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Samenvatting en conclusies 

 

In pakketscans gaat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) voor de ziek-

ten met de hoogste maatschappelijke ziektelast na of het pakket aan verze-

kerde zorg (Zorgverzekeringswet en AWBZ) toereikend en toegankelijk ge-

noeg is. De Pakketscan COPD is de vierde in de reeks. 

 

Pakketscans zijn gericht op de vraag hoe toereikend en toegankelijk het ver-

zekerde pakket is. Dekt het verzekerde pakket de benodigde zorg? En krijgen 

mensen in de praktijk ook de zorg waarvoor ze verzekerd zijn? In een pak-

ketscan vergelijken we de verzekerde zorg, de zorgvraag en het zorgaanbod 

met elkaar. Discrepanties hiertussen beschrijven we in zogenoemde ‘pakket-

kwesties’. Hieruit volgt een actueel beeld van het functioneren van het verze-

kerde pakket in de praktijk. 

 

In 2007 hadden bijna 324.000 mensen in Nederland COPD (Chronic Obstruc-

tive Pulmonary Disease). Mensen met COPD ervaren een duidelijk verminder-

de kwaliteit van leven op verschillende gebieden. Bovendien leven COPD-

patiënten gemiddeld bijna zeven jaar korter dan gezonde mensen. COPD 

staat hierdoor op de zevende plaats van de lijst van ziekten met de grootste 

maatschappelijke ziektelast in Nederland. Met maatschappelijke ziektelast 

wordt bedoeld: het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door ziekte. 

 

 

Pakketkwesties 
 

De resultaten van deze Pakketscan COPD staan schematisch weergegeven in 

de volgende figuur. Het schema bestaat uit drie cirkels die de zorgvraag, het 

zorgaanbod en het verzekerde pakket verbeelden. De drie cirkels overlappen 

gedeeltelijk, waardoor zeven verschillende vlakken ontstaan, de pakketkwes-

ties. Het figuur laat zien bij welke vormen van zorg voor COPD we op dit 

moment discrepanties signaleren tussen gevraagde, aangeboden en verze-

kerde zorg. Bepaalde zorgvormen staan in het schema meer dan één keer 

vermeld (bijvoorbeeld leefstijlinterventie, longrevalidatie). Dat komt doordat 

er bij die zorgvorm sprake is van meerdere pakketkwesties. 
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Hieronder volgen de conclusies over de pakketkwesties rond COPD. 

 

Pakketkwestie B 

In hoofdstuk 4 gaan we in op pakketkwestie B: zorg waar mensen met COPD 

om vragen en die ook verzekerd is, maar die zorgverleners in de praktijk niet 

of onvoldoende aanbieden. Hier gaat het om de toegankelijkheid van het 

verzekerde pakket. Pakketkwestie B gaat echter ook over de kwaliteit van de 

geleverde zorg. Als daar iets aan schort, betekent dit namelijk ook dat de 

door patiënten gevraagde ‘goede’ verzekerde zorg niet geleverd wordt. 

 

• Patiënten zelf en zorgverleners herkennen COPD niet altijd 

Vooral bij vrouwen, maar ook bij relatief jonge patiënten wordt COPD vaak 

niet herkend. De belangrijkste oorzaak van deze onderdiagnostiek is het 

geleidelijk ontstaan van COPD. Ook de diagnostiek zelf speelt een rol: huis-

artsen zouden onvoldoende spirometrie inzetten en als ze dat wel doen, zou 

die niet altijd van voldoende kwaliteit zijn. 

 

• Niet alle patiënten met COPD worden voldoende behandeld 

Voor een deel hangt dit samen met onderdiagnostiek. Soms krijgen COPD-

patiënten wel een behandeling, maar schort er iets aan de kwaliteit daarvan, 

of is er sprake van onvoldoende afstemming tussen zorgverleners. Ook bij 

exacerbaties is er sprake van onderbehandeling of onvoldoende kwaliteit van 

zorg. 

 

• Patiënten met COPD krijgen niet genoeg leefstijlinterventies 

Ze krijgen onvoldoende stoppen-met-rokenadviezen, beweegadviezen en 

voedingsadviezen aangeboden. Zorgverleners ervaren schroom of te weinig 

tijd om COPD-patiënten tot leefstijlveranderingen aan te sporen. 

 

• COPD-patiënten krijgen niet altijd noodzakelijke longrevalidatie 

Patiënten die eigenlijk longrevalidatie zouden moeten krijgen, lijken daarvoor 

in de praktijk onvoldoende geïndiceerd en doorverwezen te worden. Patiën-

ten die wel verwezen worden naar een longrevalidatieprogramma, worden 

vervolgens soms geconfronteerd met wachttijden en onduidelijkheid over de 

inhoud van dat programma. 

 

• Patiënten met COPD krijgen onvoldoende farmaceutische zorg 

Zo krijgen ze niet genoeg inhalatie-instructie en wordt deze niet altijd her-

haald. Ook krijgen COPD-patiënten bij het gebruik van medicijnen niet ge-

noeg begeleiding en hebben zorgverleners te beperkt aandacht voor de bij-

werkingen van inhalatiemedicatie. Verder is er tussen zorgverleners onvol-

doende afstemming over de medicijnen van COPD-patiënten. 



