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1 Voorwoord   
Dit protocol is ontwikkeld om te kunnen dienen als leidraad bij de invoering van COPD ketenzorg en 
is gebaseerd op de NHG-standaard COPD (april 2015), de CBO-richtlijn “Diagnostiek en behandeling 
van COPD”(maart 2010) en de “Zorgstandaard COPD” van de Long Alliantie Nederland (juni 2013). 
 
Het is ontwikkeld als vervolg op het “Conceptprotocol Ketenzorg COPD” dat tot stand kwam door 
samenwerking van de Werkgroep Protocol en Zorgproces met drs. L.J.M.M. Weusten, huisarts en Mr. 
M de Jonge, directeur van het Medisch Coördinerend Centrum Eemland. 
 
In deze handleiding wordt uiteengezet hoe de basiszorg door de zorgverlener wordt uitgevoerd en 
wanneer consultatie of verwijzing geschiedt naar andere zorgverleners in de eerste of de tweede lijn. 
Hierbij is het uitgangspunt dat de basiszorg, onder voorwaarden, geleverd kan worden door de 
praktijkondersteuner. Er wordt aangegeven hoe de huisarts, die primair verantwoordelijk is voor de 
patiëntenzorg binnen zijn/haar praktijk, deze zorg aan de praktijkondersteuner kan delegeren en 
deze vervolgens controleert.  
 
Het protocol is een onderdeel van een samenwerkingsverband, waarbinnen zorgverleners elkaar 
informeren, waar nodig overleg voeren over de behandeling, gebruik maken van elkaars 
deskundigheid, en het behandelbeleid samen afstemmen.  
Veranderde inzichten en gedane ervaringen zullen het steeds kritisch kijken naar en het bijwerken 
van het protocol noodzakelijk maken. 
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2 Inleiding 
Het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt de komende jaren fors toe.  
 
Ook de chronisch obstructieve longziekte COPD trekt toenemend een zware wissel op ons 
gezondheidsstelsel. Deze “burden” belast het systeem voor wat betreft patiënten met COPD, 
enerzijds door toename van het aantal patiënten resulterend in sterk oplopende kosten, anderzijds 
door de stijgende mortaliteit. Daar waar andere chronische aandoeningen een stabilisatie of daling in 
de mortaliteit vertonen stijgt de lijn bij COPD scherp. Tegelijkertijd verwachten patiënten steeds 
meer kwaliteit van artsen en andere zorgverleners. Dit zijn redenen waarom de zorg voor mensen 
met chronische aandoeningen (verder) moet verbeteren.  
 
Deze mogelijkheid biedt ketenzorg, ook wel programmatische aanpak of ‘diseasemanagement’ 
genoemd. Ketenzorg stelt de patiënt centraal en voorziet in een zoveel mogelijk sluitende keten van 
vroegtijdige onderkenning, preventie, zelfmanagement en goede zorg. Onderzoek in binnen- en 
buitenland suggereert dat er mogelijkheden zijn voor het behalen van forse winst zowel wat betreft 
diagnostiek als behandeling. 
 
Bij de diagnostiek lijkt er sprake van zowel onder- als over diagnostiek. 
De uitdaging voor de komende jaren zit in het voor de zorg beheersbaar houden van deze chronische 
aandoening, waarbij de patiënt optimale diagnostiek en behandeling op de juiste plaats ontvangt, 
ondersteund door een ook voor de patiënt zelf toegankelijk elektronisch patiëntendossier.  
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3 Opsporen van COPD        
COPD komt vrijwel uitsluitend voor bij (ex-)rokers ouder dan 40 jaar en wordt gekenmerkt door 
hoesten – al of niet in combinatie met slijm opgeven – en geleidelijk progressieve dyspneuklachten.  
 
De correlatie tussen de gepresenteerde klachten en beperkingen en de ernst van de 
luchtwegobstructie en het longfunctieverlies is matig. 
 
Bij patiënten van 40 jaar en ouder met een relevante rookhistorie, die de huisarts bezoeken met 
langdurige of recidiverende (≥ 2 keer per jaar) luchtwegklachten, wordt spirometrie aanbevolen 
 
Inclusie methodiek bij casefinding kan bestaan uit de volgende vragen: 
 
1. Rookt u nu?       O ja O nee 
2. Heeft u (vroeger) tien jaar of langer gerookt?   O ja O nee 
3. Hoest u meerdere keren per dag?    O ja O nee 
4. Hoest u regelmatig slijm op?     O ja O nee 
5. Bent u sneller buiten adem dan uw leeftijdsgenoten?  O ja O nee 
 
Bij >3 vragen met een positief antwoord, stroomt de patiënt in, in het protocollair 
vaststellen/uitsluiten COPD. Deze diagnostische fase valt buiten de keten-DBC COPD. 
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4 Diagnose  
De diagnose COPD kan gesteld worden bij patiënten (meestal) ouder dan 40 jaar met klachten van  

• dyspneu en/of hoesten, al dan niet met slijm opgeven,  

• in combinatie met een relevante rookhistorie (> 20 jaar roken of > 15 pakjaren),  

• én een FEV1/FVC-ratio < 5e percentiel na gestandaardiseerde bronchusverwijding  (NHG-
standaard 2015). 

 
COPD op basis van andere risicofactoren, zoals een laag geboortegewicht, chronische blootstelling 
aan kleine deeltjes of alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, komt zelden voor; hiervoor is verwijzing naar de 
longarts aangewezen. 
 
COPD is uitgesloten bij een normale FEV1/FVC-ratio (>=5e percentiel) na gestandaardiseerde 
bronchusverwijding. 
 
Het stellen van de diagnose en de diagnostische spirometrie valt buiten de keten-DBC. 
 
N.B. Op het moment van aanmelding van een nieuwe patiënt wordt direct een volledige intake met 
CCQ, MRC en een spirometrie gedaan. 
 
Differentiaal diagnostisch is een aantal aandoeningen van belang: 
 
Astma (zie tabel in bijlage).  
Astma ontstaan na het 40e jaar kan differentiaal diagnostisch moeilijk te onderscheiden zijn van 
COPD, vooral als patiënten ook roken. Een klein deel van de patiënten met (ernstig) astma ontwikkelt 
daarnaast COPD (zie NHG-Standaard Astma bij volwassenen).  
 
Hartfalen zie NHG-Standaard Hartfalen. 
 
Longcarcinoom het vermoeden daarvan kan gebaseerd zijn op symptomen (hemoptoë, veranderd 
hoestpatroon, borstkaspijn, gewichtsvermindering) of op een toevalsbevinding op een X-thorax. 
 
Restrictieve longaandoeningen ziekten die gepaard gaan met een afname van het longvolume  zoals 
longfibrose, ‘stoflongen’ of ernstige kyfoscoliose. Een afwijkende FVC in combinatie met een normale 
FEV1/FVC-ratio kan een aanwijzing zijn voor een restrictieve stoornis, maar is in de eerste lijn 
meestal het gevolg van een technisch onvoldoende uitgevoerde test. De diagnose “restrictieve 
longaandoening” mag nooit gesteld worden naar aanleiding van een longfunctieonderzoek in de 
huisartsenpraktijk. 
 
Obesitas gerelateerde aandoeningen zoals het obesitashypoventilatiesyndroom of het obstructief 
slaapapneusyndroom (OSAS), al dan niet in combinatie met COPD. 
 
Interstitiële longaandoeningen, zoals extrinsieke allergische alveolitis (bijvoorbeeld door allergenen 
van duiven en parkieten). 
 
Bronchiëctasieën bij chronisch hoesten en opgeven van veel sputum en betrekkelijk geringe 
spirometrische afwijkingen. 
 
Andere oorzaken van dyspneu, zoals een longembolie (zie de NHG-Standaard Veneuze trombo-
embolie), pneumothorax en dysfunctioneel ademhalen. 
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5 Trapsgewijs assessment en het individueel zorgplan 
De Zorgstandaard COPD en ook dit protocol is opgebouwd rond de begrippen trapsgewijs 
assessment, individueel zorgplan en indeling in ziektelast. Onderstaand wordt een korte uitleg van de 
eerste twee begrippen  gegeven. 

5.1 Het assessment 

Na het stellen van de diagnose COPD dienen alle hoofddomeinen van de integrale 
gezondheidstoestand van de patiënt te worden geïnventariseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk ook de 
potentiële adaptatie van de patiënt aan zijn ziekte beoordeeld. De “NHG-praktijkwijzer COPD voor 
huisartsen en praktijkondersteuners” spreekt van een “scharnier-consult. In dit consult krijgt de 
patiënt de diagnose, wordt begonnen met de uitleg van de consequenties daarvan en wordt een 
start gemaakt met de begeleiding. 
 
Werkwijze  
Basale parameters bij het assessment: 

• Anamnese  

• Ervaren klachten en beperkingen, bijv. CCQ 

• Dyspnoescore: MRC 

• Voedingstoestand: Gewichtsverlies, BMI 

• Longfunctiebeperking: éénsecondewaarde (FEV1), reversibiliteit, FEV/FVC (FER), verloop 
FEV1 (beiden na bronchusverwijding) over de tijd 

 
Anamnese dient gericht te zijn op alle aspecten van de integrale gezondheidstoestand (incl. 
comorbiditeit) en de mate van adaptatie op alle relevante domeinen. Hierbij is onder andere 
aandacht voor : 

• het omgaan met dyspnoe 

• fysieke en sociale beperkingen 

• werkverzuim 

• rookgedrag 

• gewichtsverlies 

• exacerbaties 

• medicatiegebruik 

• fysieke activiteit 
 
Op basis van de verkregen gegevens wordt beoordeeld of er een nadere analyse plaats zal vinden of 
dat er in samenspraak met de patiënt een individueel zorgplan (met algemene NHG- en persoonlijke 
behandeldoelen) opgemaakt kan worden. 
 
