
plaats.    

Longaandoeningen 
De twee meest voorkomende longaandoeningen zijn astma en COPD. 
COPD is weer onder te verdelen in chronische bronchitis en longem-
fyseem (afbeelding 3).



11

Long-
emfyseem

Chronische
bronchitis

COPD ASTMA

Afbeelding 3: Indeling COPD - Astma 

COPD 
COPD is de afkorting voor de Engelse benaming Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease en kan in het Nederlands het best vertaald 
worden met ‘chronische obstructieve longziekte’. In Nederland heeft 
ongeveer 2% van de mensen COPD, maar van alle mensen boven de 
80 jaar neemt dit toe tot 17%. Het aantal mensen met COPD groeit 
nog steeds. COPD is een aandoening die nog niet te genezen is. 

De mate van COPD wordt aangegeven met behulp van de GOLD-
klassering. GOLD I staat voor licht COPD, GOLD II voor matig COPD, 
GOLD III voor ernstig COPD en GOLD IV voor zeer ernstig COPD. 

In verreweg de meeste gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. 
Vandaar dat de meeste mensen met COPD ouder dan 40 jaar zijn. 
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Chronische bronchitis
Bij chronische bronchitis zijn de kleine 
luchtwegen voortdurend ontstoken. 
Bij een ontsteking wordt extra slijm 
(sputum) aange maakt (afbeelding 4). 
Mensen met chronische bronchitis 
kunnen dan ook veel en vaak sputum 
opgeven. Verder kan chronische bron-
chitis ervoor zorgen dat er longblaas-
jes kapot gaan. De longblaasjes die 
over zijn, moeten nu harder werken 
om de zuurstof naar het bloed te ver-
voeren. Soms lukt dit niet zo goed en 
zien we dat het percentage zuurstof in 
het bloed daalt. 

 Afbeelding 4: Sputum

Longemfyseem
Bij longemfyseem is sprake van verminderde elasticiteit van het 
longweefsel (‘de rek is eruit’). Je kunt deze situatie het best vergelij-
ken met een oude, uitgerekte ballon: je kunt hem wel met veel lucht 
vullen, maar als je hem loslaat zal lang niet alle lucht uit de ballon 
ontsnappen. Er blijft een bepaalde hoeveelheid lucht achter, die er 
heel moeilijk uit te krijgen is. Vandaar dat mensen met emfyseem ook 
moeite hebben met het uitademen. 

Net zoals bij chronische bronchitis kan bij emfyseem de zuurstof 
vanuit de lucht minder makkelijk de bloedbaan in (en de afvalstof-
fen minder makkelijk het lichaam uit). Het kan zijn dat dit leidt tot een 
lager zuurstofgehalte in het bloed. 

Veranderingen in ademhaling bij COPD
Eerder is uitgelegd dat bij gezonde mensen het middenrif de belang-
rijkste ademhalingsspier is (zie afbeelding 2): doordat het middenrif 
samentrekt kunnen de longen zich vullen met lucht en bij ontspan-
ning van het middenrif wordt lucht naar buiten gepompt. Bij COPD 
nemen de longen in de borstholte meer ruimte in beslag, waardoor 
de koepelvorm van het middenrif afgevlakt wordt. In deze positie kan 
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het middenrif minder goed meehelpen met de ademhaling, waar-
door hulptroepen (borst- en nekspieren) ingeschakeld worden om 
voldoende ‘lucht’ te krijgen. Het is dus niet vreemd dat mensen met 
COPD ‘hoger’ ademen dan mensen zonder COPD! 

Doordat de longen minder elastisch zijn kan het een probleem zijn om 
slijm op te hoesten.

Astma
Astma is een aandoening van de luchtwegen, waarbij de kleine spier-
tjes van de luchtwegen overdreven aanspannen. Hierdoor neemt de 
doorgang van de luchtwegen af, waardoor mensen benauwd worden. 
Het is te vergelijken met ademhalen door een rietje. Naast het over-
dreven aanspannen van de kleine spiertjes, komt het ook vaak voor 
dat de luchtwegen chronisch geprikkeld worden door allerlei stofjes. 
In Nederland heeft ongeveer 2,5% van de volwassenen astma. Van 
alle kinderen heeft 5% astmatische klachten. 

De klachten die kunnen optreden bij astma, zijn: 
 - Piepend, zagend of brommend ademhalen
 - Hoesten, waarbij soms slijm wordt opgehoest
 - Volzitten met slijm (sputum)
 - Benauwdheid

 
Het opvallende aan astma is dat de benauwdheid en andere klach-
ten optreden in aanvallen. Een aanval ontstaat vaak ‘s nachts of ‘s 
morgens vroeg. Daarnaast kan het voorkomen dat mensen met astma 
gedurende een bepaalde periode weinig klachten ervaren. 

Oorzaak 
Mensen met astma hebben luchtwegen die heel erg prikkelbaar 
(gevoelig) zijn. Ze worden geprikkeld door het inademen van bij-
voorbeeld uitwerpselen van huisstofmijt, stuifmeel, rook, geuren en 
mist. Deze prikkels zijn te verdelen in allergische en niet-allergische 
 prikkels. Allergische prikkels zijn bijvoorbeeld huisstofmijt en pollen. 
Niet allergische prikkels zijn bijvoorbeeld mistig weer, sigarettenrook, 
parfum en wc-verfrissers. 
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Het verschil tussen deze twee soorten prikkels is, dat niet-allergische 
prikkels voor alle mensen vervelend kunnen zijn en dat allergische 
prikkels juist astmapatiënten extra benauwdheidsklachten kunnen 
bezorgen. 

Niet alle mensen met astma hebben last van alle mogelijke prikkels en 
ook niet evenveel last. Het verschilt zelfs per persoon hoe en wanneer 
iemand reageert op een bepaalde prikkel: de ene dag wordt iemand 
sneller benauwd dan de andere dag en ook per seizoen verschillen 
de klachten vaak. Mensen met astma kunnen ook benauwd worden 
door of na lichamelijke inspanning, zeker als ze de inspanning niet 
rustig opvoeren. Dit heet ‘inspanningsastma’. Verder kunnen stress 
en heftige emoties het lichaam ook op zo’n manier ‘prikkelen’ dat 
iemand met astma er benauwd van wordt. 

Het staat vast dat de aanleg voor prikkelbare luchtwegen erfelijk is. 
Een kind van ouders zónder astma of allergie loopt een kans van 
‘slechts’ 5 à 10 procent om hier last van te krijgen. Wanneer een van 
beide ouders astmatisch of allergisch is, is de kans circa 50 procent 
dat hun kind ook aanleg hiervoor heeft. Wanneer beide ouders astma 
of allergieën hebben, is die kans ongeveer 70 procent. 
Het is verstandig om een kind met aanleg voor astma zo min mogelijk 
in contact te brengen met allergische en niet-allergische prikkels. 