 8 

• COPD-patiënten vinden eisen longtransplantatie te belastend 

Voor COPD-patiënten blijkt het soms lastig om om te gaan met de strenge 

eisen waaraan ze moeten voldoen om voor een longtransplantatie in aanmer-

king te komen. De wachtlijsten hiervoor leveren bovendien onzekerheid op. 

 

• Zorgverleners bespreken met COPD-patiënten onvoldoende het nade-

rende levenseinde 

Artsen lijken het lastig te vinden hierover een gesprek aan te gaan en boven-

dien is het bij mensen met COPD onduidelijk wanneer de palliatieve fase 

ingaat. Ook de organisatie van palliatieve zorg schiet voor COPD-patiënten 

tekort. 

 

• De richtlijnen voor COPD worden niet altijd toegepast  

Ook de Zorgstandaard COPD wordt in de praktijk nog niet voldoende toege-

past. Een deel van de COPD-patiënten krijgt bijvoorbeeld niet de aanbevolen 

controles en slechts weinig patiënten hebben een individueel zorgplan. 

 

Pakketkwestie C 

In hoofdstuk 5 bespreken we pakketkwestie C. Daarbij gaat het om zorg die 

wel wordt aangeboden en verzekerd is, maar waar mensen met COPD niet 

om vragen. Het gaat hierbij om zowel overbehandeling (patiënten krijgen 

zorg waar ze geen behoefte aan hebben) als om ongepast of ondoelmatig 

gebruik van het pakket (patiënten krijgen onnodig dure zorg). Het pakket is 

hierbij dus eigenlijk te toegankelijk en wellicht ook te toereikend. 

 

• Mensen krijgen een verkeerde diagnose 

Mensen die geen COPD hebben, krijgen soms ten onrechte de diagnose 

COPD. Andersom komt het ook voor dat mensen met COPD ten onrechte een 

andere diagnose krijgen. Dit lijkt vooral te komen doordat het vaststellen van 

COPD niet eenvoudig is. 

 

• Er is sprake van overbehandeling 

Een deel van de patiënten met COPD wordt overbehandeld of behandeld op 

een manier die onnodig duur is. Therapieontrouw van COPD-patiënten kan 

bovendien tot onnodige zorg en onnodige zorgkosten leiden. Ook is het de 

vraag of patiënten die zich in de laatste levensfase bevinden, wel tot het ui-

terste doorbehandeld moeten worden. 

 

• Herhaalde spirometrie staat ter discussie 

Er zijn twijfels over het nut van herhaalde spirometrie tijdens de behandeling, 

omdat er voor COPD-patiënten geen duidelijke effecten lijken te zijn in ter-
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men van de gezondheidswinst op lange termijn. Verder zijn er signalen dat 

huisartsen te vaak spirometrie zouden toepassen. 

 

• Sommige COPD-patiënten hebben geen behoefte aan leefstijlinterven-

ties 

Een deel van de COPD-patiënten wil hun leefstijl niet veranderen en heeft dus 

ook geen behoefte aan zorginterventies die daaraan zouden kunnen bijdra-

gen. Dit leidt ertoe dat ze leefstijladviezen niet opvolgen. Een gebrek aan 

motivatie is ook een van de oorzaken van het niet afronden van leefstijl- of 

longrevalidatieprogramma’s. 

 

• Stoppen-met-rokenadviezen sluiten niet aan bij behoefte patiënt 

Een vijfde van de COPD-patiënten rookt en een deel van hen wil daar ook niet 

mee stoppen. Dit roept de vraag op of het dan wel zinvol is om daarop te 

blijven aandringen. COPD-patiënten krijgen bovendien stoppen-met-

rokenadviezen die ze niet begrijpen of die niet aansluiten bij hun persoonlij-

ke situatie. Sommige COPD-patiënten willen (misschien) wel stoppen met 

roken, maar hebben geen behoefte aan intensieve begeleiding in de vorm 

van een stoppen-met-rokenprogramma. Men geeft de voorkeur aan onder-

steuning door alleen hulpmiddelen. 

 

• COPD-patiënten worden te vaak behandeld met inhalatiecorticostero-

iden  

Ze ervaren daarvan onvoldoende effect, maar wel bijwerkingen. Overbehan-

deling met inhalatiecorticosteroïden komt vooral doordat artsen de behande-

ling van COPD-patiënten te vaak met een combinatiepreparaat (luchtwegver-

wijder en inhalatiecorticosteroïde) beginnen. Overbehandeling kan worden 

tegengegaan door een behandeling met inhalatiecorticosteroïden ook weer te 

stoppen, maar artsen lijken daar (te) terughoudend in te zijn. 

 

• COPD-patiënten zouden te snel langwerkende luchtwegverwijders 

krijgen voorgeschreven. 

Deze zijn veel duurder dan kortwerkende luchtwegverwijders. De toegevoeg-

de waarde van de langwerkende luchtwegverwijder indacaterol wordt boven-

dien betwijfeld. 