Samenvattend is er sprake van een trapsgewijs assessment: 
 
Trap 1:  
Anamnese en eerste analyse voor fysiologische parameters, klachten, beperkingen dagelijks leven en 
kwaliteit van leven (FEV1, BMI, CCQ, MRC of vergelijkbare parameters). 
 
Trap 2:  
Bij afwijkend profiel volgt gedetailleerd assessment door de longarts en longverpleegkundige, 
eventueel aangevuld met andere disciplines. 
 
Trap 3:  
Bij complexe somatische en/of complexe adaptatieproblematiek bestaat de mogelijkheid van een 
intensieve integrale analyse door een gespecialiseerd multidisciplinair team (zie ook Longrevalidatie). 
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5.2 Individueel zorgplan 

De Zorgstandaard COPD gaat primair uit van de vraag van de patiënt die gebruik maakt van zorg.  
In een individueel zorgplan worden alle onderdelen die van belang zijn in de behandeling van een 
patiënt vastgelegd.  
 
Ook de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners worden in dit plan vastgelegd. 
 
Het zorgplan beschrijft de zorgvraag, de oorzaken van de ervaren beperkingen, de NHG- en 
persoonlijke behandeldoelen, de behandelinterventies, etc.  
 
Het uiteindelijke doel, afname van het aantal klachten en verbetering van de kwaliteit van leven, kan 
alleen bereikt worden als een samenhangend geheel aan interventies plaatsvindt. De uitgebreidheid 
van de interventies is afhankelijk van de ernst van de luchtwegobstructie en de ervaren ziektelast.  
 
Een individueel zorgplan helpt de patiënt inzicht te krijgen in het ziekteproces, de zelfzorg te 
versterken en het stimuleert tot het vervullen van een sleutelrol in het monitoren van het verloop 
van het eigen ziekteproces.  
 
In het zorgplan wordt ook aandacht besteed aan het sociale netwerk van de patiënt. Zo kan het 
systeem invloed hebben op de mate waarin iemand met COPD in staat is zelfstandig en adequaat om 
te gaan met klachten. Het (weer) participeren in een sociaal netwerk, het werk of binnen de 
maatschappij kan een van de streefdoelen van het zorgplan zijn. 
 
Het is aannemelijk dat de patiënt vlak na het stellen van de diagnose nog te weinig zelfvertrouwen en 
te weinig kennis van de ziekte en het proces heeft, om de rol als regisseur van het eigen zorgplan te 
kunnen vervullen. Naarmate de patiënt meer kennis verwerft, zal zijn zelfvertrouwen en 
betrokkenheid toenemen. 
 
Het zorgplan legt daarmee de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid mede bij de patiënt 
zelf. 
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6 In kaart brengen van een nieuwe COPD patiënt 

6.1 Anamnese 

Vraag naar klachten die kunnen passen bij COPD: 

• hoesten: productieve (ochtend)hoest, chronisch hoesten (> 3 maanden) 

• piepende ademhaling 

• dyspnoe 

• problemen met mucusklaring 

• ongewenst gewichtsverlies of spierkrachtverlies (bij het vermoeden van ernstiger COPD) 
 
Vraag naar de mate van hinder van klachten:  

• frequentie van de klachten (incidenteel, regelmatig, dagelijks) 

• symptoomvrije intervallen 

• invloed van de klachten op het functioneren overdag (sociale contacten, hobby’s) 

• invloed van de klachten op het functioneren ’s nachts (het slapen) 

• invloed van de klachten op het vermogen tot lichamelijke inspanning 

• ziekteverzuim; relatie van de klachten met het werk, gevolg van de klachten voor het 
werk 

 
Informeer naar leefstijl. 

• Lichamelijke activiteit 

• Wens tot stoppen met roken 

• Voeding (in gevallen waar een te laag BMI (<21) daartoe aanleiding geeft) 
 
Vraag naar risicofactoren voor COPD:  

▪ roken:  

• huidig of voormalig rookgedrag 

• aantal jaren dat men gerookt heeft en het gemiddelde aantal sigaretten per dag 

• op welke leeftijd men met roken is begonnen 
▪ beroep (schilders, chauffeurs, kappers, bakkers, werknemers in een omgeving met veel stof 

van bijvoorbeeld steen, metaal, graan) 
 
Besteed aandacht aan psychosociale factoren:  

• angst voor dyspnoe 

• klachten die passen bij depressie of een angststoornis 

• sociale situatie 
 
Ga na of er sprake is van comorbiditeit waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
(medicamenteuze) behandeling 

• zoals diabetes mellitus (prednisolonkuur)  

• ziekten van het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten (in verband met eventuele 
inspanningstraining) 

 
Vraag bij het vermoeden van de dubbeldiagnose COPD én astma naar aanwijzingen voor een 
allergische oorzaak  

• relatie van de klachten met een allergische prikkel 

• atopische aandoening bij de patiënt zelf of bij naaste familieleden 
 
Besteed bij differentiaal diagnostische twijfel tussen COPD en hartfalen aandacht aan 
cardiovasculaire aandoeningen in de voorgeschiedenis, zoals  
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• hypertensie 

• doorgemaakt myocardinfarct  

• angina pectoris 

• vraag naar actuele klachten zoals hartkloppingen en pijn op de borst die passen bij 
angina pectoris 

6.2 Lichamelijk onderzoek 

Inspecteer de patiënt 

• let op de mate van dyspnoe  

• tel de ademhalingsfrequentie 

• let op het gebruik van hulpademhalingsspieren en de inspiratiestand 
 
Ausculteer hart en longen en let daarbij op  

• de aanwezigheid van een verlengd expirium 

• expiratoir piepen 

• crepiteren  
  
Meet  

• gewicht 

• lengte  
 
Bepaal bij ernstige dyspnoe de bloeddruk, saturatie en de hartfrequentie. 
 
Als vroegere gegevens beschikbaar zijn, wordt nagegaan of er sprake is van ongewenst 
gewichtsverlies. 
 
De huisarts verricht ander lichamelijk onderzoek als de anamnese daartoe aanleiding geeft, 
bijvoorbeeld bij anamnestische aanwijzingen voor (bijkomend) hartfalen. 
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6.3 Aanvullend onderzoek 

6.3.1 Spirometrie  

(zie ook protocol spirometrie in bijlage.) 

• Verricht een diagnostische spirometrie. Bepaal de FEV1, de FVC en een flowvolumecurve. 
 

 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 
gerede twijfel over gebruik van 
de eigen luchtwegmedicatie 

Procedure 

Test (blazen flowvolumecurve) volgens 
internationaal geaccepteerde 
aanbevelingen  
Dien gestandaardiseerde 
bronchusverwijding toe (salbutamol 100 
mcg via dosisaerosol en voorzetkamer in 4 
afzonderlijke inhalaties met interval van 
30 seconden) 
Test opnieuw na 15 minuten 

Test (blazen flowvolumecurve) 
volgens internationaal 
geaccepteerde aanbevelingen 

Interpretatie 

Geen obstructie: normale FEV1/FVC-ratio 
(≥ 5e percentiel van referentiepopulatie) 
na bronchusverwijding; dit sluit COPD uit, 
maar sluit astma niet uit 
Persisterende obstructie: afwijkende 
FEV1/FVC-ratio na bronchusverwijding; dit 
is een aanwijzing voor COPD, maar sluit 
astma niet uit 
Reversibiliteit: FEV1-toename ten 
opzichte van de waarde vóór 
bronchusverwijding met ≥ 12% én ≥ 200 
ml); dit wijst op astma (ook bij een 
normale FEV1/FVC-ratio), maar sluit COPD 
niet uit 

Fysiologische daling: daling 
van FEV1 over ten minste 3 
jaar (≥ 3 metingen) met 
gemiddeld 35 ml/jaar of 
minder  
Bij niet-fysiologische daling: ga 
oorzaak na en pas beleid aan 

 
Spreek bij afwijkende spirometrie herhaling af na zes weken, zodat de patiënt hersteld is van een 
mogelijk eerste gepresenteerde exacerbatie van COPD. 
Herhaal de spirometrie na zes tot twaalf weken: 

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

• om het effect van de behandeling te evalueren bij twijfel tussen astma en COPD. Dit 
onderzoek vindt bij voorkeur plaats ten tijde van klachten. 
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6.3.2 X-thorax  

Bij een discrepantie tussen de klachten of ziektelast en de spirometrische afwijkingen (chronisch 
hoesten of dyspneu en betrekkelijk geringe spirometrische afwijkingen): 

• X-thorax (bijvoorbeeld bij vermoeden van longcarcinoom, tbc, pneumothorax); 

• hoge resolutie-CT-scan (via de longarts) bij vermoeden van bronchiectasieën. 
Denk ook aan andere aandoeningen, zoals hartfalen. Bij het vermoeden van hartfalen zie de NHG-
Standaard Hartfalen. 

