
Presentatie COPD  
Markenhof 



Bouw van de 

luchtwegen 



Doorsnede van 

een luchtweg 



Van 

zuurstofarm 

naar 

zuurstofrijk 



ASTMA 
COPD: 

Chronische obstructieve pulmonaire disease 

- Chronische bronchitis 

- longemfyseem 



Astma 

 

COPD 

 

Aanvallen van kortademigheid. Hier 
buiten vaak normale ademhaling.  

Vaak continue benauwd 

 

Vrij plotseling begin op vaak jeugdige 
leeftijd, maar het kan op alle leeftijden. 

Geleidelijk toenemende klachten na 40ste  

Positieve familieanamnese Vaak is roken de oorzaak! 

Vaak klachten tgv niet-allergische of 

allergische prikkels 

Vaak klachten tijdens een terugkerende 

luchtweginfectie en bij inspanning 

Omkeerbare vernauwing in de 

luchtwegen (reversibel na 

bronchusverwijding) 

Minder of niet-omkeerbare vernauwing 

van de luchtwegen.(niet reversibel na 

bronchusverwijding) 

Levensverwachting: overwegend normaal 

bij optimale behandeling.  

Levensverwachting: verminderd, ook bij 

optimale behandeling.  



Chronische bronchitis 

 



Verschijnselen bij Chronische bronchitis  

• Ontstoken slijmvliezen: 

 

• Spiertjes om de luchtwegen trekken samen: 

 

• Meer slijmproductie door slijmvliezen: 

Bronchoconstrictie 

Inflammatie 

Sputum 

Bronchoconstrictie 

Slijm 

Inflammatie 



De ontwikkeling van emfyseem 1 



De ontwikkeling van emfyseem 2 



De ontwikkeling van emfyseem 3 



De ontwikkeling van emfyseem 4 



Wat is het verschil? 

 
 
 

 

Chronische bronchitis Longemfyseem 

Ontsteking in de bovenste en 

middelste luchtwegen 

Ontsteking in de kleinste 

luchtwegen: Longblaasjes 

Slijm-produceerden klieren 

nemen toe en meer 

littekenvorming: Structurele 

verandering in de longwand 

Elastische vezels verliezen hun 

rek, wandjes van de 

longblaasjes verdwijnen: 

minder gasuitwisseling 

Klachten: 
 Meer hoesten 
 Meer slijmproductie (sputum) 
 Kortademigheid (dyspnoe) 

 

Klachten: 
 Benauwdheid beginnend bij 

inspanning 
 Vermoeidheid 
 Soms tot weinig toe meer in 

staat 



Oorzaken 



Bronchiale hyperreactiviteit 

Tabaksrook                         Verbrandings/ 

                                            uitlaatgassen 

 

 

 

Sterke geurtjes 

 

 

 

 

 

 

Bepaalde weersomstandigheden 
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Exacerbatie = longaanval 

= een plotselinge verergering 

  •Meer dan de “normale” benauwdheid 
•Meer sputumproductie  
•Meer hoesten 
•Dyspnoe in rust 
•Moeite met het uitspreken van een hele zin 
•Niet plat kunnen liggen. 
•Gebruik van hulpademhalingsspieren 
 

Behandeling: 

• Vaker de luchtwegverwijders inhaleren: de “zo nodig” 

medicatie standaard innemen.  

• Prednisolon  

• Antibiotica. 



Wat te doen bij hevige benauwdheid? 

• Voorkom paniek.  

• Is de bewoner bekend met COPD of astma? Schrijf de “zo 

nodig” medicatie op. 

• Laat de bewoner een zo nodig kortwerkende luchtwegverwijder 

inhaleren.  

• Check of dit effect heeft na ca 10 minuten. 

• Zoek samen met de bewoner naar de meest geschikte houding  

• Overleg met de huisarts. 

• Direct 112 (laten) bellen als het slachtoffer bewusteloos raakt of 

blauw kleurt 

• Vraag naar eventuele vorige aanvallen: wat is toen gedaan? 

 



Behandeling van COPD 



Voldoende lichaamsbeweging 



Gezonde voeding 



VOEDING 

• Maak gebruik van de steun van de eettafel bij bv het eten 

klaarmaken, scheren, krant lezen. 

• Zit in een hoge rechte stoel met armleuningen. 

• Gebruik uw medicijnen op de juiste manier en op het juiste tijdstip. 

• Gebruik het ontbijt vóór het wassen/douchen en maak het ontbijt 

de voorgaande avond klaar. 

• Zorg dat u uitgerust aan de maaltijd begint. 

• Gebruik extra zuurstof ook tijdens de maaltijden (als u zuurstof 

gebruikt). 

• Zorg voor de juiste lichaamshouding tijdens het eten en gebruik uw 

ademhalingstechnieken.  

 



Voeding 

• Eet langzaam en rustig en kauw goed. Indien de bewoner 

vermoeid is, laat deze dan eerst rusten alvorens te eten. Eet 

weinig, maar regelmatig.  

• Eet voedingsmiddelen die makkelijk te kauwen zijn, maaltijden die 

eenvoudig te bereiden zijn of maak gebruik van een dienst die 

maaltijden aan huis levert.  