Mengvorm COPD & astma
Hierboven zijn astma en COPD beschreven als twee aparte 
aandoeningen. In werkelijkheid wordt gezien dat deze aandoeningen 
soms in elkaar overlopen. 

Behandeling COPD & astma 
COPD en astma zijn beide chronische aandoeningen, waarbij 
genezing (nog) niet mogelijk is; behandeling is echter wel mogelijk. 
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Behandelmogelijkheden zijn: 
 - Stoppen met roken
 - Vermijden van prikkelende stoffen (met name bij astma) 
 - Medicijngebruik 
 - Gezonde voeding 
 - Beweging 

Deze onderdelen komen dan ook allemaal aan de orde in het longre-
validatieprogramma. In dit voorlichtingsboekje zal per behandelon-
derdeel het belang nogmaals uitgelegd worden door de verschillende 
behandelaars. 

Fysiotherapie & Longrevalidatie

Waarom fysiotherapie in de longrevalidatie? 
De fysiotherapeut is de specialist in bewegen. Een belangrijk doel van 
de longrevalidatie is dat u merkt dat trainen uw conditie kan verbete-
ren / onderhouden en dat u daar profijt van kunt hebben in uw dage-
lijks leven. De fysiotherapeut is de aangewezen persoon om u hierbij 
te helpen. Verder kan de fysiotherapeut u leren om uw benauwdheid 
op te vangen. 

De inbreng van de fysiotherapeut 
Tijdens de longrevalidatie zult u 3x per week komen trainen op de 
afdeling fysiotherapie. Deze intensiteit is nodig om uw conditie te 
kunnen verbeteren. Het is dus heel belangrijk dat u elke training 
aanwezig bent! Daarnaast verzorgt de fysiotherapeut een eenmalige 
voorlichtings bijeenkomst, waarin onder andere uitleg gegeven wordt 
over het belang van bewegen bij astma / COPD. 

Wat wordt er gedaan tijdens de wekelijkse trainingen? 
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Cardiotraining (30 min. per training)
Drie keer per week trainen we uw 
uithoudingsvermogen op de fiets, 
loopband, crosstrainer en roeiergometer. 
Iedere revalidant traint hierbij op zijn / haar 
eigen niveau. Het doel van cardiotraining is 
om uw uithoudingsvermogen te verbeteren 
/ onderhouden, zodat u in het dagelijks 
leven bijvoorbeeld langer / beter kunt lopen 
of makkelijker de trap opkomt. 

Spierkrachttraining (30 min. per training)
Bij veel longpatiënten is ook de spierkracht 
verminderd. Dit kan ontstaan door minder 
beweging, slechte voedings toestand 
en / of medicijn gebruik. Er worden 
verschillende oefeningen gedaan om 
uw spieren te versterken. De nadruk ligt 
hierbij vaak op de beenspieren. Daarnaast 
worden de spieren versterkt die u kunnen 
helpen bij de ademhaling, zoals de borst- 
en buikspieren. Ook nu traint iedereen 
weer op zijn of haar eigen niveau.  
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Sport & Spel (1 uur)

Groep 1 sport één keer per week in de zaal. Per week zal een sport-
activiteit centraal staan, zoals volleybal, badminton of hockey. 
Het doel van sporten in de zaal is dat u het plezier in bewegen (terug)
vindt en leert om uw eigen grenzen in te schatten; voor sommigen 
betekent dit méér bewegen, voor anderen méér rust nemen. 

Waarop wordt er gelet tijdens de trainingen?

Algemeen
 - Iedere dag is weer anders. Daarom vragen we voorafgaand aan 

iedere training hoe u zich voelt en hoe het na de vorige training 
is gegaan. Het is belangrijk vóór de training aan te geven of er 
bijzonderheden zijn. 

 - Er wordt altijd gekeken naar de manier waarop u ademhaalt en 
naar uw gezichtsuitdrukking. Dit geeft ons informatie over hoe 
u zich voelt. 

Cardiotraining: 
 - Tijdens de training wordt uw hartslag gemeten door een hart-

slagband. Mede op basis van uw hartslag kunnen we zien of de 
training effectief is. 

 - Bij sommige revalidanten wordt tijdens de training een aan-
tal keren het zuurstofgehalte in het bloed gemeten. Dit wordt 
gedaan met behulp van een clipje op uw vinger (afbeelding 
5). Een laag zuurstofgehalte kan ervoor zorgen dat u zich 
benauwd voelt, maar dit hoeft niet zo te zijn. 
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Wanneer het zo is dat uw zuur-
stofgehalte teveel daalt, houden 
we hier rekening mee in de trai-
ning. Soms kan het nodig zijn om 
tijdens het fietsen extra zuurstof 
toe te dienen, om het zuurstof-
gehalte op peil houden. Als dit 
het geval is, wordt dat eerst met 
u en uw longarts besproken. 

We zullen u regelmatig vragen een cijfer te geven (de zogenaamde 
Borg score) voor uw benauwdheid en de vermoeidheid in de benen. 
Op deze manier kunnen we ongeveer inschatten hoe u zich voelt en 
of de training niet te licht / te zwaar voor u is. Tabel 2 laat een voor-
beeld van twee BORG-schalen zien. 

 
BORG score
Dyspneu / benauwdheid

BORG score
Vermoeidheid in de benen

0 Helemaal niet benauwd 0 Helemaal niet vermoeid
0,5 Nagenoeg niet benauwd 0,5 Nagenoeg niet vermoeid 
1 Zeer weinig benauwd 1 Zeer weinig vermoeid
2 Weinig benauwd 2 Weinig vermoeid
3 Matig benauwd 3 Matig vermoeid
4 Tamelijk sterk benauwd 4 Tamelijk sterk vermoeid
5 Sterk benauwd 5 Sterk vermoeid 
6 Sterk benauwd 6 Sterk vermoeid
7 Zeer sterk benauwd 7 Zeer sterk vermoeid
8 Zeer sterk benauwd 8 Zeer sterk vermoeid 

9 Zeer, zeer sterk benauwd 9
Zeer, zeer sterk 
vermoeid 

10 Helemaal geen adem meer 10 Maximaal vermoeid

 Tabel 2: BORG-scores

Afbeelding 5: Saturatiemeter 
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Spierkrachttraining
Spierkrachttraining is alleen effectief als die op de juiste manier 
uitgevoerd wordt. We letten er dus goed op dat u de oefeningen 
op de juiste manier en met de juiste intensiteit uitvoert. Niet alleen 
de been- arm- en rompspieren worden getraind, maar ook vaak de 
ademspieren.