6.4 Indeling COPD volgens GOLD-criteria 

GOLD-stadium  FEV1/FVC-ratio  FEV 1 (% van de voorspelde waarde)  

I Licht 
< p5 (z-score < −1,64) 

> 80 

II Matig ernstig 50 ≤ en < 80 

III Ernstig 

 

30 ≤ en < 50 

IV Zeer ernstig < 30 (of < 50 bij aanwezigheid van 
longfalen) 

Grenswaarden van FEV1/FVC-ratio en FEV1 zijn waarden na bronchusverwijding. 

6.5 Indeling naar ziektelast 

COPD is een aandoening die zich moeilijk laat kwalificeren en kwantificeren. De GOLD richtlijn deelt 
de ernst van COPD alleen in volgens longfunctie (spirometrie) criteria. Het eerder beschreven 
assessment geeft in aanvulling op de GOLD-classificatie een meer gewogen inzicht in de ziektelast 
c.q. in de door de patiënt ervaren gezondheidsproblemen. 
 
Meerdere factoren, zoals de ernst van de kortademigheid, klachten als hoesten en het opgeven van 
slijm, de ernst en frequentie van exacerbaties, beperkingen van het inspanningsvermogen en de 
aanwezigheid van comorbiditeit, zijn naast de indeling van de obstructie middels spirometrie 
uiteindelijk medebepalend voor de ernst van COPD. Daarnaast dient meegenomen te worden dat 
COPD naast longklachten bij een substantieel aantal patiënten ook systemische afwijkingen, zoals 
verminderde spiermassa, gewichtsverlies, osteoporose, hartfalen en pulmonale hypertensie kan 
geven. 
 
Ook speelt de mate waarin de patiënt erin slaagt zich aan zijn stoornis aan te passen een belangrijke 
rol bij de ervaren ziektelast en de ervaren kwaliteit van leven. 
 
Patiënten met COPD dienen op basis van bovenstaande gegevens te worden ingedeeld naar 
ziektelast in ernst variërend van licht, matig tot ernstig. 
 
Dit betekent niet dat de GOLD-classificatie volledig wordt losgelaten. Met name in de diagnostische 
fase blijft de ernst van de luchtwegobstructie, en daarmee de GOLD-classificatie, een belangrijke 
parameter bij het beoordelen van de fysiologische toestand van de patiënt. 
 
Genezing van COPD is niet mogelijk, maar de ziektelast kan wel verminderd worden en de progressie 
van de klachten is mogelijk af te remmen. Toch ervaren mensen met COPD vaak een zware en in de 
tijd steeds toenemende ziektelast, waaronder ook moeheid en bijvoorbeeld depressiviteit. Het is niet 
vanzelfsprekend dat mensen met COPD met een lichte ziektelast, een ernstige ziektelast zullen 
ontwikkelen. 
 



Huisartsen Eemland Zorg 
COPD protocol deel 2 

 - 15 - 

De onderstaande criteria vormen de basis voor het geven van een ziektelast indicatie.   
 
Diagnostische problemen  

• COPD op jonge leeftijd, arbitrair <= 50 jaar 

• Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50%, pred. of < 1,5 l absoluut 

• Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten 

• Nooit gerookt en geen onderbehandeld astma 

• Ongewenst gewichtsverlies > 5%/mnd, > 10%/6 mnd 

• BMI < 21 

• VVMI < 16 ( man), < 15 ( vrouw), zonder andere verklaring 

• Verdenking hypoxemie: bijvoorbeeld perifere zuurstofsaturatie <= 92%, desaturatie bij 
inspanning > 3% of <= 90% absoluut 

 
Niet of onvoldoende bereiken behandeldoelen ondanks adequate therapie  

• Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd aan COPD 
(bijvoorbeeld CCQ >= 2, MRC >= 3) 

• Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% pred., of < 1,5 l absoluut 

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

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

• Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling 

• Mogelijke indicatie voor longrevalidatie 

• Matig tot ernstige adaptatieproblemen 

• Exacerbatie >= 2 afgelopen jaar waarvoor orale steroïden 
 
Zie ook de tabel: indeling naar ziektelast. 
  



Huisartsen Eemland Zorg 
COPD protocol deel 2 

 - 16 - 

 

Ziektelast Kenmerken 

 
Licht 

 
Iedere patiënt met COPD, met een FEV1 >50% van voorspelde waarde,  
 

• bij wie niet (meer) een nadere analyse geïndiceerd is van diagnostische 
problemen 

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

• zonder ernstige adaptatieproblemen  

• zonder verminderde voedingstoestand 

• zonder frequente exacerbaties 

• zonder problemen met het behalen behandeldoelen  

• bij wie de ziektelast in geringe mate beïnvloed wordt door comorbiditeit  
 
 

 
Matig 

 
Iedere patiënt met COPD bij wie, 
 

• nadere analyse (nog) geïndiceerd is van diagnostische problemen c.q. niet 
behalen behandeldoelen 

• behandeling dicht bij huis mogelijk is (bijvoorbeeld deelnemen aan een 
beweegprogramma), maar een laagfrequente, uitgebreidere monitoring 
in de tweede lijn noodzakelijk is.  

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

 
Ernstig  

 
Iedere patiënt met COPD bij wie  
 

• nadere analyse geïndiceerd is van diagnostische problemen c.q. niet 
behalen behandeldoelen,  

• bij wie intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn (bv. door middel 
van multidisciplinaire revalidatie) noodzakelijk is 
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7 Behandeling        

7.1 Doel van de behandeling  

De behandelingsdoelen bij patiënten met COPD zijn: 

• verminderen van de klachten 

• verbeteren van het inspanningsvermogen 

• normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV1) 

• voorkómen van exacerbaties 

• uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid 

• verbeteren van de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven 

7.2 Niet-medicamenteuze adviezen 

7.2.1 Informatie, voorlichting en educatie 

Voor alle mensen met COPD, ongeacht de ernst van hun ziektelast, zijn voorlichting en educatie over 
een gezonde levenswijze bij COPD en omgaan met de gevolgen van het ziekteverloop van essentieel 
belang.  
Het verdient aanbeveling om zo snel mogelijk na de diagnose patiëntgericht met de informatie te 
starten.  
De patiënt krijgt stapsgewijs informatie over wat zijn ziekte inhoudt, welke behandeling wordt 
voorgesteld en wat de effecten op het dagelijks leven kunnen zijn. Ook wordt aandacht besteed aan 
het onderwerp ‘lotgenotencontact’.  
Voorlichting wordt zowel auditief, visueel als praktisch aangeboden. Geef de NHG-patiëntenbrieven 
mee. Wijs de patiënt op het bestaan van het Longfonds (www.longfonds.nl). 
Daarbij is het belangrijk dat na elk consult c.q. gesprek gecheckt wordt of de patiënt alles heeft 
begrepen en of hij nog vragen heeft. 
 
Voor mensen met lichte of stabiel matige ziektelast kan patiëntenvoorlichting het beste worden 
gericht op: 

• Stoppen met roken (als de patiënt nog rookt) (zie bijlage “Stoppen met roken”) 

• Inhalatie-instructie 

• Inventariseren en beantwoorden van specifieke vragen 

• Optimaliseren van het prestatievermogen, besteed aandacht aan beweging en gezonde 
voeding 

• Bespreken van het individueel zorgplan 
 
Het aanbieden van een programma gericht op zelfmanagement is waarschijnlijk vooral effectief bij 
patiënten met een matige ziektelast. Programma’s kunnen de volgende onderdelen bevatten: 

• Stoppen met roken als de patiënt nog rookt (zie bijlage “Stoppen met roken”) 

• Fysiek trainingsprogramma 

• Technieken om met kortademigheid om te gaan 

• Kennis over werking (educatie) en gebruik (instructie) van medicatie 

• (Zo mogelijk) vermijden van uitlokkende factoren 

• Vroegtijdige herkenning van exacerbaties 

• Richtlijnen voor (zelfstandige) behandeling van exacerbaties 

• De rol van (gezonde) voeding 
 

http://www.longfonds.nl/
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7.2.2 Bewegen 

Bij veel patiënten met COPD is sprake van inactiviteit. Het is belangrijk dat zowel patiënt als 
zorgverleners hiervoor aandacht hebben vanwege de invloed die het kan hebben op de ernst van de 
klachten, de beperkingen, de kwaliteit van leven en het medisch zorggebruik.  
 
De eenvoudigste vorm van interventie is een beweegadvies:  
De patiënt wordt geadviseerd om voldoende te bewegen, bijvoorbeeld dagelijks een half uur matig 
intensief wandelen, fietsen, zwemmen of fitness. (Zie bijlage Nederlands Norm Gezond Bewegen). 
 
Uitgangspunt is dat patiënten met een licht tot matige ziektelast in principe kunnen meedoen aan 
reguliere sport- en beweegactiviteiten. Als de patiënt daar niet in slaagt door aanhoudende (angst 
voor) dyspnoe, wordt overwogen de patiënt te verwijzen naar een in longreactivatie gespecialiseerde 
oefen- of fysiotherapeut voor inspanningstraining en ademhalingsoefeningen. Bij patiënten met 
cardiovasculaire comorbiditeit laat de huisarts voorafgaand aan inspanningstraining eerst ergometrie 
verrichten om het risico van cardiovasculaire complicaties in te schatten. 
 
Bij patiënten met lichte of matige ziektelast die ondanks optimale medische en fysiotherapeutische 
zorg beperkingen en participatieproblemen blijven ondervinden, verdient het aanbeveling een 
revalidatieprogramma te bespreken via verwijzing naar de longarts (zie Consultatie en verwijzing).  
 