• Gebruik de hoofdmaaltijd op het voor de bewoner meest geschikte 

moment van de dag.  

• Drink 30 minuten vóór elke maaltijd een bouillon. 
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WASSEN/DOUCHEN/BADEN/AAN/UITKLEDEN 

 

• Bukken of strekken voorkomen.  

• Neem voldoende tijd en las desnoods pauzes in. 

• Tijdstip: bv ‘s avonds in plaats van ’s morgens  

• Inrichting gunstiger maken: bv bed iets gunstiger plaatsen t.o.v. de 

badkamer of een overvolle badkamer herinrichten. 

• Ruimte: bv beneden in plaats van boven gaan slapen. 

• Activiteit veranderen: bv aan de wastafel wassen i.p.v. douchen of 

douchen i.p.v. baden. 

• Erbij gaan zitten op de douchekruk i.p.v. staand. En leg de 

handdoeken en kleding binnen handbereik.  

• Makkelijker worden (bv een kamerjas aantrekken en  zodoende 

laten “afdrogen” i.p.v. met de handdoek of in de badjas op bed 

eerst weer op adem komen.) 



WASSEN/DOUCHEN/BADEN/AAN/UITKLEDEN 

 
• Raam/ventilatiemogelijkheden aanpassen, zodat het vocht niet in 

de badkamer blijft hangen.  Bij douchen de deur van de 

douchecabine of douchegordijn open laten, indien u benauwd bent. 

• Kledingkeuze: kleding die gemakkelijk aan/uit gaat en waarin je 

soepel kunt bewegen.  

• Bij schoenen of kousen aantrekken, voet op de knie leggen of voet 

op verhoging plaatsen.  

• Beperk het gebruik van parfum, aftershave, deodorant of haarlak.  

• Indien het te zwaar wordt, vraag hulp zodat niet alle energie op is 

na de douchebeurt. Maar ook dan blijft het belangrijk om goede 

afspraken te maken: wat doet u zelf en kunnen er geregeld pauzes 

ingelast worden? En ga niet praten tijdens de wasbeurt. 

 

 



WASSEN/DOUCHEN/BADEN/AAN/UITKLEDEN 

 • Maak gebruik van hulpmiddelen zoals een rollator, helping-hand, 

urinaal, postoel, steunen en beugels, hoog-laag bed etc.  

• Wees creatief in het vinden van manieren om in beweging te 

blijven: neem de trap i.p.v. de lift. Of ga wandelend naar de winkel. 

Of loop tijdens het telefoneren.  

• Inspanning altijd verrichten op de uitademing. 

• Let ook op uw eigen huidskleur: mooi roze of bleek/grauw/blauw en 

de kleur van de lippen (roze of blauw). Bij een blauwe kleur 

misschien beter om de ADL uit te stellen. 

• Neem ruim van tevoren de inhalatiemedicatie in, zodat die hun 

werking kunnen gaan doen. 

• Zuurstof inlaten bij het douchen. (Soms mag de zuurstof bij 

inspanning iets verhoogd worden, maar dit mag alleen na 

toestemming van de longarts!) 

 



Infecties voorkomen 

Hoesten: 

• Gezicht afwenden 

• Hand voor de mond 

• Handen wassen na hoesten 

• Bij gebruik zakdoek, deze weggooien in een dichte 

prullenbak. 
Vermijd indien mogelijk, contact met mensen met een 
infectie van de luchtwegen. 
Goed ventileren 
Bewegen en gezond eten. 
Griepprik 
Zorg voor schone en droge leef/slaapruimte 
Constante temperatuur in huis  

 
 



Medicatie 
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Zuurstof 

Zuurstof cilinder concentrator Vloeibare 

zuurstof 



Inhalatiemedicatie en zijn bijwerkingen 
 



De medicamenteuze behandeling bij COPD; 

Ontstoken 

slijmvlies 

Spierlagen 

trekken samen 

Overmatige 

slijmvorming 

Luchtwegverwijders: 

 Kortwerkende 

 Langwerkende 

Ontstekingsremmers 

Slijmverdunnende 

medicijnen 



• Poeder: meer kracht voor nodig 

 

• Dosis aerosol: minder kracht voor 

nodig 

 

• Vernevelaar 

 

• Checken mbv incheckdial 

Toedieningsvormen 

http://www.apotheek.nl/Upload/Inhalatie/voorzetkamers.html
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De juiste houding….. 

•Juiste houding: rechtop zitten of staan, hoofd licht achterover 

• Mondstuk tussen lippen EN tanden. 



Poederinhalatie 

Single-dose inhalatoren: 

Multi-doses inhalatoren: 
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Poederinhalatie  

• Inhalatieapparaat gebruiksklaar maken en vullen 

• Juiste houding: rechtop zitten of staan, hoofd licht 

achterover 

• Uitademen naast het mondstuk, mondstuk tussen tanden 

en lippen 

• Rustige en krachtig en diep inademen 

• Neem de inhalator uit de mond 

• Adem 5-10 tellen vast houden 

• Na inhalatie de mond spoelen en daarna slokje water 

drinken en iets eten. 



dosis aërosol = verstuiver 

Ademgestuurde 

inhalator Ampul in 

voorzetkamer: 
Respimat 
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Voordelen voorzetkamer 

• Minder neerslag in mondkeelholte 

(inhalatiesteroïd!) 