 

• COPD-patiënten krijgen te vaak antibiotica voorgeschreven  

Deels komt dit doordat de aanhoudende hoestklachten waarmee ze bij een 

arts komen, door die arts vaak ten onrechte worden gezien als een aanwij-

zing voor een luchtweginfectie. Ook bij exacerbaties worden antibiotica vaker 

voorgeschreven dan door de richtlijnen wordt geadviseerd. 
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• COPD-patiënten krijgen te vaak zuurstofbehandeling 

Wil behandeling met zuurstof effectief zijn, dan is het van belang dat de pa-

tiënt niet rookt. Toch zijn er aanwijzingen dat zuurstofbehandeling wordt 

gegeven aan COPD-patiënten die roken. Ook zou zuurstofbehandeling te 

vaak wordt toegepast in het kader van palliatieve zorg, terwijl de effectiviteit 

daarvan niet vaststaat. Verder zijn er aanwijzingen dat patiënten zuurstof 

geleverd krijgen in een vorm die zij niet wensen. 

 

• COPD-patiënten en zorgverleners zijn tegen preferentiebeleid voor 

inhalatiemedicatie en bijbehorende inhalatoren 

Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars leidt ertoe dat patiënten met 

COPD soms zorg krijgen die ze eigenlijk niet wensen, namelijk de inhalatie-

medicijnen en inhalatoren die door hun verzekeraar zijn aangewezen. Ver-

schillende patiënten melden problemen met de vervanging van het merkmid-

del Ventolin® door een generieke variant salbutamol. Het veranderen van 

inhalator kan leiden tot fouten bij het gebruik. 

 

• COPD-patiënten ontvangen soms ongewenste farmaceutische zorg 

Zo krijgen ze te maken met inhalatoren die niet goed werken of die ‘onhan-

dig’ zijn in het gebruik. Ook krijgen ze van verschillende zorgverleners soms 

tegenstrijdige inhalatie-instructie. 

 

• COPD-patiënten willen niet altijd een longtransplantatie 

Een longtransplantatie is een ingrijpende behandeling die een hoog sterfteri-

sico heeft. Een succesvolle longtransplantatie leidt wel tot een betere kwali-

teit van leven, maar niet tot een langere levensduur. Dit alles maakt de keuze 

voor een longtransplantatie voor veel COPD-patiënten tot een moeilijke afwe-

ging tussen voor- en nadelen. Sommigen van hen zien er dan ook van af. 

 

Pakketkwestie D 

Pakketkwestie D komt aan de orde in hoofdstuk 6. Dit betreft zorg waarnaar 

vraag is en die ook aangeboden wordt, maar die vanuit het pakket niet of 

niet volledig vergoed wordt. Dit leidt ertoe dat patiënten om opname van 

deze zorg in het pakket vragen. Met andere woorden: patiënten ervaren het 

pakket op deze punten als ontoereikend. 

 

• Patiënten met COPD vragen om (meer) vergoeding van leefstijlinter-

venties 

In 2011-2012 is er veel onrust hierover geweest, omdat de vergoeding van 

ondersteuning bij stoppen met roken, fysiotherapie en dieetadvisering be-

perkt werd. 
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• Bij patiënten is onduidelijkheid over de vergoeding van stoppen-met-

rokenprogramma’s 

Het besluit van de minister van VWS om stoppen-met-rokenprogramma’s per 

1 januari 2012 niet meer te vergoeden, heeft tot veel misverstanden geleid. 

Feitelijk betekende dit dat nicotinevervangers en medicijnen die het stoppen 

met roken ondersteunen, niet meer vergoed werden. De korte stopadviezen 

van zorgverleners en de intensievere begeleiding bij het stoppen met roken 

die gericht is op gedragsverandering, bleven wel vergoed. Voor zowel patiën-

ten als zorgverleners en zorgverzekeraars was dit echter niet duidelijk. Sinds 

1 januari 2013 zitten stoppen-met-rokenprogramma’s weer in het verzekerde 

pakket. Zorgverzekeraars bepalen welke programma’s zij inkopen en welke 

eisen zij daaraan stellen. Voor patiënten kan dit opnieuw leiden tot onduide-

lijkheden over vergoeding. 

 

• Patiënten met COPD hebben behoefte aan meer vergoeding van fysio-

therapie en begeleid bewegen vanuit de basisverzekering 

Ze hebben niet alleen bezwaar tegen het (toenemende) aantal fystiotherapie-

behandelingen dat ze zelf moeten betalen, maar ook tegen het aanvullende 

criterium dat vanuit de Zvw gesteld wordt om voor vergoeding in aanmerking 

te komen. Aanvullende ziektekostenverzekeringen worden bovendien niet 

altijd als toereikend ervaren. 

 

• In 2012 werd de basisverzekering voor dieetadvisering door COPD-

patiënten als onvoldoende ervaren 

Het besluit van de minister van VWS om dieetadvisering alleen nog te ver-

goeden als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorg aan – onder 

andere – COPD-patiënten, lijkt in de praktijk tot problemen te hebben geleid. 

Het is nog niet duidelijk of het – per 1 januari 2013 - weer afzonderlijk op-

nemen van dieetadvisering in het basispakket die problemen zal oplossen. 

 

• Het Longfonds vraagt om vergoeding van roflumilast 

Het CVZ heeft echter geadviseerd om dit geneesmiddel niet te vergoeden, en 

de minister van VWS heeft dit advies overgenomen. 