Patiënten met matige of ernstige ziektelast zullen in het algemeen al bij de longarts bekend zijn en 
komen vrijwel allemaal in aanmerking voor een multidisciplinair longrevalidatieprogramma in een 
daartoe gespecialiseerd centrum.  

7.2.3 Voeding en dieet 

Bij COPD-patiënten met een ernstige ziektelast wordt de prognose van de ziekte, naast de mate van 
dyspnoe en  comorbiditeit (met name hartfalen), vooral bepaald door het gewicht(sverlies). 
 
Aan een COPD-patiënt met een verminderde voedingstoestand wordt, nadat andere oorzaken van 
deze voedingstoestand zijn uitgesloten, een dieetinterventie aangeboden gecombineerd met een 
inspanningsinterventie.  
 
De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: 

• BMI ≤21 kg/m2; of 

• Ongewenst gewichtsverlies, te weten 5% of meer binnen 1 maand of 10% of meer 
binnen een periode van 6 maanden; of 

• Vetvrije massa index (VVM-i) bij mannen ≤16kg/m2 of bij vrouwen ≤15kg/m2. 
 
N.B. Alleen als een patiënt dieetmaatregelen neemt in combinatie met inspanningstraining binnen 
een intensief revalidatieprogramma kan dat leiden tot een positief effect op de energiebalans. 
 
Bij COPD-patiënten met een matige of ernstige ziektelast en obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) is een 
dieetinterventie pas geïndiceerd, indien andere medische redenen gewichtsreductie vereisen. De 
behandeling is gericht op gewichtsvermindering met behoud van spiermassa door het intensiveren 
van lichamelijke inspanning en een adequate inname van eiwitten en energie. 

7.2.4 Influenzavaccinatie  

Leg belang van vaccinatie uit 
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7.2.5 Ademhalingsoefeningen 

Bij blijvende kortademigheid kunnen ademhalingsoefeningen, zo nodig met instructie door een in 
longreactivatie gespecialiseerde oefen- of fysiotherapeut, nuttig zijn. Overweeg bij aanhoudende 
problemen met de mucusklaring verwijzing naar een oefen- of fysiotherapeut  

7.2.6 Psychosociale problematiek 

Bij psychosociale problemen geeft de huisarts (emotionele) ondersteuning en adviezen. Bij ernstiger 
problematiek, zoals een angststoornis of depressie, stelt de huisarts zelf een behandeling in of 
verwijst de patiënt hiervoor naar een psycholoog of psychiater.  

7.2.7 Werk 

De patiënt wordt geadviseerd bij werkgerelateerde problemen of belemmeringen contact op te 
nemen met de bedrijfsarts, waarna indien nodig overleg over afstemming van het beleid wordt 
gevoerd. 

7.3  Medicamenteuze behandeling 

Het primaire doel bij medicamenteuze behandeling is:  

• Verminderen van de klachten 

• Optimaliseren van de kwaliteit van leven 

• Verbeteren van het inspanningsvermogen 

• Zo mogelijk verbeteren van de longfunctie  

• Zo mogelijk verminderen van het aantal exacerbaties 
 
Op langere termijn is het doel: 

• Zo mogelijk voorkomen of vertragen van de achteruitgang van de longfunctie 

• Uitstellen of voorkomen van complicaties en invaliditeit 

• Zo goed mogelijk behoud van kwaliteit van leven  
 
Belangrijke aandachtspunten bij de medicamenteuze behandeling zijn: 

• Juiste toedieningsvorm en uniformiteit van toedieningsvormen 

• Goede hanteerbaarheid/inhalatietechniek bij het gebruik van de medicatie en de 
inhalatiehulpmiddelen 

• Therapietrouw en correctie van onder- en overmatig gebruik 

• Bijwerkingen van de medicatie 
 
Luchtwegverwijders 
Met kort- en langwerkende luchtwegverwijders worden klachten en exacerbaties symptomatisch 
behandeld. Deze middelen hebben geen effect op het beloop van de geleidelijke afname van de 
longfunctie (FEV1). Bij lichte ziektelast kan ook ‘zo nodig’ medicatie geadviseerd worden bij 
verergering van klachten. 
 
Ga bij ‘nieuwe’ patiënten met COPD empirisch na welke kortwerkende luchtwegverwijder of 
combinatie van luchtwegverwijders het meest werkzaam is. Bij patiënten met COPD en weinig 
klachten (bijvoorbeeld MRC < 2 of CCQ < 1) kan inhalatiemedicatie achterwege blijven. 

• Begin met een van beide soorten kortwerkende luchtwegverwijders (zie ook de tabel 
‘inhalatiemedicatie bij COPD’): 

o een SABA (short acting beta-2-agonist) (salbutamol, terbutaline) of 
o een SAMA (short acting muscarinic antagonist) (ipratropium) 
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• Kies de andere soort luchtwegverwijder bij onvoldoende verbetering (aanhoudende klachten 
van dyspneu) na twee weken, of voeg een middel van de andere soort toe. 

 

• Bij het niet behalen van de behandeldoelen (aanhoudend klachten van dyspneu, 
exacerbaties, nachtelijke klachten) bij patiënten met (matig) ernstige luchtwegobstructie 
(FEV1 < 80% van voorspeld) wordt overgestapt op een onderhoudsbehandeling met een 
langwerkende luchtwegverwijder (zie ook de tabel ‘inhalatiemedicatie bij COPD’): 

o een LABA (long acting beta-2-agonist) zoals formoterol of salmeterol of; 
o een LAMA (long acting muscarinic antagonist) zoals tiotropium. 

 
Er zijn geen klinische redenen voor een voorkeur voor LABA of LAMA; de keuze wordt bepaald op 
basis van doelmatigheid. 
 

• Zo nodig kan een LABA met een LAMA worden gecombineerd, hoewel het bewijs voor de 
werkzaamheid daarvan en de toegevoegde waarde van de combinatie zeer beperkt zijn.  

• Bij patiënten met (zeer) ernstige luchtwegobstructie (FEV1 < 50% van voorspeld) of met 
cardiale comorbiditeit kan de keuze tussen een LABA en LAMA gemaakt worden op basis van 
aanwezige comorbiditeit en symptomen (bij glaucoom en/of risico op urineretentie voorkeur 
voor LABA; bij palpitaties/tachycardie voorkeur voor LAMA). 

 
Tabel: Inhalatiemedicatie bij COPD 

Middel Inhalatiepoeder Dosisaerosol Maximum/dag 

Kortwerkende luchtwegverwijders  

SABA (short acting beta-2-agonist) 

Salbutamol  
4 dd 100-400 
microg 

4 dd 100-200 
microg 

800-1600 microg, afhankelijk van 
de toedieningsvorm 

Terbutaline  4 dd 500 microg - 4000 microg (1000 microg/keer) 

SAMA (short acting muscarinic antagonist) 

Ipratropium  3-4 dd 40 microg 
3-4 dd 20-40 
microg 

320 microg 

Langwerkende luchtwegverwijders  

LABA (long acting beta-2-agonist) 

Formoterol  1-2 dd 12-24 microg 
1-2 dd 12-24 
microg 

48 microg 

Salmeterol  2 dd 50 microg 
2 dd 2 maal 25 
microg 

100 microg 

LAMA (long acting muscarinic antagonist) 

Tiotropium  1 dd 18 microg 
1 dd 2 maal 2,5 
microg  
(soft mist inhaler) 

18 microg (inhalatiepoeder) 
5 microg (soft mist inhaler) 

Inhalatiecorticosteroïden (ICS)* 

Beclometason† 2 dd 400 microg 2 dd 400 microg 1600 microg 

Budesonide† 2 dd 400 microg 2 dd 400 microg 1600 microg 

Fluticasonpropionaat  2 dd 500 microg 2 dd 500 microg 1000 microg 
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* Indicatie: alleen bij ≥ 2 exacerbaties in het voorafgaande jaar, ondanks behandeling met LABA of 
LAMA. 
Beclometason en budesonide als monopreparaat zijn niet geregistreerd voor de behandeling van 
COPD (off label); bij beclometason extrafijn gelden lagere doseringen; dit middel is anno 2015 
relatief duur. 

 
Inhalatiecorticosteroïden 

• Overweeg het toevoegen van inhalatiecorticosteroïden (ICS) gedurende één jaar alleen bij 
patiënten met frequente ernstige exacerbaties (twee of meer kuren prednisolon of een 
antibioticum of ziekenhuisopname in verband met COPD per jaar), ondanks 
onderhoudsbehandeling met een langwerkende luchtwegverwijder. Bij een afname van het 
aantal exacerbaties, gemeten aan het aantal kuren prednisolon of een antibioticum of 
ziekenhuisopnamen in verband met COPD, wordt de behandeling voortgezet.  

• Behandeling met ICS geeft een verhoogd risico op een pneumonie. Als het aantal 
exacerbaties niet duidelijk afneemt na één jaar of als er gedurende een langere periode 
(twee jaar) geen exacerbaties meer zijn, wordt de behandeling met ICS daarom gestaakt. 
Evalueer drie maanden na het staken van de ICS.  

• De huisarts begint in het algemeen niet met een onderhoudsbehandeling met een 
combinatiepreparaat van een ICS en een LABA, vanwege de beperkte indicatie van ICS bij 
COPD. 

 
Overige middelen 
Een onderhoudsbehandeling met orale corticosteroïden is vanwege de langetermijneffecten 
voorbehouden aan de longarts. Onderhoudsbehandeling met antibiotica wordt in de eerste lijn niet 
aanbevolen omdat de voordelen niet tegen de nadelen opwegen. 
 