Sport & Spel 
Een doel van de training is het leren inschatten van de eigen grenzen. 
Wanneer wij tijdens de training zien dat dit nog niet zo goed lukt, 
zullen we u een aantal keren even apart nemen. 

Ademoefeningen
Tijdens de trainingen zal aandacht besteed worden aan de manier 
waarop u ademt en de manier waarop u uw benauwdheid probeert 
op te vangen. Zoals eerder is uitgelegd verandert de ademhaling 
wanneer u COPD heeft: de longen zijn slapper (uitgerekt) waardoor 
het middenrif vlakker staat en minder goed mee kan helpen met de 
ademhaling. Met name het uitademen van de lucht vormt hierbij een 
probleem. 

Tips bij het opvangen van benauwdheid:
 - Tijdens de uitademing de lippen tuiten en de lucht langzaam 

uitblazen; hierdoor vallen de longen minder snel dicht en zal 
het ademen wellicht wat makkelijker gaan. 

 - Bij hevige benauwdheid iets voorover leunen met steun van 
de handen op de knieën of een tafel. Op deze manier kunt u 
bepaalde spiergroepen (hulpademhalingsspieren) inschakelen 
bij de ademhaling. 
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Astma/COPD-verpleegkundige & Longrevalidatie

Waarom de astma/COPD-verpleegkundige in de 
longrevalidatie?
De astma/COPD verpleegkundige houdt zich bezig met de praktische 
vragen en problemen die uw longaandoening met zich mee kunnen 
brengen.

De inbreng van de astma/COPD-verpleegkundige
Als u moeite krijgt met ademhalen, verandert er nogal wat in uw 
leven. Die verandering is vaak blijvend. De astma/COPD verpleegkun-
dige kan helpen bij het omgaan met uw ziekte, door:

 - Het stoppen met roken te begeleiden. 
 - Uitleg te geven over behandeling.
 - Uitleg te geven over astma en COPD.
 - Uitleg te geven over verschillende soorten medicijnen. 
 - Instructie te geven over het gebruik van medicijnen 

(=inhalatietechniek). 
 - Informatie te geven van patiëntenverenigingen.

Bij de start van de longrevalidatie komt u al in aanraking met de astma/
COPD-verpleegkundige voor de controle van uw inhalatietechniek. 
Tijdens de revalidatie wordt een voorlichtingsbijeenkomst georgani-
seerd, waarin de genoemde onderwerpen ook nog aan bod komen. 

Behandeling COPD
De behandeling van astma en COPD is maatwerk. De ernst en de 
aard van uw klachten bepalen hoe de behandeling eruit zal zien. Het 
belangrijkste onderdeel van de behandeling is het vermijden van prik-
kels en dus het stoppen met roken. Daarnaast maakt het gebruik van 
medicijnen deel uit van de behandeling. 

Stoppen met roken
Tabaksrook is de grootste boosdoener bij COPD. In 80% van de 
gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Stoppen met roken is 
de eerste stap van de behandeling. Hoe eerder u stopt, hoe beter, 
maar het is nooit te laat om te stoppen. 
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Waarom moet u stoppen met roken? 
Sigaretten worden gemaakt van tabak. Wanneer een sigaret aange-
stoken wordt, verbrandt de tabak. Hierbij komen per sigaret ongeveer 
3000 giftige stoffen vrij. Rokers ademen deze schadelijke stoffen 
steeds maar weer in. In de longen en de luchtpijp zitten trilhaartjes 
(zie afbeelding 6). De trilhaartjes zijn de schoonmakers van de longen 
en werken als een soort lopende band: alles wat niet in de longen 
thuis hoort wordt verzameld in de 
vorm van slijm. Het slijm wordt 
met behulp van de trilharen rich-
ting de keelholte vervoerd. Door 
te hoesten gaat deze verplaatsing 
nog wat sneller en wordt alle vie-
zigheid uit de longen verdreven. 
Tenminste, zolang de trilhaartjes 
hun werk kunnen doen! 

Afbeelding 6: Trilhaartjes in de longen

De schadelijke stoffen die in tabaksrook zitten, zorgen ervoor dat 
de trilhaartjes voorgoed in aantal afnemen en dat de trilhaartjes die 
overblijven het minder goed doen. De haartjes liggen er versuft bij 
en werken nog maar slecht. Hierdoor kan alle viezigheid en slijm veel 
minder goed verwijderd worden uit de long. Alle schadelijke stof-
fen die in tabaksrook zitten, komen nu in de longen terecht. Met alle 
gevolgen van dien. Stoppen met roken is meestal niet eenvoudig. 
Misschien heeft u in het verleden al meerdere pogingen gedaan en is 
het niet gelukt om van de sigaretten af te blijven. Hopelijk bent u nu 
extra gemotiveerd om het roer radicaal om te gooien. Lukt het u niet 
zelfstandig met deze gewoonte te breken, dan volgen hier enkele tips:

 - Bij de drogist en apotheek zijn diverse hulpmiddelen te koop, 
zoals bijvoorbeeld nicotinepleisters. 

 - Veel mensen hebben baat bij een specifiek geneesmiddel om 
te stoppen met roken. Dit middel zorgt voor de bestrijding 
van verslavingsverschijnselen. Via uw huisarts is dit middel op 
recept verkrijgbaar bij uw apotheek.

 - De huisarts of stoppen - met - roken - consulente kan u 
p ersoonlijk begeleiden. 
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Soorten medicijnen 
Het tweede onderdeel van de behandeling is het gebruiken van medi-
cijnen. De belangrijkste twee groepen medicijnen zijn luchtwegverwij-
ders en ontstekingsremmers. 

Luchtwegverwijders 
Deze zorgen er voor dat de spiertjes van de luchtwegen zich ontspan-
nen, zodat de luchtwegen zich verwijden (= ruimer worden).  
Als gevolg hiervan krijgt u meer lucht.
Er zijn 2 soorten luchtwegverwijders, kortwerkende en langwerkende 
luchtwegverwijders. Kortwerkende luchtwegverwijders (ventolin 
/  salbutamol, bricanyl, atrovent) hebben binnen 5-10 minuten na 
inhalatie effect. Langwerkende luchtwegverwijders (spiriva, serevent) 
hebben een wat langere inwerktijd, maar hebben ook langer effect. 