• Bij weinig inhalatiekracht (ernstige aanval, 

ernstige COPD): vraagt weinig inspanning 

 



Dosis Aërosolen =  

spuitbusje met voorzetkamer.  

• Schud de dosis aërosol = da 

• Plaats de da op voorzetkamer 

• Plaats mondstuk tussen tanden en de lippen er goed 

omheen. 

• Druk de da maximaal 1x in. 

• Adem nu 5x rustig en gelijkmatig in en uit (binnen 20 

seconden). Indien fluittoon hoorbaar is, dan langzamer 

inhaleren. 

• Evt. herhalen.  

• Mond spoelen.  



Hoe te checken of een ampul (zonder teller erop) 

leeg is: 

• Uitrekenen 

• Turfmethode 

 
(Watermethode: mag niet meer ivm cfk vrije produkten) 



Schoonmaken van de voorzetkamers: 

-  Haal de voorzetkamer uit elkaar 

- 1x/week schoonmaken in afwassopje: 

- Aerochamber (antistatisch en nu 3 delen) mag 

je geheel afspoelen. En de nieuwste variant 

mag in de vaatwasser.  

- Volumatic: Alleen mondstuk afspoelen, rest 

NIET  

- Aan de lucht  laten drogen  

- Niet langer dan 1 jaar gebruiken 



• Patiënten die niet via het mondstuk kunnen 

inhaleren of dit gemakkelijker vinden.  

• Kan alleen op de Aerochamber. 

• Let op: schoonmaken huid na inhalatie van 

corticosteroid. 

 

Gebruik van een 

masker  

bij een voorzetkamer 



Respimat 

Klaarmaken voor gebruik 



Wat is vernevelen? 

- 

Vernevelen is het toedienen van medicatie 

in een nevelvorm.  

Een vernevelaar is een elektrisch 

apparaat, dat medicijnoplossing (een 

vloeistof waarin het medicijn is opgelost) 

omzet in nevel.  

De gebruiker kan deze nevel inademen via 

een mondstuk of een neus/mondmasker.  

Het vernevelde medicijn komt zo 

gemakkelijk en in de juiste hoeveelheid in 

de luchtwegen/longen.  



Vernevelaar 

Voordeel: 

Voor mensen die toch 

moeite hebben met de 

handelingen bij het 

inhaleren 

Voor mensen die weinig 

inhalatiekracht hebben 

Nadeel:  

Duur 

Kost veel tijd 

Geluidsoverlast 

Vervuilingskans is 

groter 

Meenemen is lastiger 

PARI BOY 

PORTANEB INNOSPIRE 
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Voorbereiding van vernevelen. 

 Zet het apparaat volgens voorschrift in elkaar.  

• Doe het vloeibare medicijn in het onderste deel 

(het reservoir) van het medicijncupje 

• Draai de dop op het cupje weer dicht.  

• Zet het mondstuk (of het masker) op de 

bovenkant van het medicijncupje. 

• Als u dit gedaan hebt, kunt u de compressor 

aanzetten. Het vernevelen kan beginnen. 
 

• 0,2 ml per minuut 

 



Het vernevelen  

• Ga goed rechtop zitten 

• Plaats het mondstuk tussen de tanden en omsluit 

het met de lippen. 

• Adem rustig in en uit net zolang tot de medicatie 

op is. 

• Spoel na gebruik uw mond met water.  

 

• Als de vernevelaar sputtert, kan er een minuut 

later gestopt worden. Schakel de compressor uit 

met de aan/uit knop. 



Na elke vernevelbeurt 
• Haal het cupje helemaal uit elkaar 
• Laat de onderdelen 10 minuten weken in een handwarm sopje met 

een paar druppels afwasmiddel erbij in.  
• Spoel het cupje en toebehoren na met warm water om de jetgaatjes 

vrij te houden. 
• Leg alles op een schone theedoek/tissue om verder te drogen  

 
1x/week:  
• Of cupje uitkoken in water: 6-8 minuten aan de kook in water, met 

twee druppeltjes afwasmiddel erbij in. 
• Of cupje in de alcohol 70%: cupje geheel ondergedompeld 10 

minuten in de alcohol leggen en nadien afspoelen en aan de lucht 
laten drogen. 

• Altijd het bakje weer sluiten mbv dekseltje 
• Iedere maand de alcohol vervangen.  
(bij CF en bronchiectasien 1 x daags!) 

Onderhoud vernevelaar 



Materiaal vervangen 

• Witte luchtinlaat filter: 1x per 3 maanden 

• Sidestream: minimaal 1x/jaar 

• Mondstuk: minimaal 1x/jaar 

• Slang: minimaal 1x/jaar 

 
 



Voor meest actuele inhalatie protocollen: 

site van longalliantie nederland (LAN) 

Voor vragen, begeleiding, neem contact op met de 

longverpleegkundigen van Vérian via de zorglijn. 