Acetylcysteïne wordt niet aanbevolen bij COPD.  
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7.4  Periodieke controles 

Gezien het soms chronisch progressieve, maar ook grillige verloop van COPD is het voor alle 
patiënten met COPD van belang dat er een regelmatige controle is. Hierdoor kunnen veranderingen 
in de integrale gezondheidstoestand tijdig gesignaleerd worden en kan de zorg op de veranderde 
zorgvraag aangepast worden. De frequentie en plaats van de monitoring kan van patiënt tot patiënt 
en van moment tot moment verschillen, waarbij de dynamiek van COPD leidend is. 
 
De wijze van monitoring wordt met de patiënt besproken en de afspraken worden in het individueel 
zorgplan vastgelegd.  
In de regel is de eerste lijn verantwoordelijk voor monitoring van de COPD-patiënt met lichte 
ziektelast en de tweede lijn voor de patiënt met een ernstige ziektelast.  
Bij een matige ziektelast is er vaak sprake van gedeelde zorg.  
Wanneer er sprake is van een stabiele situatie kan controle plaatsvinden in de eerste lijn, met 
consultatie mogelijkheden naar de tweede lijn 

7.4.1 Controlefrequentie/ Monitoring indeling naar ziektelast 

Er is geen evidence ten aanzien van de juiste frequentie van controle c.q. monitoring. Indien er 
sprake is van een stabiele situatie kan op basis van de huidige richtlijnen en common sense de 
volgende frequentie gehanteerd worden: 
 
Patiënt met COPD met een lichte ziektelast: 
Controle minstens één keer per jaar met jaarlijks een basaal assessment in de eerste lijn 
(anamnese/exacerbatiefrequentie, MRC/CCQ/BMI/FEV1). Indien dit assessment afwijkingen oplevert 
als eerder beschreven, is er op dat moment geen sprake meer van een lichte ziektelast. 
 
Patiënt met COPD met een matige ziektelast: 
Controle minstens twee keer per jaar met minimaal jaarlijks een basaal assessment (anamnese/ 
exacerbatiefrequentie/MRC/CCQ/BMI/FEV1). Op indicatie kan er sprake zijn van een uitgebreider 
assessment (zie parameters voor nadere analyse bij hoofdstuk verwijzing). 
 
Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast: 
Controle minstens twee keer per jaar met minimaal jaarlijks een basaal assessment in tweede lijn 
(anamnese/exacerbatiefrequentie/MRC/CCQ/BMI/FEV1). Op indicatie kan sprake zijn van een 
uitgebreider assessment (zie parameters voor nadere analyse bij hoofdstuk verwijzing ). 
 
De controlefrequentie moet dus worden aangepast aan het beloop van de ervaren klachten en het 
behalen van de gestelde doelen. Bij de controles worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• Klachten 

• CCQ, MRC 

• Exacerbatie frequentie/opname 

• Voedingstoestand BMI/VVMI 

• Bepaling van het gewicht en eventueel auscultatie van de longen 

• Inspanningsvermogen NNGB 

• Stoppen met roken (als patiënt nog rookt) 

• Effect behandeling  

• Controle medicatiegebruik en inhalatietechniek, bijwerkingen medicatie 

• Zo nodig spirometrie (zie tabel: ‘Monitoring na de diagnostische fase’  

• Comorbiditeit, denk aan hartfalen 

• X-thorax / BNP regulier niet geïndiceerd, eventueel wel op indicatie. 

• Werksituatie 

• Psychosociale stoornissen. 
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Leg in het dossier vast:  

• Diagnose, COPD of COPD met mogelijk astma 

• Hoofdbehandelaarschap  

• Ziektelast en ernst COPD volgens de GOLD classificatie 

• Exacerbatiefrequentie en aantal opnames 

• FEV1: huidige en beste persoonlijke waarde en eventueel de reversibiliteit; 

• Bij rokers: roken: pakjaren en verslag van de stoppogingen; 

• Medicatie en bijwerkingen 

• Inhalatie instructie 

• CCQ en MRC  

• Gewicht, lengte, BMI 

• Griepvaccinatie 

• Beweegadvies  

• Comorbiditeit 
 
Tabel: ‘Monitoring na de diagnostische fase’ 

Patiënten  
Frequentie 
controleconsult 

Frequentie spirometrie  

Instelfase COPD 
Na verandering 
medicatie 

1-2 keer  

Lichte ziektelast: bij patiënten 
zonder klachten† én die niet 
(meer) roken 

Jaarlijks Niet 

Lichte ziektelast: bij patiënten 
met klachten‡ of die roken 

Ten minste jaarlijks Eenmaal per 3 jaar 

Matige ziektelast 
Ten minste 2 maal per 
jaar 

Jaarlijks; bij adequate omgang met de 
aandoening bij patiënt die gestopt is 
met roken kan dit eenmaal per 3 jaar 

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

Beperkte levensverwachting  Zorg op maat Niet aanbevolen 

Exacerbatie 
Extra na behandeling 
van de exacerbatie 

Niet extra 

NB. Bij afwezigheid van jaarlijkse spirometrie kan uitgegaan worden van de laatst gemeten 
waarden. 
† Zonder klachten (bij lichte ziektelast): MRC < 2 en/of CCQ < 1 én zonder exacerbatie de 
voorafgaande 12 maanden. 
‡ Met klachten (bij lichte ziektelast): MRC = 2 of CCQ ≥ 1 en < 2 of maximaal 1 exacerbatie de 
voorafgaande 12 maanden. 

 

7.5 Exacerbaties 

Bij alle mensen met COPD kan zich plotseling een verergering van klachten (exacerbatie) voordoen.  
Een exacerbatie is een acute verslechtering van de ademhalingsklachten die afwijkt van de normale 
dag-tot-dag variatie en dat leidt tot een wijziging in de medicatie. 

7.5.1 Beleid bij exacerbatie 

De huisarts: 
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• inspecteert de patiënt en ausculteert de longen; 

• gaat de oorzaak van de exacerbatie na; 

• beoordeelt of er een andere (cardiale) oorzaak van de verergering van de dyspneu is; 

• meet bij twijfel aan de ernst van de exacerbatie en het te volgen beleid (verwijzen of niet) de 
zuurstofsaturatie met een pulsoximeter; 

• verricht bij patiënten met een lichte of matige luchtwegobstructie (FEV1 ≥ 50%) en twijfel 
over de ernst van de exacerbatie een CRP-bepaling middels een point-of-care-test, zie 
stroomdiagram 

 

 
Stroomdiagram: Beleid bij ernstige exacerbatie 
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Alarmsymptomen zijn uitputting, cyanose of bewustzijnsdaling al dan niet in combinatie met een 
daling van de zuurstofsaturatie ≤ 92% (deze afkapwaarde geldt niet bij pre-existent lagere 
saturatiewaarden).  
 
Aanwezigheid van één of meer alarmsymptomen is een reden voor een spoedverwijzing. Bel een 
ambulance met U1-indicatie en handel intussen volgens onderstaande aanbevelingen. Een eventueel 
gemeten zuurstofsaturatie > 92% maakt longfalen (arteriële hypoxie en/of hypercapnie) 
onwaarschijnlijk. 

• Indien zuurstof beschikbaar is:  
o start met 10 tot 15 liter O2/min en bouw zo snel mogelijk aan de hand van de 

perifere zuurstofsaturatie af in verband met het risico op hypercapnie, zoals bij 
patiënten met zeer ernstige obstructie of morbide adipositas; streef naar een 
zuurstofsaturatie tussen 90 en 92%; 

o combineer dit, indien vernevelapparatuur beschikbaar is, met vernevelen van 
salbutamol (2,5 tot 5,0 mg) en ipratropiumbromide (0,5 mg). 

 
• Indien vernevelapparatuur niet beschikbaar is:  

o geef salbutamol en ipratropium per dosisaerosol: zie stroomdiagram. 
 

• Overweeg in beide situaties eenmalig 30 mg prednisolon per os of bij patiënten die te 
benauwd zijn om te slikken dexamethason 8 mg i.m. (4 mg/ml; ampul 1 ml). 

 
Voor de medicamenteuze behandeling van een ernstige exacerbatie zonder alarmsymptomen zie 
stroomdiagram. Wacht het effect van de luchtwegverwijders bij een ernstige exacerbatie ter plaatse 
af; in minder ernstige gevallen kan een controle binnen enkele uren worden afgesproken. 
 
Bij verbetering;  

• geef een orale kuur prednisolon; bij patiënten bekend met diabetes mellitus of die klachten 
hebben die passen bij diabetes mellitus wordt de glucosewaarde eenmalig bepaald tijdens de 
prednisolonkuur; 

• instructies voor het gebruik van luchtwegverwijders gedurende de komende 24 uur 
(bijvoorbeeld een dubbele dosis of inhalatie via een voorzetkamer); 

• ga na of er een indicatie voor antimicrobiële middelen. 
 
Bij een ernstige exacerbatie wordt de volgende dag een controle afgesproken die bestaat uit: 

• evaluatie van de klachten en ervaren beperkingen; 
• onderzoek van de longen; 
• nagaan van de oorzaak van de exacerbatie; let vooral op de therapietrouw, de 

inhalatietechniek en luxerende factoren; 
• eventueel bijstelling van het beleid. 