Ontstekingsremmers (inhalatiecorticosteroïden) 
Dit zijn medicijnen die de ontsteking van de luchtwegen bestrijden 
en de luchtwegen beschermen tegen prikkels. Na inhalatie zal uw 
benauwdheid niet direct minder worden. Wanneer u het medicijn 
echter niet gebruikt zult u eerder klachten krijgen, omdat er geen 
beschermlaagje in de longen is gevormd. Voorbeelden zijn: pulmicort 
en flixotide. Bijwerkingen van inhalatie-corticosteroïden kunnen zijn: 
heesheid of een schimmelinfectie van de mond- of keelholte. Spoel 
na het inhaleren van deze middelen daarom uw mond met water. 

Het gebruik van medicijnen
Bijzonder aan de medicijnen die men gebruikt bij astma en COPD, is 
dat het geen tabletten zijn, maar dat u ze kunt inademen (=inhaleren). 
Inhalatiemedicijnen hebben voor u een aantal belangrijke voorde-
len boven tabletten: ze komen namelijk direct aan op de plaats van 
bestemming en werken snel. Verder heeft u minder van een middel 
nodig: maar ongeveer 10% van wat u als tablet nodig zou hebben. 
Tenslotte geven inhalatiemedicijnen veel minder bijwerkingen. 
Hoewel inhaleren belangrijke voordelen heeft, zijn inhalatiemedicijnen 
alleen niet altijd voldoende. Als iemand ernstig kortademig is, kan 
hij niet diep genoeg inademen, waardoor te weinig van het genees-
middel op de juiste plaats terechtkomt. De meeste mensen met 
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luchtwegklachten kunnen echter goed behandeld worden met alleen 
inhalatiemiddelen.

Om medicijnen te inhaleren zijn hulpmiddelen nodig: inhalatie-appa-
raatjes ofwel inhalatoren. Het gebruik van deze inhalatoren lijkt zeer 
eenvoudig, toch worden er veel fouten mee gemaakt. Het is heel 
belangrijk dat u op de juiste manier inhaleert. Wanneer u de inhalator 
niet op de juiste manier gebruikt gaat een groot deel van het genees-
middel verloren. 

Er zijn 3 soorten inhalatoren in gebruik: de verstuivers, de poederin-
halatoren en de vernevelaars.

1. Verstuiver 
Een verstuiver of ook wel ‘dosis-aerosol’ genoemd, bestaat uit een 
spuitbusje in een houdertje. Wanneer u het spuitbusje indrukt geeft 
dit een afgepaste hoeveelheid medicijn af, verneveld in drijfgas. Bij 
een verstuiver worden de medicijndeeltjes als het ware afgevuurd: 
ze verlaten het spuitbusje met grote snelheid. In de meeste gevallen 
wordt de verstuiver aan een zogenaamde ‘voorzetkamer’ gekoppeld, 
om het inhaleren wat makkelijker te maken. Afbeelding 7 laat zien hoe 
een verstuiver gebruikt wordt. 

2. Poederinhalator 
De tweede soort inhalator is de poederinhalator. Er zijn twee soorten 
poederinhalatoren: inhalatoren met losse capsules (o.a. spiriva) en de 
inhalatoren die meerdere doses bevatten (o.a. Discus en Turbuhaler). 
Bij het gebruiksklaar maken van een poederinhalator komt het poeder 
beschikbaar voor inhalatie. Daarna kunt u het in één of twee teugen 
inhaleren. Bij poederinhalatoren zet de inademing zelf de medicijn-
deeltjes in beweging. Daarbij geldt dat hoe krachtiger u inademt, des 
te beter de medicijndeeltjes de luchtwegen bereiken. Ze spuiten er 
namelijk niet vanzelf uit zoals bij een verstuiver. Afbeelding 8 laat de 
inhalatietechniek bij poeder inhalatoren (Turbuhaler) nogmaals zien. 
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Stap 1: 
Het is belangrijk om de verstuiver goed 
te schudden voordat u gaat inhaleren. 
Plaats daarna de verstuiver op de inhalatiekamer.

Stap 2: 
Plaats het mondstuk tussen de tanden en 
sluit de lippen om het mondstuk of plaats 
het kapje zoveel mogelijk over neus en 
mond. 

Stap 3:
Na het indrukken van de verstui ver komt het 
geneesmiddel als een wolkje in de 
inhalatiekamer. Vervolgens kunt u 5 keer 
rustig in- en uitademen door de  
inhalatiekamer. U moet binnen 20 seconden  
klaar zijn met inhaleren. Daarna slaat het  
medicijn neer in de inhalatiekamer. U mag  
één wolkje per keer inhaleren. Meer wolkjes  
slaan neer tegen de wand.   

Stap 4: 
De inhalatiekamer die u dagelijks gebruikt, moet u eenmaal per 
week schoonmaken. Haal voor zover mogelijk de delen van de 
inhalatiekamer van elkaar en maak ze schoon in lauwwarm water 
met zeep. Daarna goed laten drogen. NIET AFDROGEN, dit in 
verband met statisch worden van de kamer. 

Afbeelding 7: Gebruik verstuiver 
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Stap 1: 
Draai de witte beschermkap van de Turbuhaler 
los en haal deze ervan af. 

Stap 2: 
Houd de Turbuhaler met de geribbelde draai-
greep naar beneden. Houd de Turbuhaler bij het 
witte gedeelte vast. Draai de draaigreep naar 
links en weer naar rechts totdat u een klik hoort. 

Stap 3: 
Blaas uit door uw mond (pff), zet de tanden op 
het mondstuk en adem zo krachtig mogelijk in. 
Houd de adem 5 seconden vast en adem weer 
uit. Herhaal de inademing, om zo alle medicijnen 
binnen te krijgen. 

Stap 4: schoonmaken 
De Turbuhaler, maar ook de discusvorm mogen NIET afgespoeld 
worden. Maak zonodig het mondkapje na ieder gebruik met een 
vochtig doekje schoon.

Afbeelding 8: Gebruik poederinhalator 

3. Vernevelapparaat 
Een derde optie is het vernevelapparaat. Dit apparaat zet een medi-
cijnoplossing om in een nevel of mist. Deze nevel wordt via een 
mondstuk ingeademd en komt zo in de luchtwegen. Bij een verne-
velapparaat is het de bedoeling om gedurende 10-15 minuten rustig 
in- en uit te ademen. Hoe het apparaat schoongemaakt moet worden, 
is te lezen in de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd bij het 
vernevelapparaat. 