 

• Patiënten vinden dat ze vrij moeten kunnen beschikken over de inha-

latiemedicatie die het beste bij hen past. 

Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars leidt echter ertoe dat patiënten 

met COPD het geneesmiddel van hun voorkeur niet altijd vergoed krijgen, 

ook al hoort dit middel wel tot de basisverzekering. 
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Pakketkwesties E, F en G 

In hoofdstuk 7 behandelen wij de pakketkwesties E (overbodig verzekerde 

zorg), F (nieuwe zorg) en G (onvervulde zorgbehoeften). 

 

• Het pakket bevat voor COPD geen overbodig verzekerde zorg 

Er is bij COPD geen sprake van zorg die wel vergoed wordt, maar die zorgver-

leners in de praktijk niet (meer) aanbieden en waar patiënten niet om vragen. 

 

• Er worden diverse nieuwe zorgvormen voor COPD ontwikkeld 

Op het gebied van diagnostiek wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar 

moleculaire ademanalyse met behulp van een ‘elektronische neus’, biomar-

kers, de CT-scan, fenotypering, genotypering en de Ziektelastmeter COPD. 

Verder wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen voor COPD. 

Ook wat betreft medisch-specialistische zorg zijn er diverse ontwikkelingen, 

bijvoorbeeld bronchoscopische longvolumereductie. Bovendien vindt onder-

zoek plaats naar COPD-behandelingen die gebruik maken van stamcellen en 

naar manieren om donorlongen die als niet geschikt worden beschouwd, 

toch nog te gebruiken. Het is nog niet duidelijk in hoeverre al deze nieuwe 

zorg zal aansluiten bij de behoeften van mensen met COPD en of deze zorg 

uiteindelijk in het verzekerde pakket moet komen. 

 

• Patiënten met COPD hebben enkele onvervulde zorgbehoeften 

Ze hebben behoefte aan steun van hun omgeving, het betrekken van hun 

familie bij de behandeling en lotgenotencontact. Bovendien blijken patiënten 

die longrevalidatie gevolgd hebben, behoefte te hebben aan nazorg na afloop 

van het programma. Deze zorg krijgen zij echter nog onvoldoende en is ook 

niet verzekerd vanuit het pakket. 

 

Pakketkwestie A 

Tot slot behandelen wij in hoofdstuk 8 pakketkwestie A. Daarbij gaat het niet 

om discrepanties tussen het pakket, de zorgvraag en het zorgaanbod, maar 

om een aantal actuele kwesties over (on)veiligheid van geneesmiddelen, over 

verkeerd gebruik van medicatie en over problemen met therapie(on)trouw. 

 

• Het COPD-geneesmiddel tiotropium als inhalatievloeistof die toege-

diend wordt via een vernevelaar, zou niet veilig zijn 

Verschillende onderzoeken leveren namelijk aanwijzingen op dat gebruik van 

dit middel samenhangt met een aanzienlijk hoger sterfterisico, vooral bij 

patiënten die bekend zijn met hartritmestoornissen. 
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• COPD-patiënten maken fouten bij het gebruik van inhalatiemedicatie 

COPD-patiënten inhaleren hun medicijnen lang niet altijd op de juiste wijze, 

terwijl zij vaak denken dit wel goed te doen. Hierdoor is de zorg aan mensen 

met COPD minder effectief. 

 

• Patiënten met COPD zijn niet altijd therapietrouw 

COPD-patiënten blijken leefstijlinterventies of longrevalidatie niet altijd te 

voltooien. Hierdoor zijn deze behandelingen minder effectief dan ze zouden 

kunnen zijn. Ook bij medicijngebruik is sprake van therapieontrouw van 

COPD-patiënten. Therapieontrouw komt heel vaak voor en kan grote gevol-

gen hebben voor de effectiviteit van de medicamenteuze behandeling van 

COPD en dus voor de gezondheid van de betreffende patiënten.  

 

 

Toereikendheid en toegankelijkheid van het pakket 
 

We kunnen concluderen dat het verzekerde pakket voor COPD grotendeels 

toereikend is. Het pakket dekt namelijk het merendeel van de zorg die vol-

gens richtlijnen nodig is en waar patiënten om vragen. De benodigde huisart-

senzorg en medisch-specialistische zorg worden volledig vergoed, en ook 

vrijwel alle medicijnen voor COPD die in de huidige praktijk gebruikt worden, 

kunnen via de basisverzekering vergoed worden. Sommige zorg wordt niet 

(volledig) vergoed, ook al hebben mensen met COPD daar wel behoefte aan. 

Het gaat hierbij vooral om leefstijlinterventies, met name fysiotherapie en 

begeleid bewegen. 

Het pakket is voor COPD niet té toereikend: het bevat geen overbodig verze-

kerde zorg. Wel zijn er signalen dat een van de verzekerde geneesmiddelen 

voor COPD niet veilig is. Dit kan in de toekomst mogelijk tot de vraag leiden 

of dit geneesmiddel nog wel vergoed zou moeten worden. 

 

We kunnen verder concluderen dat er veel schort aan de toegankelijkheid van 

de verzekerde zorg voor COPD. Enerzijds is dat pakket namelijk niet toegan-

kelijk genoeg. Patiënten met COPD krijgen in de praktijk niet altijd de zorg 

die ze nodig hebben en waarvoor ze ook via het pakket verzekerd zijn. Op 

verschillende aspecten is er sprake van onderbehandeling of voldoet de kwa-

liteit van zorg niet. 