 
Verwijs een patiënt met een ernstige exacerbatie als er: 

• binnen een half uur geen verbetering optreedt; 
• thuis onvoldoende zorgmogelijkheden zijn; 
• ernstige interfererende comorbiditeit is; 
• bij eerdere exacerbaties altijd een ziekenhuisopname noodzakelijk was. 

 
Bij de inschatting of thuisbehandeling mogelijk is, houdt de huisarts rekening met risicofactoren voor 
een ernstig beloop (leeftijd > 65 jaar, ademhalingsfrequentie ≥ 30/min, systolische bloeddruk < 90 
mmHg, desoriëntatie, nierfunctiestoornis). 
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Niet-ernstige exacerbatie. Hiervan is sprake bij afwezigheid van de criteria voor een ernstige 
exacerbatie. In dat geval adviseert de huisarts: 

• het gebruik van kort- en/of langwerkende luchtwegverwijders in de maximumdosering 
• bij onvoldoende effect daarvan, aangevuld met een kuur prednisolon 1 dd 40 mg gedurende 

5 dagen of 1 dd 30 mg gedurende 7 dagen (afhankelijk van controle na 2 tot 5 dagen te 
verlengen tot maximaal 14 dagen); bij patiënten bekend met diabetes mellitus of bij klachten 
die passen bij diabetes mellitus wordt de glucosewaarde eenmalig bepaald tijdens de 
prednisolonkuur; 

• controle zo nodig. 
 
Voor de keuze van een antibioticum kan het best aangesloten worden bij de NHG-Standaard acuut 
hoesten. Hierin is amoxicilline de eerste keus en wordt bij overgevoeligheid daarvoor doxycycline 
gegeven. 

7.5.2 Nazorg 

Bij elke exacerbatie, ongeacht de behandeling hiervan, is het  van belang om te beoordelen of 
aanvullende patiënteninformatie en/of herziening van het individueel zorgplan noodzakelijk is.  
 
Zo moet bijvoorbeeld fysieke training zo snel als mogelijk worden hervat om achteruitgang van de 
spierkracht te voorkomen c.q. te beperken. 

7.5.3 Voorlichting over exacerbaties  

Kan bestaan uit de volgende onderdelen 

• Hoe kan de patiënt zelf de kans op het krijgen van een exacerbatie verkleinen 

• Hoe kan de patiënt zelf vroegtijdig de verschijnselen onderkennen 

• Het bespreken of beschikbaarheid van ‘nood’ medicatie in de thuissituatie voor de 
behandeling van een exacerbatie wenselijk is. Zo ja, wordt de  patiënt geïnstrueerd over 
zelfmanagement 

• Een patiëntenplan hoe, wanneer en bij wie hulp in te schakelen. Het is daarbij van belang 
dat de patiënt thuis beschikt over voor hem begrijpelijke en duidelijke informatie over 
zijn aandoening en dat hij weet dat hij zijn medicijnen mee moet nemen bij een 
verwijzing/bezoek bij  SEH 

• Follow-up en evaluatie 
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8 Consultaties, verwijzing en terugverwijzing 

8.1 E-consultatie en verwijzing longarts 

Bij verlangde beoordeling van een spirometrie, diagnostische problemen of het niet bereiken van 
behandeldoelen ondanks adequate therapie, kan een beoordeling, advies of nadere analyse, in de 
regel door een longarts, geschieden middels e-consultatie of verwijzing (met overdragen van het 
hoofdbehandelaarschap). 

8.1.1 E-consultatie 

Indicaties tot e-consultatie zijn 

• beoordeling inclusie longfunctie 

• twijfel bij beoordeling controle longfunctie 

• vragen betreffende behandeltraject / medicatie 

8.1.2 Verwijzing longarts / Overdragen hoofdbehandelaarschap 

Indien vragen betreffende diagnostische problemen, dan wel het niet bereiken van behandeldoelen 
ondanks adequate therapie middels e-consultatie niet kunnen worden beantwoord, kan de patiënt  
(tijdelijk) worden verwezen naar de longarts. Hierbij moet de behandeling (tijdelijk) worden gestaakt 
in het EPD (EPD gesloten) en een reguliere verwijzing worden gemaakt. De patiënt valt daarmee 
(tijdelijk) buiten de keten-DBC COPD. 
 
Concreet zijn indicaties tot verwijzen: 
 
1. Diagnostische problemen 

• COPD op jonge leeftijd, arbitrair ≤50 jaar; 

• Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van de voorspelde waarde of < 
1,5 l absoluut; 

• Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten; 

• Nooit gerookt en geen onderbehandeld astma; 

• Ongewenst gewichtsverlies > 5%/mnd, > 10%/6 mnd, of BMI <21, VVMi < 16 (mannen ), < 15 
(vrouwen ), zonder andere verklaring; 

• Verdenking hypoxemie: bijvoorbeeld perifere zuurstofsaturatie ≤92%, desaturatie bij 
inspanning 3% of ≤90% absoluut. 

 
2. Niet of onvoldoende bereiken behandeldoelen ondanks adequate therapie 

• Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd aan COPD 
(bijvoorbeeld CCQ ≥2, MRC ≥3); 

• Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van de voorspelde waarde of 
<1,5 l absoluut 

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

• Progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld FEV1 > 150 ml/jaar) over meerdere jaren; 

• Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling; 

• Mogelijke indicatie voor longrevalidatie; 

• Matig tot ernstige adaptatieproblemen; 

• Exacerbatie ≥2 afgelopen jaar waarvoor orale steroïden. 
 
Bij de nadere analyse middels verwijzing, die in de regel door een longarts wordt uitgevoerd, zullen 
de volgende (verdiepende) parameters aan bod komen: 

• Klachten en beperkingen: CRQ, SGRQ, QOL-RIQ 
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• Longfunctiebeperking: Hyperinflatie (RV, FVC, TLC), gastransportstoornis (CO-diffusie); 

• Inspiratoire spierkracht (Pimax); 

• Zuurstofsaturatie, arteriele bloedgasanalyse; 

• Perifere spierkrachtmeting; 

• Voedingstoestand: Vet Vrije Massa Index (VVM-i); 

• Inspanningstolerantie: 6 minuten loop afstand, (fiets)ergometrie; 

• Gedetailleerde assessment van klachten, beperkingen, kwaliteit van leven en adaptatie 
waarbij bijv. gebruik gemaakt kan worden van het NCSI; 

• Parenchymschade: HR-CT thorax. Ook CO-diffusie 
 
Wanneer bij aanwezigheid van een van de omstandigheden, die een nadere analyse rechtvaardigen, 
de patiënt niet verwezen wordt naar bijvoorbeeld een longarts, wordt dit in het dossier genoteerd 
met de daarbij behorende motivatie.  
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8.2 Terugverwijzing 

Als na verwijzing van de huisarts, het assessment door een longarts heeft plaats gevonden, wordt 
gekeken of, en zo ja wanneer, de patiënt kan worden terugverwezen naar een behandeling dicht bij 
huis. Indien de behandeldoelen daar niet gehaald kunnen worden of bij een complexere somatische 
en/of adaptatieproblematiek, is er een indicatie voor verdere, intensieve begeleiding door een 
longarts. Gedeelde zorg is hierbij een optie.  
 
Ten aanzien van terugverwijzing kunnen de volgende handvatten gebruikt worden: 
 
Patiënt met COPD met een lichte ziektelast: 
Terugverwijzen naar zorg dicht bij huis (meestal na diagnostisch consult) binnen 3 maanden. 
 
Patiënt met COPD met een matige ziektelast: 
Is de toestand van de patiënt stabiel en zijn de behandeldoelen inmiddels behaald volgt 
terugverwijzing naar zorg dicht bij huis, na follow-up 3-12 maanden,.  
Is de toestand van de patiënt instabiel en zijn de behandeldoelen niet gehaald wordt de behandeling 
in tweede lijn (longarts en bijvoorbeeld poliklinische longrevalidatie) voortgezet of kan gedeelde zorg 
plaatsvinden. 
 
Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast: 
Behandeling en follow-up in tweede lijn of intensieve multidisciplinaire longrevalidatie, bij 
exacerbaties is sprake van gedeelde zorg. Indien de behandeldoelen na multidisciplinaire 
longrevalidatie zijn behaald, volgt terugverwijzing naar longarts. 
Bij terminale zorg kan in overleg met de patiënt voor terugverwijzing naar zorg dicht bij huis gekozen 
worden. 
 
Patiënten met COPD worden dus in het algemeen niet terugverwezen bij: 
 
Ernstige klachten of beperkingen zoals bij: 

• Frequente exacerbaties waarvoor prednis(ol)on of opnames noodzakelijk waren 

• Progressieve dyspnoe en  afname van het inspanningsvermogen 

• Een FEV1 die < 1,5 liter of < 50% van voorspeld blijft met evidente klachten/verhoogde 
ziektelast 

• Blijvend gestoorde arteriële pO2- of pCO2-waarden, bijvoorbeeld als gevolg van een 
diffusiecapaciteit die kleiner is dan 50% van de voorspelde waarde (een mogelijke indicatie 
voor zuurstoftherapie). 