Andere medicatie 
Ontstekingsremmers (tabletten) 
Het meest bekende voorbeeld hiervan is Prednison. Dit middel heeft 
een zeer sterk ontstekingsremmende werking en wordt vaak in de 
vorm van een ‘stootkuur’ voorgeschreven. Nogal wat mensen maken 
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zich zorgen over de bijwerkingen van de tabletten. Ernstige bijwerkin-
gen komen alleen voor wanneer u lange tijd tabletten slikt of injecties 
krijgt. Bij een stootkuur komen hooguit tijdelijke bijwerkingen voor. 
Deze tijdelijke bijwerkingen zijn minder schadelijk dan een langer 
bestaande ernstige benauwdheid. De belangrijkste bijwerkingen 
van langdurig gebruik zijn: huidverschijnselen, grotere eetlust, hoge 
bloeddruk, volle maansgezicht, dikke voeten, staar, ontkalking van de 
botten, suikerziekte, psychische veranderingen, afbraak van spier-
weefsel. Dit zijn mogelijke bijwerkingen. Het is niet zo dat u er altijd 
last van krijgt. Dit hangt onder andere af van de hoeveelheid medicij-
nen die u gebruikt en hoe lang u dat doet. Wees zelf alert op eventu-
ele bijwerkingen, maar stop nooit plotseling zonder overleg met uw 
arts.

De griepprik 
Voor mensen met COPD is het belangrijk om jaarlijks een griepprik 
te halen. Mensen met COPD die griep doormaken lopen een groter 
risico op complicaties, zoals een longontsteking.

Antibiotica 
Antibiotica worden gebruikt bij infecties met bacteriën. De meeste 
luchtweginfecties worden echter veroorzaakt door virussen. Daar 
hebben antibiotica geen enkele invloed op. Tegen virusinfecties 
bestaan geen goede medicijnen. Bij patiënten met COPD komen 
vooral bacteriële luchtweginfecties voor. 

Diëtist & longrevalidatie

De informatie over voeding in dit boekje is gericht op COPD- 
 patiënten. Wanneer u vragen heeft over voeding en astma kunt u 
deze stellen in de voorlichtingsbijeenkomst. 



27

De inbreng van de diëtist 
Voor de start van de longrevalidatie zult u een screening krijgen bij de 
diëtist. Tijdens dit consult wordt uw lichaamssamenstelling gemeten. 
Het is belangrijk om te weten hoeveel spiermassa u heeft. Bovendien 
wordt in kaart gebracht of er problemen zijn op het gebied van voe-
ding en/of gewicht. Het bezoek kan eenmalig blijven of kan worden 
vervolgd met één of meerderde vervolgconsulten. 
Verder zal de diëtist een voorlichtingsbijeenkomst verzorgen, waarin 
de informatie uit dit boekje toegelicht zal worden. 

De rol van voeding bij COPD
Voldoende en juiste voeding is erg belangrijk bij mensen met COPD. 
Bij COPD kan er sprake zijn van ondergewicht of onbedoeld afvallen. 
Tevens kan er sprake zijn van overgewicht of onbedoeld aankomen. 
Deze mogelijkheden met daarbij de meest voorkomende oorzaken 
staan in dit boekje beschreven. 

COPD en lichaamsgewicht
De BMI is een waarde die aangeeft of u een gezond gewicht heeft. 
BMI staat voor Body Mass Index en geeft de verhouding weer tussen 
het lichaamsgewicht en de lichaamslengte. Op de site van het voe-
dingscentrum (www.voedingscentrum.nl) kunt u uw BMI laten bere-
kenen. U kunt uw BMI zelf berekenen door uw gewicht in kilo’s en uw 
lengte in meters te noteren. Deel uw gewicht door uw lengte, en deel 
de uitkomst nog een keer door uw lengte.
Als u COPD heeft is het goed als uw BMI tussen de 21 en 30 ligt.
Door u wekelijks te wegen kunt u in de gaten houden of uw gewicht 
stabiel blijft. Het is verstandig om een diëtist te raadplegen wanneer 
uw gewicht onbedoeld daalt of stijgt of wanneer uw BMI te hoog of te 
laag is.

Gewichtsverlies 
Het kan zijn dat het lichaam behoefte heeft aan extra energie. Deze 
verhoogde behoefte kan veroorzaakt worden door een versnelde stof-
wisseling (door ontstekingen of medicatie) en/of door een verhoogd 
energieverbruik.
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Daarbij kan er bij COPD sprake zijn van een verminderde voedselin-
name. De oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld kortademigheid, ver-
moeidheid, minder beweging, angst en/of depressie.

Een verhoogde energiebehoefte en verminderde voedselinname 
zorgen voor een verhoogd risico op afvallen, terwijl het bij COPD juist 
extra belangrijk is om op gewicht te blijven. Gewichtsverlies kan lei-
den tot ondergewicht en een afname van de spiermassa. De afname 
van spieren vindt plaats bij de ademhalingsspieren maar ook bij de 
spieren in de armen en benen. Het is dan ook van groot belang om op 
gewicht te blijven.

Overgewicht 
Door de klachten van de COPD kan het zijn dat u juist minder energie 
verbruikt. Kortademigheid en vermoeidheid kunnen ervoor zorgen dat 
u minder beweegt dan voorheen. Daardoor gaat ook uw energiebe-
hoefte naar beneden. Als u in dit geval blijft eten wat u altijd gewend 
was, zult u gaan aankomen. Daarom is het belangrijk dat u uw 
voeding aanpast aan uw behoefte. Daarnaast is het van belang dat 
u ondanks de vermoeidheid of kortademigheid in beweging blijft. Dit 
houdt uw conditie en spiermassa op peil en voorkomt het onbedoeld 
aankomen. 

Verder kunnen medicijnen zoals Prednison ervoor zorgen dat de vet-
verdeling van uw lichaam verandert waardoor u dikker kunt worden 
bij het gezicht en de romp. Bovendien kunnen ze zorgen voor een 
toename van de eetlust en het vasthouden van vocht. 

Voedingsrichtlijnen
Het Voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld die ervoor kunnen 
zorgen dat u dagelijks voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. De 
hoeveelheden staan in de nevenstaande tabel: 
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Basisvoeding Aanbevolen hoe-
veelheid per dag

Hoeveel eet 
ik?

Teveel of 
weinig?

