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Aanleiding 

Zorg; 
herziening 
rookbeleid 

 

Medische dienst;  
vraag om  
protocollaire 
COPD zorg 

• 90% rookt 
• prevalentie COPD 23-30% 



Doel 
Multidisciplinair project:  
 

 Het verbeteren van zorg en behandeling   
  van COPD 

 Het verminderen van klachten 

 Het verbeteren van kwaliteit van leven 
van KS cliënten met COPD 
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Practices 



Pijler Diagnostiek en 
behandeling 

 

• Onderdiagnostiek 

• Onderbehandeling 

• Screening COPD 

• Juist gebruik van longmedicatie  

• Longaanvalplan  

• COPD protocol, diagnostiek & 
behandeling 

 

 

 



Start screening 
 

• Informatiefolder afdeling 

• Inhalatietraining medewerkers 

• Controleformulier 

• CCQ - Clinical COPD Questionnaire 

 



     



Pijler Bewegen 
 

 

• Evenwicht belasting-belastbaarheid 

• Waarom trainen? 

• Samenwerking met andere disciplines 

 

 

 



Pijler Voeding 

• Kennis overdracht naar de zorg 

• Inzetten gecombineerde interventie 
voeding en beweging 

• Op basis van BIA meting 

 



Pijler Voeding 



Pijler Roken 
 

• Ethische dilemma's rondom het roken 
door onze cliënten 

• In gesprek met medewerkers 

• Beleidsmatig een zoektocht 

 



Casus 
• Meneer Smook is 68 jaar en woont op de 

Markenhof. Hij rookt al vanaf zijn 15e, 2,5 
pakje halfzware shag per week. Roken 
doet hij op zijn kamer. Hij gaat naar het DAC 
met de bus en krijgt fysiotherapie. 

• ‘s Nachts hoest hij veel, medebewoners 
hebben hier last van. Een half jaar geleden 
heeft hij z’n laatste exacerbatie gehad. 
Langzaam valt hij af, zijn BMI is nu 18,2. 
Saturatie is 94%, ademhaling in rust is 24. 
Dhr. heeft nergens last van zegt hij. 

• Medicatie: Salbutamol dosis aerosol 4 x dgs, 
seretide 2 x dgs met voorzetkamer 

 



Stellingen 
Het heeft geen zin om 
cliënten die blijven 
roken, zuurstof te geven Iemand met COPD 3 

moet gewoon corvee 
taken blijven doen. 

“Eerst een pufje, dan 
mag je een sigaret” Iemand met COPD 3 

moet voor het ontbijt 
gedoucht en 
aangekleed zijn. 



Stellingen - reserve 
Cliënten met KS kunnen 
(zelf) goed hun 
longmedicatie innemen 

Roken kan je inzetten 
als ‘geruststellende’ 
interventie 

Cliënten met Korsakov 
ervaren minder last van 
hun COPD Soms is het voor een cliënt 

ondersteunend om samen 
een sigaret te roken, 
bijvoorbeeld als de cliënt  
overstuur is.  



Knelpunten / dilemma’s 
 

 

• Is bewegen haalbaar? 

• Hoe diagnose COPD stellen? 

• Hoe CCQ betrouwbaar afnemen? 

• Roken <--> zuurstof? 

• Roken < --> medicatie?  

 