• Comorbiditeit waarvan complicaties te verwachten zijn, zoals hartfalen. Bij deze patiënten 
kan een regeling voor gedeelde zorg van toepassing zijn. (Werkgroep ketenzorg, LTA) 
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8.3 Verwijzing diëtist 

 
Criteria voor verwijzing naar diëtist: 
 
De diagnose COPD gecombineerd met tenminste één van de volgende gegevens 

• BMI ≤ 21 kg/m2; 

• ongewenst gewichtsverlies van > 5% binnen 1 maand of > 10% binnen 6 maanden; 

• vetvrije massa index (VVMI) ≤ 16 kg/m2 (mannen) en ≤ 15 kg/m2 (vrouwen); 

• BMI > 30 kg/m2; 
N.B. Bij COPD-patiënten met een BMI ≥ 30 kg/m2 is een dieetinterventie alleen zinvol als de 
behandeling gericht is op gewichtsvermindering met behoud van spiermassa door het intensiveren 
van lichamelijke inspanning en een adequate inname van eiwitten en energie.  
  
Relevante gegevens voor de diëtist zijn:  

• diagnose: COPD, eventuele comorbiditeit; 

• symptomen: dyspnoe, algehele malaise; 

• medicatie: corticosteroïden, antibiotica, kort- dan wel langwerkende luchtwegverwijders; 

• overig: lengte, gewicht(sverloop), vetvrije massa. 

8.4 Verwijzing fysiotherapie 

8.4.1 Beweegprogramma 

Na een intake volgt een 12 weken durende beweegprogramma in groepsverband. Daarna krijgt de 
patiënt adviezen over vormen van bewegen en over een levensstijl waarbij het volhouden van 
voldoende bewegen het doel is. Dit advies wordt ook in Portavita geregistreerd. 
Uitgangspunt is dat patiënten met een licht tot matige ziektelast in principe kunnen meedoen aan 
reguliere sport- en beweegactiviteiten. Inpassing van een ander beweeggedrag vraagt echter vaak 
om aanpassing in de leefstijl. Motiverende gespreksvoering kan hiervoor een goed hulpmiddel 
zijn. Als dit niet lukt, kan worden verwezen naar een beweegprogramma COPD, waarin de patiënt 
groepsgewijs voorlichting, educatie en aangepaste fysieke training krijgt onder supervisie. 

8.4.2 Verwijzing 

Bij verwijzen zijn er een aantal zaken van belang: 

• De patiënt voldoet niet aan de Landelijke Nederlandse Norm Gezond Bewegen; 

• Verwijs via Portavita door aanvragen fysiotherapie (dus niet klinimetrie); 

• Zorg dat er een spirometrie in het dossier staat; 

• Patiënten met een FEV1 (% van voorspeld) < 60% hebben recht op een hogere vergoeding. 
Geef dan een verwijsbrief mee met deze gegevens; 

• Patiënten met cardiovasculaire afwijkingen in de anamnese (hartfalen, angina pectoris, 
myocard infarct, CABG of andere behandeling bij de cardioloog) en/of een FEV1 (% van 
voorspeld) < 50  dienen eerst een maximale inspanningstest bij longarts te ondergaan. Deze 
dient te worden aangevraagd middels verwijzing buiten Portavita om met de vraag “VO2 max 
ter beoordeling revalidatie eerste lijn” en het dossier dient dan tijdelijk gestaakt te worden. 
Indien deze al eerder bij de longarts of cardioloog is afgenomen, geef dan het rapport mee; 

• Patiënten hebben een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor 
vergoeding voor een beweegprogramma. Dit zit vaak al in de laagste aanvullende verzekering 
(Achmea, Agis, Menzis en CZ).  
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8.5 Gedeelde zorg 

Hierbij heeft de huisarts samen met de longarts afspraken gemaakt om de verantwoordelijkheid voor 
de zorg voor bepaalde patiënten gezamenlijk te dragen. Goede communicatie is hierbij essentieel. 
N.B. Gedeelde zorg, waar de longarts hoofdbehandelaar is valt buiten de ketenzorg-DBC COPD.  
 
De behandeling van exacerbaties zal bij patiënten die onder behandeling zijn van de longarts, zowel 
door de huisarts als door de longarts gebeuren. Meestal zal de patiënt contact opnemen met de 
(waarnemend) huisarts.  
 
De longarts geeft regelmatig (ten minste 1 keer per jaar) schriftelijk bericht over zijn controles, 
behandeling van exacerbaties of wijziging in de medicatie. Deze berichten kunnen eventueel aan de 
patiënt worden meegegeven. 
 
Bij patiënten die langer dan 6 maanden 7,5 mg prednis(ol)on of meer gebruiken, moet aandacht 
worden besteed aan preventie van osteoporose. De LTA-werkgroep komt overeen dat de 
voorschrijver (dus de longarts) verantwoordelijk is voor het ter sprake brengen hiervan en voor het 
op regionaal niveau overeenkomen wie de preventieve maatregelen zal uitvoeren. 
 
Bij patiënten met ernstiger vormen van COPD is blijvende aandacht van de huisarts voor de 
zorgbehoefte in de thuissituatie gewenst, om tijdig en adequaat aanpassingen in de woon- en 
leefomstandigheden te kunnen realiseren.  
 
Tevens worden daardoor de patiënt en de longarts in mindere mate geconfronteerd met 
ziekenhuisopnames op alleen ‘sociale indicatie’. 
 
Bij patiënten met terminale COPD wordt aanbevolen dat de huisarts of longarts in onderling goed 
overleg tijdig en op een rustig en voor de patiënt geschikt moment ter sprake brengt wat nog wel en 
wat niet meer medisch zinvol is. Hierbij kan ook de wens tot beademing of reanimatie worden 
besproken.  
 
Voor de overdracht van relevante informatie tijdens waarneming wordt aanbevolen een kopie van de 
belangrijkste gegevens uit het medisch dossier bij de patiënt thuis te laten 
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9 Bijlage 1 Stoppen met roken 
Voor mensen met COPD, in elke fase van de aandoening, is stoppen met roken veruit de meest 
effectieve behandelingsoptie om een (versnelde) achteruitgang van de longfunctie en progressie van 
de ziekte te voorkomen. 
Gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken is, daar waar het in de keten geïncludeerde 
patiënten betreft, een binnen de ketenfinanciering gecontracteerd onderdeel. 
 
Het advies om te stoppen met roken geldt voor iedereen die rookt. Daarbij worden de volgende 
zaken besproken:  

• De patiënt krijgt een krachtig stopadvies.  

• Er wordt gewezen op het feit dat: 
o roken een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de klachten; 
o roken een belangrijke rol speelt bij de prognose van de klachten; 
o stoppen met roken een onmisbaar onderdeel is van de behandeling; 
o het gebruik van geneesmiddelen een onmisbaar onderdeel is van de behandeling. 

• De patiënt krijgt verdere informatie over de verschillende mogelijkheden tot begeleiding bij 
het stoppen met roken. 

 
De motivatie van de patiënt is een belangrijke factor voor het succes van de begeleiding bij stoppen 
met roken. Patiënten die nog onvoldoende gemotiveerd zijn om te stoppen krijgen een motivatie 
verhogende begeleiding. Doorgenomen wordt: 

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

• De belemmeringen om te stoppen met roken voor de patiënt, vervolgens zoekt de 
zorgverlener samen met de patiënt naar oplossingen hiervoor. 

 
Patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken krijgen intensieve begeleiding. 

• In samenspraak met de patiënt wordt vastgesteld welke interventie het beste bij de patiënt 
past.  

• Bij voorkeur worden deze gecombineerd met farmacologische ondersteuning.  
 
Begeleiding bij stoppen met roken kan bestaan uit begeleiding bij gedragsverandering door huisarts 
of POH. Patiënteninformatie over stoppen met roken is te vinden op www.thuisarts.nl en 
www.rokeninfo.nl 
 
 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.rokeninfo.nl/
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10 Bijlage 2 Spirometrie  
 
Benodigd materiaal: 
 

▪ Spirometer  
▪ Mondstuk 
▪ Weegschaal 
▪ Meetlat 
▪ Neusklem 
▪ Bronchusverwijder voor het uitvoeren van een reversibiliteitstest 

 
Instrueer de patiënt op het moment van afspreken van spirometrie dat hij/zij vóór de test gedurende 
4 uur geen kortwerkende en gedurende 12-48 uur (afhankelijk van de werkingsduur) geen 
langwerkende luchtwegverwijder gebruikt. 
 
Voorbereiding van het longfunctieonderzoek: 

• De spirometer wordt volgens gebruiksaanwijzing geijkt. Dit betekent voor de ene meter dat 
elke dag vóór de eerste longfunctiemeting moet worden geijkt met de ijkspuit en voor een 
andere longfunctiemeter andere richtlijnen kan gelden. 

 
Voorbereiding van de patiënt:  

• Leg aan de patiënt uit waarom de verwijzer een longfunctie heeft aangevraagd. Het gaat om 
een onderzoek naar het volume van de longen en met hoeveel snelheid/kracht de patiënt de 
lucht kan uitblazen; 

• Vertel dat er minstens 3 manoeuvres zullen worden gedaan. Vertel ook dat er tussen de 
pogingen in, tijd zal zijn om te herstellen; 

• Meet lengte en gewicht; 
 
Uitvoering test 

• Instrueer de patiënt, zo nodig met demonstratie en proefblazen; 

• Gebruik de neusklem (kompres er tussen om klem schoon te houden); 

• Voer de test rechtop zittend uit, het hoofd in dezelfde houding als bij inhaleren; 

• Kijk naar de patiënt tijdens de manoeuvre en moedig rustig en positief aan; 

• Mondstuk met tanden en lippen omsluiten; 

• Blaasopening niet met de tong afsluiten; 

• Maximaal inademen en binnen 1 seconde beginnen met: 
o zo hard en zo snel mogelijk uitademen, gedurende minimaal 6 seconden of tot dat 

gedurende 1 seconde geen volumeverandering meer optreedt, een plateau ontstaat 

• Probeer hoesten te vermijden, met name tijdens de eerste seconde. 