Brood 4-6 sneetjes

Aardappelen, 
rijst, pasta of 
peulvruchten

3-4 aardappels 
of op scheplepels 
rijst / pasta (150-
200 g)

Groente 4 groentelepels
(200 gram)

Fruit 2 vruchten
(200 gram)

Zuivel 3 grote glazen 
melk(producten) 
(500 ml), 1 plak 
kaas

Vlees(waren), 
vis, kip, ei of 
vleesvervangers

100-120 gram
1 à 2 x per week 
vis

Halvarine, 
margarine, bak-/ 
braadproducten

20-35 gram

Drinken (vocht) 10-15 glazen
(1,5-2 liter)

Eiwitten
Eiwitten spelen een belangrijke rol bij COPD. Eiwitten zijn de 
bouwstoffen voor het lichaam. Het eten van voldoende eiwitten 
zorgt ervoor, in combinatie met voldoende beweging, dat uw spie-
ren in stand worden gehouden. Eiwitrijke voedingsmiddelen zijn 
onder andere melkproducten, kaas, vlees en vleeswaren, vis, ei 
en noten. Zie de voedingsrichtlijnen voor het gebruik van de juiste 
hoeveelheden. 
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-Praktische adviezen voor meer eiwit in uw voeding:
 - Verdeel de maaltijden over de dag. Eet naast 3 hoofdmaaltijden 

ook tussendoortjes en gebruik bij elke maaltijd producten met 
eiwit.

 - Gebruik eiwitrijke tussendoortjes. 
 - Voorbeelden van zoete tussendoortjes zijn: vla, milkshake, 

pudding, yoghurt/kwark.
 - Voorbeelden van hartige tussendoortjes: blokjes kaas, stukjes 

worst, noten, saucijzenbroodje, toastje met paté, vlees- of vis-
salade, haring.

 - Gebruik ruim melkproducten, zoals: melk, yoghurt, kwark, 
roomkaas, (slagroom)vla, chocolademelk, yoghurtdrank.

 - Gebruik royaal hartig beleg op brood, bijvoorbeeld kaas, vlees-
waren, vis of ei.

 - Probeer, als vlees u tegenstaat, of koude vleeswaren wel 
smaken. 

Als het u, ondanks voorgaande adviezen, niet lukt om voldoende eiwit 
te nemen, dan kunt u gebruik maken van aanvullende drinkvoeding 
of een ander dieetpreparaat. Vraag uw diëtist welk product voor u het 
meest geschikt is. Vaak is het mogelijk om dieetkostenvergoeding bij 
de zorgverzekeraar aan te vragen via uw diëtist.

Calcium en vitamine D
Mensen met COPD hebben een verhoogd risico op botontkalking dat 
vervolgens de kans op botbreuken verhoogt. Dit komt onder andere 
door het gebruik van Prednison. Ook een verminderde lichamelijke 
activiteit verhoogt de kans op botontkalking. Om botontkalking tegen 
te gaan, is het heel belangrijk dat uw voeding voldoende calcium en 
vitamine D bevat. 

Voor voldoende inname van calcium is het belangrijk om, naast een 
gevarieerde voeding, voldoende melkproducten te gebruiken (voor 
de hoeveelheid: zie voedingsrichtlijnen). Voor voldoende vitamine D 
is het belangrijk naast een gevarieerde voeding, voldoende halvarine, 
margarine en bak- en braadproducten te gebruiken. Toch kan het zijn 
dat u niet voldoende vitamine D binnenkrijgt. 
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Voor de volgende groepen wordt aangeraden een vitamine D 
supplement van 10 microgram per dag te nemen:

 - Vrouwen tussen de 50 en 70 jaar;
 - Personen tussen de 4 en 50 jaar met een donkere huidskleur;
 - Vrouwen tot 50 jaar die een sluier dragen.

Voor de onderstaande groepen wordt 20 microgram extra aan vita-
mine D aanbevolen:

 - Personen die botontkalking hebben of in een verzorgings- of 
verpleeghuis wonen;

 - Personen boven de 70 jaar;
 - Vrouwen ouder dan 50 jaar die een sluier dragen.

Praktische tips
Bij slijmvorming in de mond:

 - Het slijm dat u van melkproducten krijgt, is een ander soort 
slijm dan het slijm dat u ophoest. Eigenlijk is het helemaal 
geen slijm, maar speeksel dat slijmerig aanvoelt. Het slijmerige 
speeksel dat u van melkproducten krijgt, kunt u laten verdwij-
nen door na afloop een slokje water, vruchtensap of frisdrank 
te nemen. 

 - Zure melkproducten zoals karnemelk, yoghurt en zure room 
zorgen voor minder slijmerig speeksel dan melk. 

Bij een droge mond:
 - Goed kauwen stimuleert de speekselproductie.
 - Neem bij elke hap een slokje te drinken. 
 - Houd altijd iets te drinken bij de hand. 
 - Gebruik veel jus, saus of appelmoes om uw warme maaltijd 

smeuïger te maken.
 - Beleg uw boterhammen met een smeerbaar, zacht beleg. 
 - Zuig op een zuurtje of een pepermuntje. Kauwgom kan de 

speekselproductie stimuleren.
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Als u kortademig of vermoeid bent:
 - Rust voor het eten.
 - Gebruik vaker een kleinere maaltijd, bijvoorbeeld 6 tot 8 keer 

per dag.
 - Zorg voor een goede houding tijdens het eten.
 - Eet langzaam en kauw goed. Slik een hap in één keer door. 

Haal diep adem voordat u een volgende hap neemt.
 - Eet voedsel dat makkelijk te kauwen is, zoals zacht voedsel.
 - Maak eenvoudig te bereiden maaltijden (groenten uit blik, diep-

vries, of glazen pot of kant- en - klaarmaaltijden).
 - Maak gebruik van een maaltijdbezorgservice.
 - Krijgt u zuurstof toegediend, ga hier dan tijdens de maaltijd 

mee door.
 - Gebruik de hoofdmaaltijd op een tijdstip waarop u zich het 

beste voelt. 

Bij snelle verzadiging (vol gevoel):
 - Eet langzaam en kauw goed. Neem de tijd voor de maaltijd.
 - Vermijd het gebruik van gasvormende voedingsmiddelen (uien, 

spruitjes, koolsoorten, koolzuurhoudende dranken of bier).

Beweging en voeding bij COPD
Fysiotherapie en diëtetiek hebben in de longrevalidatie veel met 
elkaar te maken. De diëtist controleert het gewicht en de samenstel-
ling hiervan en geeft zonodig extra begeleiding om een goede voe-
dingstoestand te bereiken. Een goede voedingstoestand is een voor-
waarde om te kunnen trainen en spiermassa op te kunnen bouwen. 
Zorg er dus voor, zonodig samen met de diëtist, dat uw lichaam over 
voldoende voedingsstoffen beschikt om te kunnen bewegen. 
 