Anderzijds blijkt het verzekerde pakket aan zorg voor COPD op een aantal 

aspecten juist té toegankelijk te zijn. Zo is er sprake van overdiagnostiek en 

overbehandeling. Een deel van de COPD-patiënten krijgt verzekerde zorg 

waar ze geen behoefte aan hebben, die onnodig duur is of waarvan de effec-

tiviteit betwijfeld wordt. Overdiagnostiek en overbehandeling met verzekerde 

zorg impliceren ongepast of ondoelmatig gebruik van het pakket. 
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Een ander probleem is het feit dat COPD-patiënten hun medicijnen lang niet 

altijd op de juiste wijze inhaleren, terwijl zij vaak wel denken dit goed te 

doen. Hierdoor is de zorg aan mensen met COPD minder effectief. Ook zijn 

mensen met COPD niet altijd therapietrouw. Therapieontrouw komt heel vaak 

voor en kan grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van de behandeling 

van COPD en dus voor de gezondheid van de betreffende patiënten. Boven-

dien kan therapieontrouw tot gevolg hebben dat medicijnen ongebruikt bij 

mensen in de kast liggen, of tot onnodig dure zorg leiden. Therapieontrouw 

is dan ook een vorm van ongepast of ondoelmatig gebruik van verzekerde 

zorg. 

 

Tot slot: het pakket voor COPD is weliswaar grotendeels toereikend, maar de 

zorg zelf is dat nog niet helemaal. Patiënten met COPD hebben namelijk en-

kele onvervulde zorgbehoeften. Voordat deze zorg eventueel deel kan gaan 

uitmaken van het verzekerde pakket, zal deze door zorgaanbieders eerst 

ontwikkeld moeten worden. 

Tegelijkertijd worden er door zorgaanbieders diverse nieuwe zorgvormen 

voor COPD ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk in hoeverre al deze nieuwe 

zorg zal aansluiten bij de behoeften van mensen met COPD en of deze zorg 

uiteindelijk in het verzekerde pakket moet komen. 
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1 Inleiding 

 

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) borgt en ontwikkelt de publieke 

randvoorwaarden van het zorgverzekeringsstelsel, zodat de burgers hun 

aanspraak op zorg kunnen realiseren. Om het verzekerde pakket goed te 

kunnen beheren, is het van belang dat het CVZ inzicht heeft in de toerei-

kendheid en toegankelijkheid daarvan. Om dit inzicht te verkrijgen, licht het 

CVZ onder andere systematisch het pakket aan verzekerde zorg door. Dit 

doen we door middel van doorlichtingsonderzoeken vanuit het perspectief 

van de patiënt naar verschillende ziekten of aandoeningen. Het CVZ publi-

ceert de resultaten van een doorlichtingsonderzoek in een Pakketscan. 

 

Aanvankelijk was het doel van dit onderzoek om onderwerpen voor pakket-

beheer te agenderen. Een Pakketscan kan namelijk als resultaat hebben dat 

bepaalde zorgvormen, zoals behandelingen, interventies, genees- of hulp-

middelen, of onderdelen van de zorg (opnieuw) ‘geduid’ moeten worden. Dit 

betekent dat we bepalen of die zorg onder de te verzekeren prestatie valt. 

Een Pakketscan kan ook tot de conclusie leiden dat we voor bepaalde zorg-

vormen of onderdelen van de zorg (opnieuw) moeten beoordelen of in- of 

uitstroom uit het pakket noodzakelijk is. 

 

Inmiddels is de doelstelling van doorlichtingsonderzoeken echter verbreed 

naar de kwaliteit van zorg. Een Pakketscan biedt namelijk inzicht in het func-

tioneren van de verzekerde zorg in de praktijk voor een bepaalde ziekte of 

aandoening in Nederland. Dit is relevant voor het CVZ zelf, maar ook voor 

beleidsmakers, zorgverleners, patiëntenorganisaties of andere personen en 

instanties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met die ziekte of aan-

doening. Een Pakketscan biedt immers aanknopingspunten voor verbetering 

van beleid en uitvoering van zorg. De gehanteerde methodiek, die gericht is 

op het vaststellen van discrepanties tussen vraag, aanbod en pakket, levert 

namelijk signalen op over aspecten van het verzekerde pakket die in de prak-

tijk niet goed functioneren. Daarbij gaat het vooral om problemen op het 

gebied van ‘gepast gebruik’, dus over- en onderbehandeling. Verzekerde 

zorg die in de praktijk wel goed functioneert, laten we in een Pakketscan 

over het algemeen buiten beschouwing. Wel besteden we aandacht aan initia-

tieven ter oplossing of verbetering van problemen in de zorg. 

Hiermee past een Pakketscan dan ook uitstekend bij de toekomstige ontwik-

keling van het CVZ. Binnenkort wordt het CVZ namelijk een andere organisa-

tie met een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Naast de taken die de 

organisatie nu al uitvoert (uitvoering verzekeringen en pakketbeheer), krijgt 

ze ook tot taak om een permanente verbetering van zorgkwaliteit en kwali-
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teitstransparantie te stimuleren en te ondersteunen. Hiermee wil het instituut 

bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg. 