• Herhaal de ademmanoeuvre tot er 3 metingen zijn, die aan onderstaande voorwaarde 
voldoet. Laat de patiënt tussen elke manoeuvre minstens 1 minuut bijkomen, bied eventueel 
een glas water aan. Meer dan 8 pogingen worden ontraden. 

• Accepteer een meting indien <150 ml verschil is tussen de metingen van FEV1 en FVC in de 
verschillende curves 

• De hoogste FEV1 en FEV van de geaccepteerde metingen wordt als testuitkomst aangemerkt  

• Dien bij een diagnostische spirometrie altijd een bronchusverwijder toe via een dosisaerosol  
inhalatiekamer in vier afzonderlijke puffs (salbutamol 100 microg) met een interval van 30 
seconden; 

• Herhaal de meting 15 minuten na inhalatie van salbutamol. 
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11 Bijlage 3 Stroomschema frequentie spirometrie 
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12 Bijlage 4 CCQ en MRC, vragenlijsten en uitleg 
 
De vragenlijsten kunnen het best door de patiënt van te voren worden ingevuld. Of in het digitale 
logboek of op een vragenformulier. Het beantwoorden van de vragen terwijl de zorgverlener er naast 
zit, kan de antwoorden op de vragen beïnvloeden. 
Beide vragenlijsten zijn op de site van Diamuraal te downloaden. 
 
De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een korte, op COPD gerichte vragenlijst over de 
gezondheidstoestand van de patiënt en beoogt het effect te meten van de ziekte op de 
gezondheidstoestand van de patiënt. Met behulp hiervan kunnen de huisarts, longarts, 
praktijkondersteuner, maar ook de patiënt zelf meer inzicht krijgen in de ernst van de symptomen en 
beperkingen die door de ziekte veroorzaakt worden. Met de CCQ kan bovendien het effect van de 
behandeling worden gemeten. 
 
De CCQ bevat 3 domeinen: 

• de symptomen status (in hoeverre iemand last heeft van symptomen die gerelateerd zijn aan 
het ziektebeeld) = vraag 1 – 2 – 5 – 6. 

• de mentale status (in hoeverre iemand emotioneel last heeft van zijn of haar ziekte) = vraag 
3 - 4 

• de functionele status (in hoeverre iemand fysiek belemmerd wordt door zijn of haar ziekte) = 
vraag 7 – 8 – 9 – 10 

 
Beoordeling CCQ totaal: 
< 1 Niet beperkt 
≥ 1 < 2 Matig beperkt 
≥ 2 < 3 Ernstig beperkt 
≥ 3 Zeer ernstig beperkt 
 
De CCQ-score tijdens de 0-meting (1e consult) wordt vergeleken met de score na 3 maanden en na 1 
jaar. De vragenlijst laat een getal zien tussen de 0 (best) en 6 (slechts).  
Er is sprake van significante verbetering als de minimal important clinical difference (MCID) wordt 
overschreden. De MCID is 0.4.  
 
Meer informatie op www.ccq.nl 
 
MRC-dyspneuschaal  
De MRC dyspneu score is een praktisch instrument om inzicht te krijgen in de mate van dyspneu van 
de patiënt. Bij een dyspneu score van 3 of hoger is, na uitsluiting van andere oorzaken en ondanks 
optimale medicamenteuze behandeling, een reactiveringsprogramma via een geschoold 
fysiotherapeut een goede niet-medicamenteuze behandelmogelijkheid 
 
0  Ik heb geen klachten van kortademigheid. 
1  Ik heb klachten van kortademigheid na flinke inspanning. 
2  Ik heb klachten van kortademigheid bij bergop wandelen of als ik haast maak op een 

horizontale ondergrond. 
3  Op grond van mijn kortademigheid loop ik op een horizontale ondergrond langzamer dan 

andere mensen van mijn leeftijd of ik moet stoppen om op adem te komen als ik in mijn 
eigen tempo op een horizontale ondergrond loop. 

4  Als ik op een horizontale ondergrond loop moet ik na enkele minuten stoppen om op adem 
te komen of nadat ik ongeveer 100 meter heb afgelegd. 

5  Ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of ik ben kortademig tijdens het aan- en 
uitkleden. 
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13 Bijlage 5 Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
 
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is in 1998 vastgesteld en werd afgeleid van 
internationale richtlijnen. De norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen 
in de week 30-60 minuten matig intensief bewegen.  Deze minuten mogen in verschillende blokken 
uitgevoerd worden (bijvoorbeeld 3 x 10 minuten per dag past ook binnen deze norm). 
 
De NNGB per leeftijdsgroep: 
1) Jeugd (onder de 18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de 
activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van 
lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). 
2) Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, 
maar bij voorkeur alle dagen van de week. 
3) 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij 
voorkeur alle dagen van de week. 
 
Voor niet-actieven, zonder of met lichamelijke beperkingen, is elke extra hoeveelheid 
lichaamsbeweging meegenomen. 
 
Matig intensief  
Wat houdt "matig intensief bewegen" eigenlijk in? Deze vage omschrijving wordt duidelijk als we 
uitgaan van ons energieverbruik in rust. In rust, bijvoorbeeld tijdens zitten of liggen gebruiken we 
natuurlijk óók energie. De hoeveelheid energie is afhankelijk van ons gewicht. Het totale 
energieverbruik in rust is dus voor iedereen verschillend! Dat totale, individuele energieverbruik in 
rust heeft een naam: MET, dit is een afkorting voor METabolic equivalent en is een maat voor 
stofwisselingsprocessen. Onze MET-waarde in rust is 1. Een MET-waarde van 2 geeft dus aan, dat 2 
maal de energie verbruikt wordt, vergeleken bij het gebruik in rust. Met dit als uitgangspunt, kunnen 
we ook de term “matig intensief” omschrijven. Voor volwassenen geldt dat matig intensief bewegen 
overeenkomt met MET-waarden tussen 4 en 6.5. Activiteiten die hierbij aansluiten zijn: wandelen 5 
km/uur = 4 MET, fietsen 16 km/u = 6.5 MET. Voor jeugd geldt een MET-norm van 5 (fietsen) tot 8 
(rennen). Voor 55-plussers geldt een MET-waarde van 3 (wandelen 4 km/u) tot 5 (fietsen 10-12 
km/u). Zie voor een indruk van activiteiten met bijbehorende MET-waarden de tabel hieronder.  
 
ACTIVITEIT MET-waarde 
 
Rust (liggen, zitten, ontspannen staan, eten, spreken) 1.0 
Autorijden, piano spelen, computeren, typen  2.0 
Wandelen 4 km/uur      3.0 
Wandelen 5 km/uur      4.0 
Fietsen 10-12 km/uur      5.0 
Fietsen 16 km/uur      6.5 
Zwemmen (crawl) 1 km/uur     5.0 
Zwemmen (crawl) 3 km/uur    20.0 
Rennen/joggen      8.0 
 
Matig intensief bewegen varieert dus met de leeftijd. Ook is het van belang om zoveel mogelijk 
spieren daarbij te gebruiken. Vanuit gezondheidsoogpunt is zodoende de meeste winst te behalen. 
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14 Bijlage 6 Verschillen tussen COPD en astma 

  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 exacerbaties 
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15 Bijlage 7 Taakverdeling en verantwoordelijkheid 
 
In de BIG-wet wordt het volgende over delegeren genoemd. 
 
Het stellen van een diagnose wordt nooit gedelegeerd. 
 
Werkafspraken en protocollen moeten eenduidig en schriftelijk zijn. 
 
De arts delegeert aan assistente/POH alléén die taken die hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat 
hij/zij kan uitvoeren.  
 
De mogelijkheid van toezicht en tussenkomst door de arts moet gewaarborgd zijn.  
 
Een voorbehouden handeling moet vastgelegd zijn in een protocol.  
Beschreven moet worden  

• De omstandigheid waaronder de handeling moet worden uitgevoerd. 

• De eventuele contra-indicaties. 

• Hoe te handelen bij uitvoering van de taak. 
 
De assistente/POH moet de handeling volgens protocol uitvoeren. 
 
Als aan alle voorwaarden voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling is voldaan, is er 
sprake van een bevoegdheid onder voorbehoud.  
 
De POH mag volgens een schriftelijk protocol de volgende medische handelingen verrichten: 

• uitvoeren van spirometrie 

• interpreteren van de spirometrie en andere biologische parameters 

• aanpassen van de dosering van de medicatie gebeurt in overleg met arts. 

• verwijzing naar andere hulpverleners in overleg met arts. 
 
Zie voor opleidingseisen van de assistente en POH protocol deel 1. 
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16 Bronnen 

• LAN zorgstandaard COPD 2010 

• NHG standaard COPD (derde herziening) 

• NHG standaard COPD (tweede herziening) 

• NHG-Standaard Stoppen met roken 

• Voorlopige zorgstandaard COPD 

• GOLD report (2015) 

• Procesbeschrijvingen COPD Stichting van Rhijnhuyzen  

• Richtlijn Ketenzorg COPD 

• CCQ -  Prof. T. Van der Molen 

• Landelijke transmurale afspraak COPD 

• KNGF richtlijn chronisch obstructieve longziekten  

• Samenwerkingsmodule Maastricht  

• NNGB 

• MRC dyspneuschaal (www.ccq.nl) 