Na inspanning is het van belang dat het verlies aan vocht en voe-
dingsstoffen snel wordt aangevuld. Drink meteen na de inspanning 
water en neem, bij voorkeur binnen twee uur na inspanning, een 
maaltijd.
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Medisch maatschappelijk werk & Longrevalidatie

Waarom medisch maatschappelijk werk in de longrevalidatie? 
In de voorgaande hoofdstukken is voornamelijk gesproken over de 
lichamelijke gevolgen van COPD. Echter, het hebben van een chro-
nische ziekte kan veel invloed hebben op hoe u zich voelt en hoe u 
functioneert in het dagelijks leven. Medisch maatschappelijk werk kan 
daarbij ondersteunen. 

De inbreng van de medisch maatschappelijk werker 
Iedere revalidant wordt vóór de start van het longrevalidatie-pro-
gramma gezien door de medisch maatschappelijk werker. Na een 
‘screeningsgesprek’ wordt samen met u bepaald of u baat zou kun-
nen hebben bij individuele behandeling door een maatschappelijk 
werker. 

Wanneer zou maatschappelijk werk u kunnen helpen?
Er zijn veel redenen te noemen, zoals wanneer: 

 - u meer zou willen dan u kunt
 - u minder doet dan u denkt te kunnen 
 - u zich zorgen maakt om uw naasten
 - u het moeilijk vindt afhankelijk te zijn /hulp te moeten vragen
 - relaties binnen of buiten uw gezin niet lekker lopen
 - er moeilijkheden zijn met betrekking tot werk 
 - u last hebt van stress / spanning en vermoeidheid
 - u emoties (angst, verdriet, vreugde) niet in de hand hebt
 - u uzelf of anderen u niet meer herkennen 
 - u wilt leren omgaan met COPD
 - u financiële problemen heeft
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Medische psychologie & Longrevalidatie

Waarom de medisch psycholoog in de longrevalidatie?
Lichaam en geest werken met elkaar samen. Uw gevoelens en  
emoties hebben invloed op uw ademhaling. Het hebben van een 
longaandoening kan invloed hebben op hoe u zich voelt. De medisch 
psycholoog kan u helpen om hier zelf weer meer grip op te krijgen.

De inbreng van de medisch psycholoog
Invullen psychologische vragenlijsten 
Voorafgaand aan het longrevalidatieprogramma zal een medewerker 
van de medisch psycholoog u twee vragenlijsten toesturen. Door 
het invullen van de vragenlijsten kunt u duidelijk maken hoe u zich 
de laatste tijd voelt en op welke manier u omgaat met astma en/of 
COPD. De uitslag van de vragenlijst kan ertoe leiden dat u begelei-
ding aangeboden krijgt van de medisch maatschappelijk werker of 
medisch psycholoog. Doordat u aan het einde van de revalidatie de 
vragenlijsten opnieuw invult, kunnen de vragenlijsten worden gebruikt 
als hulpmiddel om te kijken of u zich na de revalidatie beter voelt. 

Voorlichtingsbijeenkomst 
De medisch psycholoog verzorgt een voorlichtingsbijeenkomst over 
gedachten en gevoelens en gedrag bij astma en/of COPD. Er wordt 
stilgestaan bij de cirkel van overbelasting en de cirkel van onder-
belasting en hoe u hieruit kunt komen. Revalidatie is topsport, en 
sommige topsporters kunnen een coach goed gebruiken om mentaal 
weer in conditie te komen en het beste uit zichzelf te halen. 

Individuele psychologische behandeling
In sommige situaties is individuele behandeling door de medisch 
psycholoog nodig. De medisch psycholoog is deskundige in de 
samenwerking tussen lichaam en geest. U kunt leren hoe u uw 
gedachten en gedrag kunt aanpassen aan wat u lichamelijk nu 
aankunt. Zo kunt u meer greep krijgen op uw gevoelens over uw 
ziekte. Vooral wanneer uw gevoelens u belemmeren om u optimaal 
in te zetten voor uw revalidatie, bijvoorbeeld bij teveel angst of 
somberheid, kan de medisch psycholoog u van dienst zijn. 
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Ergotherapeut & Longrevalidatie

Waarom de ergotherapeut in de longrevalidatie?
De ergotherapeut richt zich op de activiteiten van het dagelijks leven 
en zoekt samen met u naar oplossingen voor problemen die zich 
voordoen bij het uitvoeren hiervan. 

De inbreng van de ergotherapeut
Als u moeite heeft met ademhalen heeft dit ook gevolgen voor de 
handelingen die u gedurende de dag uit wilt voeren. De ergotherapeut 
gaat samen met u praktisch aan de slag op de volgende gebieden:

Belasting – belastbaarheid
Mensen met COPD hebben een beperkte hoeveelheid energie per 
dag. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de indeling van uw 
dag. Neemt u genoeg rust tussen de activiteiten door? Verdeelt u 
lichte en zwaardere activiteiten goed over de dag? Kortom, hoe gaat 
u om met de beperkte energie en hoe kunt u toch de activiteiten doen 
die u op een dag wilt uitvoeren?

Soms zien we ook dat mensen vanwege hun benauwdheid te weinig 
doen, hierbij kan de ergotherapeut ook helpen. Bijvoorbeeld door het 
maken van een dagplanning.

Ergonomie
Samen met de ergotherapeut ‘analyseert’ u de activiteiten die moeilijk 
gaan of extra vermoeiend zijn. Er wordt gekeken naar hoe u handelt, 
maar ook naar hoe uw omgeving is ingericht. Moet u bijvoorbeeld 
altijd bukken om zware borden uit de kast te pakken en wat voor 
invloed heeft dat op uw ademhaling?

Hulpademhalingsspieren
Een persoon die moeite heeft met ademhalen gebruikt hierbij 
zijn borst- arm- en buikspieren om de borstkas zo groot mogelijk 
te maken. Op het moment dat u deze spieren nodig heeft voor 
het uitvoeren van een activiteit kunt u minder goed ademhalen. 
Denk hierbij aan bewegingen als reiken en bukken die u moet 
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maken om bijvoorbeeld uw schoenveters te strikken, was op te 
hangen of te stofzuigen. De ergotherapeut geeft advies over hoe 
u tijdens activiteiten het beste kunt bewegen zonder dat u deze 
hulpademhalingsspieren teveel voor andere activiteiten gebruikt en 
goed kunt blijven ademhalen.

Hulpmiddelen 
Hulpmiddelen kunnen gebruikt worden om energie te besparen. Denk 
hierbij aan kleine hulpmiddelen zoals een verlengde schoenlepel 
zodat u niet hoeft te bukken om uw schoenen aan te doen. Soms zijn 
grotere hulpmiddelen en / of voorzieningen nodig zoals een douche-
zitje, elektrische fiets of scootmobiel.
De ergotherapeut kijkt samen met u welke hulpmiddelen voor u meer-
waarde kunnen hebben, probeert ze met u uit en begeleidt u in de 
aanschaf of aanvraag van deze voorzieningen of hulpmiddelen.