 

Het CVZ/Zorginstituut Nederland neemt de tien ziekten met de grootste 

maatschappelijke ziektelast in Nederland, uitgedrukt in Disability-Adjusted 

Life Years (DALY’s), als uitgangspunt voor de selectie van ziekten voor door-

lichtingsonderzoek; zie tabel 1.1 

 

Tabel 1. Top-10 van aandoeningen naar DALY’s 

 in de bevolking van Nederland in 2007.2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2007-2008 heeft het CVZ een eerste doorlichtingsonderzoek naar diabetes 

(suikerziekte) uitgevoerd. Het rapport Pakketscan diabetes is in juli 2008 

uitgebracht.3 In 2011 is de Pakketscan coronaire hartziekten gepubliceerd, 

en in 2012 de Pakketscan depressie.4 

 

Dit rapport heeft betrekking op het doorlichtingsonderzoek naar COPD 

(Chronic Obstructive Pulmonary Disease). COPD geeft een zeer hoge ziekte-

last; COPD staat in de top-10 op op de zevende plaats. Dit betekent dat 

COPD in Nederland verantwoordelijk is voor de op zes na grootste totale 

                                                   
1 Een DALY is een maat voor ziektelast in een populatie en geeft uitdrukking aan het 
aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door de ziekte. Een DALY is opgebouwd 
uit twee componenten: vroegtijdige sterfte en jaren geleefd met de ziekte, gewogen 
voor de ernst van de ziekte (ziektejaarequivalent). In deze maat komen drie belangrijke 
aspecten van de volksgezondheid terug, te weten ‘kwantiteit’ (levensduur) van leven, 
‘kwaliteit’ van leven en het aantal personen dat een effect ondervindt. Hoeymans 
(2010a) 
2 Gommer (2010), Gommer (2010a) en Hoeymans (2010), p. 34. Coronaire hartziekten 
zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door het dichtslibben van de kransslag-
aders. 
3 CVZ (2008a) 
4 CVZ (2011j) en CVZ (2012k) 

   

  1 Coronaire hartziekten 315.100 

  2 Beroerte 211.100 

  3 Angststoornissen 202.000 

  4 Depressie 168.600 

  5 Diabetes mellitus 166.100 

  6 Longkanker 158.100 

  7 COPD 146.200 

  8 Artrose 123.500 

  9 Privéongevallen 107.300 

10 Dementie 100.400 
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hoeveelheid gezondheid die verloren gaat. In 2007 hadden 323.600 mensen 

in Nederland COPD.5 Mensen met COPD ervaren een sterk verminderde kwali-

teit van leven. Bovendien leven ze gemiddeld bijna zeven jaar korter.6 

Deze Pakketscan COPD is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 geven we een 

beschrijving van de gehanteerde doorlichtingsmethodiek. In hoofdstuk 3 

schetsen we het zorgdomein. We geven hiertoe achtereenvolgens een be-

schrijving van COPD, een omschrijving van het zorgaanbod dat hiervoor in 

Nederland bestaat, een cijfermatig beeld van het gebruik van zorg door men-

sen met COPD en een omschrijving van de verzekerde zorg voor COPD. In de 

hoofdstukken 4 tot en met 8 beschrijven we deze pakketkwesties uitvoerig. 

Tot slot geven we in hoofdstuk 9 onze conclusies over de toereikendheid en 

toegankelijkheid van het verzekerde pakket voor COPD. 
 

De Pakketscan COPD is overigens de laatste die in rapportvorm verschijnt. In 

de toekomst zullen we Pakketscans namelijk digitaal ontwikkelen en publice-

ren: Pakketscan Online. Een digitale omgeving maakt het voor het Zorginsti-

tuut Nederland mogelijk om via transparante, korte communicatielijnen in 

interactie met alle partijen samen te werken aan een nieuwe Pakketscan. Het 

eindresultaat zal toegankelijker zijn: beknopter en bondiger geschreven en 

bovendien digitaal beschikbaar en doorzoekbaar. Met Pakketscan Online kan 

het Zorginstituut Nederland dan ook beter en sneller bijdragen aan verbete-

ring van de kwaliteit van zorg. 
 

                                                   
5 Hoeymans (2010), p. 133 en Gommer (2011) 
6 Hoeymans (2010), p. 19 
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2 Methode 

 

Achtereenvolgens beschrijven we in dit hoofdstuk de uitgangspunten van het 

onderzoek, het zogenoemde ‘doorlichtingsschema’, de dataverzameling, de 

signalen, de analyse en rapportage en tot slot de contacten met externe des-

kundigen. 

 

 

2.a Uitgangspunten 
 

Bij het doorlichtingsonderzoek hanteren we de volgende inhoudelijke uit-

gangspunten: de ziekte staat centraal, het gaat over de praktijk, het is actu-

eel. 