Thuisbehandeling
Omdat de ergotherapeutische behandeling heel praktisch is en gaat 
over activiteiten die u veelal thuis zult uitvoeren, komt de ergothera-
peut voornamelijk bij u aan huis. Op deze manier kunnen activiteiten 
geoefend worden in uw eigen omgeving.
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Wat te doen na Longrevalidatie? 

Na 10 weken zal de poliklinische longrevalidatie weer stoppen. 
Tijdens deze periode heeft u geleerd naar uw lichaam te luisteren en 
op fysiek vlak uw grenzen op te zoeken. Hopelijk heeft dit een positief 
effect gehad op uw dagelijks leven. Het is dan ook van groot belang 
om na de longrevalidatie door te gaan met deze veranderde leefge-
woonte. Gezond en gevarieerd eten is belangrijk, activiteitenverdeling 
over de dag is belangrijk en blijven bewegen is belangrijk. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat de effecten van de longrevalidatie zeer snel zul-
len afnemen als u na de revalidatie stopt met sporten! 

Na het afronden van het longrevalidatieprogramma moet u dus blijven 
(aangepast) sporten (liefst 2x per week). Wij adviseren u een sport te 
gaan doen die u zelf leuk vindt!

Wanneer het mogelijk is, kunt u dat doen bij een ‘normale’ sportver-
eniging. Wanneer dat niet haalbaar is, worden in Tiel en omgeving 
verschillende vormen van aanpast sporten aangeboden. Tijdens 
de longrevalidatie denken we met u mee om te zoeken naar een 
geschikte sportactiviteit. 
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1.  COPD longgroep Rivierenland 
Wat: Met andere longpatiënten sporten in een groep, waarin u 

werkt aan uw uithoudings vermogen. 
Waar: Ziekenhuis Rivierenland Tiel 
Wanneer: Dinsdag 19:00-20:00 uur
Telefoon: Henk van Verseveld 06 508 118 54 of  

Jan Kanis 06 2854 3084 

2.  Fysiotherapie Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Wat:  Medische fitness gericht op het onderhouden /  

verbeteren van uw conditie.
Waar:  Fysiotherapie Ziekenhuis Rivierenland in Tiel 
Wanneer:  Verschillende dagen en tijden
Door:  Fysiotherapeuten/ sportinstructeur van het ziekenhuis 

Rivierenland Tiel 
Contact: Tel. 0344 67 43 36
  fysiotherapiezrt@zrt.nl
 
3.  Fysiotherapie de Lage Korn 
Wat: Training gericht op het onderhouden / verbeteren  

van uw conditie, speciaal gericht op longpatiënten. 
Waar: Jonagold 11, Buren
Wanneer: Verschillende dagen en tijden 
Door wie: Peter & Karin Willemsen
Contact: Tel. 0344 607948
  www.delagekorn.nl 

fysiotherapie@delagekorn.nl

4.  Fysiotherapie Beusichem 
Wat: Training gericht op het onderhouden / verbeteren  

van uw conditie, speciaal gericht op longpatiënten.
Waar: De Wielstraat 20, Beusichem
Contact: Tel. 0345 50 16 18 
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5.  Fysiotherapie Geldermalsen 
Wat: Training gericht op het onderhouden / verbeteren  

van uw conditie speciaal gericht op longpatiënten.
Waar: J.F. Kennedylaan 1, Geldermalsen
Contact: Tel. 0345 57 72 73
  www.fysiotherapie-geldermalsen.nl 

6.  Medi-Sport Ochten
Wat: Training gericht op het onderhouden / verbeteren  

van uw conditie, speciaal gericht op longpatiënten.
Waar: Burg. Houtkoperlaan 2a, Ochten
Contact: Tel. 0344 64 17 87
  www.medi-sports.nl 

7.  Praktijk voor fysiotherapie Bleekveld
Wat: Training gericht op het onderhouden / verbeteren  

van uw conditie, speciaal gericht op longpatiënten.
Waar: Dodewaardlaan 5-01, Tiel 
Contact: Tel. 0344 61 54 45
  www.bleekveld.nl 

8.  Praktijk voor fysiotherapie Beneden Leeuwen
Wat: Training gericht op het onderhouden / verbeteren  

van uw conditie, speciaal gericht op longpatiënten.
Waar: Pastoor Zijlmansstraat 14, Beneden Leeuwen
Contact:  Tel. 0487 59 19 30
  info@fysiotherapiebenedenleeuwen.nl 

www.fysiotherapiebenedenleeuwen.nl 

9.  Praktijk voor fysiotherapie Passewaay
Wat: Training gericht op het onderhouden / verbeteren  

van uw conditie, speciaal gericht op longpatiënten.
Waar: Kamperfoelie 2,Tiel
Contact: Tel. 06 5137 2600 / 0344 65 55 12 
   ivtklooster@fysiotherapiepassewaaij.nl
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10. Fysiotherapie John van den Berge
Waar:  Anthony van Lalainglaan 51
   4101 HT Culemborg
Contact:  Tel. 0345 51 00 15
   www.fysiovdberge.nl
   info@fysiovdberge.nl

11. Adfys Culemborg
Waar: Anthony van Lalainglaan 1
   4101 HS Culemborg
Contact:  Tel. 0345 51 01 24
Waar: Koopmansgildeplein 6
   4105 TX Culemborg
Contact:  Tel. 0345 51 01 24
    www.adfys.nl
   culemborg@adfys.nl

12. Fysiotherapie Sylvia Crum
Waar:  Provinciale weg 16
   4033 BR Lienden
Contact:  Tel. 0344 60 46 93
   www.sylviacrum.nl
   info@sylviacrum.nl

13. Fysiotherapie Kesteren
Waar:  Torenstraat 6
   4041 GA Kesteren
Contact:  Tel. 0488 48 26 60
   www.fysiotherapiekesteren.nl
   info@fysiotherapiekesteren.nl
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14. Fysiotherapiepraktijk van Leeuwen
Waar:  Dr. G.v.Empelstraat 9
   4043 LZ Opheusden
Contact:  Tel. 0488 44 25 50
Waar:  Dalwagen 12
   6669 CC Dodewaard
Contact:  Tel. 0488 41 12 85
   www.fysiotherapievanleeuwen.nl

15. Stichting Zorgcentra Rivierenland
Waar:  Burgemeester Meslaan 49
   4003 CA Tiel
Contact:  Tel. 0344 67 16 40
    fysiotherapie@szr.nl
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Ruimte voor aantekeningen
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Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