 

Zoals eerder aangegeven moet een doorlichtingsonderzoek inzicht bieden in 

de toereikendheid en toegankelijkheid van het verzekerde pakket. Het pakket 

is toereikend als het de benodigde zorg dekt. Het pakket is toegankelijk als 

mensen in de praktijk de verzekerde zorg krijgen die ze nodig hebben. Om 

na te gaan of patiënten de verzekerde zorg kunnen krijgen die ze nodig heb-

ben, moet hun zorgbehoefte centraal staan. Dit betekent dat het probleem, 

dus de ziekte, het uitgangspunt moet zijn, en niet de mogelijke oplossing, de 

interventie. Daarom stellen we bij doorlichtingsonderzoek een ziekte of aan-

doening centraal. Dit impliceert ook dat een doorlichtingsonderzoek uitgaat 

van het perspectief van patiënten met die ziekte of aandoening. 

Om na te gaan of patiënten de verzekerde zorg die ze nodig hebben daad-

werkelijk krijgen, is het van belang na te gaan hoe de verzekerde zorg in de 

praktijk functioneert. Daarom nemen we als tweede uitgangspunt: de prak-

tijk. We gaan bij doorlichtingsonderzoek uit van ervaringen vanuit de praktijk 

en baseren het onderzoek niet enkel op verwachtingen vanuit de wet, de 

zorgverzekeringspolis of experimenteel wetenschappelijk onderzoek. 

Bovendien is het voor het beheer van het pakket van belang om te weten hoe 

dit momenteel functioneert. Dit betekent dat actualiteit ons derde uitgangs-

punt is. 

 

De methode is breed toepasbaar, dat wil zeggen toepasbaar op verschillende 

ziekten of aandoeningen, en is transparant: duidelijk, controleerbaar en re-

produceerbaar. Transparantie hangt samen met toepasbaarheid, maar heeft 

ook te maken met de eisen die de burgers van Nederland aan een publieke 

pakketbeheerder stellen. 
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2.b Het doorlichtingsschema 
 

Met doorlichtingsonderzoek wil het CVZ inventariseren hoe toereikend en 

toegankelijk het verzekerde pakket is. De kern van de ontwikkelde metho-

diek is het gebruik van drie invalshoeken: de zorgvraag, het zorgaanbod en 

de verzekerde zorg. Met de zorgvraag bedoelen we de behoeften en wensen 

van patiënten en het zorgaanbod is de zorg die zorgaanbieders (zorgverle-

ners, of zorgverzekeraars) leveren. De ‘verzekerde zorg’ wordt gevormd door 

het basispakket volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de zorg waarop 

iemand aanspraak mag maken via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). In een doorlichtingsonderzoek worden discrepanties tussen zorg-

vraag, zorgaanbod en verzekerde zorg opgespoord, beschreven en geanaly-

seerd. Dit doen we vanuit het perspectief van de patiënt. 

Als hulpmiddel bij de doorlichtingsonderzoeken gebruiken we het ‘doorlich-

tingsschema’. Dit schema bestaat uit drie cirkels die de zorgvraag, het 

zorgaanbod en het verzekerde pakket verbeelden. Doordat de drie cirkels 

gedeeltelijk overlappen, ontstaan in het doorlichtingsschema zeven verschil-

lende vlakken. Deze vlakken noemen wij ‘pakketkwesties’ (zie figuur 1; A t/m 

G). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Het ‘doorlichtingsschema’ met de drie cirkels (zorgvraag,  
zorgaanbod en pakket) en de mogelijke pakketkwesties A t/m G. 

 
In de pakketkwesties B t/m G is sprake van een bepaalde discrepantie tussen 

de zorgvraag, het zorgaanbod en het verzekerde pakket. 

In pakketkwestie B bijvoorbeeld heeft de patiënt behoefte aan een bepaalde 

vorm van zorg en wordt die zorg ook vanuit het pakket vergoed, maar bieden 

zorgverleners die zorg in de praktijk niet aan. In pakketkwestie C leveren 
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zorgverleners zorg die door het pakket ook vergoed wordt, maar waaraan 

patiënten geen behoefte hebben. In pakketkwestie D kan de patiënt er wel op 

rekenen dat zorgverleners de gevraagde zorg leveren, maar vergoedt het 

pakket die zorg niet. 

In de pakketkwesties E, F en G bestaat helemaal geen overlap tussen de cir-

kels. Dit betekent dat het om zorg gaat die wel verzekerd is, maar niet aan-

geboden en niet gevraagd wordt (E), zorg die aangeboden wordt, maar niet 

gevraagd wordt en ook niet verzekerd is (F) of zorg waarnaar vraag is van 

patiënten, maar die niet aangeboden wordt en ook niet verzekerd is (G). 

In het middelste vlak ten slotte, overlappen alle drie de cirkels. Deze pakket-

kwestie (A) verbeeldt de zorg die door de zorgverlener aangeboden wordt, 

waar de patiënt om gevraagd heeft en die door het pakket vergoed wordt. Dit 

lijkt op het eerste gezicht een onproblematische en ideale pakketkwestie. 

Toch kunnen zich daarbij vraagstukken voordoen over het pakket, bijvoor-

beeld rond veiligheid of effectiviteit. 

 

De beschrijving van de pakketkwesties geeft uiteindelijk inzicht in de toerei-

kendheid en toegankelijkheid van het verzekerde pakket. Het pakket is toe-

reikend als het de benodigde zorg dekt. Het pakket is toegankelijk als men-

sen in de praktijk de verzekerde zorg krijgen die ze nodig hebben. 

 

 

2.c Vraag, aanbod en pakket 
 

In het doorlichtingsonderzoek kijken we dus telkens vanuit drie verschillende 

invalshoeken naar de zorg: vanuit de vraag, vanuit het aanbod en vanuit het 

pakket. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met zorgvraag, zorgaan-

bod en verzekerde zorg.7 

 

 

2.c.1 Vraag 

 

Dekt het pakket de benodigde zorg? Krijgen de mensen in de praktijk de 

verzekerde zorg die ze nodig hebben? Wanneer hebben patiënten bepaalde 

zorg eigenlijk nodig? Wanneer de arts aangeeft dat er een medische noodzaak 

is om de patiënt te behandelen? Of wanneer patiënten te kennen geven dat 

zij behoefte hebben aan zorg? Of zijn beide vereist om over nodig hebben te 

kunnen spreken? Daarbij komt dat patiënten met eenzelfde aandoening een 

verschillende behoefte aan zorg kunnen ervaren en dat artsen onderling van-

                                                   
7 De paragrafen over vraag en aanbod zijn grotendeels gebaseerd op Rennes (2011), p. 
42-52. 
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uit verschillende inzichten de behoeften van patiënten anders kunnen in-

schatten. 

Wetenschappers uit diverse vakgebieden hebben zich gebogen over het be-

grip zorgbehoefte. Vanuit een biomedisch perspectief wordt zorgbehoefte 

doorgaans in relatie geplaatst met negatieve ‘gezondheidstoestanden’ als 

pijn, lichamelijke ongemakken en beperkingen, het risico op ziekte en over-

lijden, en de behoefte aan verlichting van deze ‘toestanden’. Vanuit een so-

ciologisch gezichtspunt wordt vooral onderscheid gemaakt tussen twee typen 

behoeften: de behoefte aan zorg die een individu zelf ervaart door zijn of 

haar psychische of fysieke toestand en de behoefte aan zorg die wordt vast-

gesteld door een professionele zorgverlener. Hoe een individu zijn behoefte 

ervaart en of deze zijn ervaren behoefte ook daadwerkelijk omzet in een 

vraag naar zorg, is afhankelijk van verschillende factoren. Fysieke, culturele, 

sociaaleconomische aspecten en verschillen in het beloop van een ziekte 

blijken hier bepalend. 

 

In het doorlichtingsonderzoek baseren we de vraag naar zorg zoveel moge-

lijk op de door patiënten geuite behoefte aan zorg. De expliciete behoefte 

die door patiënten en patiëntenorganisaties wordt uitgesproken, maakt dus 

het merendeel uit van de in kaart gebrachte behoeften. Aanvankelijk lijkt dit 

wellicht logisch: wanneer een individu niet aangeeft dat hij een behoefte aan 

zorg heeft, is deze behoefte ook moeilijk (empirisch) vast te stellen. 

Daar waar informatie over (ongeuite) zorgbehoeften van patiënten in het 

onderzoek ontbreekt, ondervangen we dit door het perspectief van de zorg-

verlener op de zorgbehoefte van patiënten eveneens mee te nemen in het 

onderzoek. Het doel van het doorlichtingsonderzoek is immers om een zo 

volledig mogelijk beeld te geven van de problemen in de praktijk van de zorg 

voor een bepaalde ziekte, wat onder andere betekent dat de signalerings-

functie van het onderzoek optimaal moet zijn. Er mogen geen belangrijke 

problemen over het hoofd worden gezien. Een zo volledig mogelijk beeld van 

de zorgbehoeften van patiënten is dus van groot belang. Patiënten zijn in 

veel gevallen wel in staat om een behoefte aan zorg uit te spreken, maar 

kunnen niet altijd aangeven welke zorg zij precies nodig hebben, doordat zij 

niet over de benodigde medische kennis beschikken. Patiënten vertrouwen 

dan ook vaak op het oordeel van de zorgverlener en baseren hierop ook hun 

behoefte aan zorg. Het in zijn geheel buiten beschouwing laten van het per-

spectief van de zorgverlener zou dus tot gevolg kunnen hebben dat belang-

rijke behoeften aan zorg worden gemist. Daarom wordt dit perspectief van 

de zorgverlener aanvullend gebruikt. 

 

In de praktijk van het doorlichtingsonderzoek komt het voor dat de bronnen 

die worden doorzocht op signalen geen expliciete informatie over zorgbe-
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hoeften bevatten. Soms staan zorgbehoeften alleen op impliciete wijze ver-

meld, of zelfs helemaal niet. Daardoor is het soms onvermijdelijk dat wij 

teksten interpreteren en dat wij aannames doen over de behoeften van pati-

enten. Al onze aannames komen uiteindelijk neer op de aanname dat patiën-

ten kwalitatief goede (zo goed mogelijke) en veilige zorg willen. 

Patiëntenorganisaties zijn een belangrijke informatiebron voor het in kaart 

brengen van de behoeften van patiënten. Zij vertegenwoordigen immers de 

belangen van de patiënt. De eerste aanname is dan ook dat wanneer patiën-

tenorganisaties bepaalde wensen ten aanzien van de zorg hebben, patiënten 

hier ook behoefte aan hebben. 

Een andere belangrijke aanname die wij maken is dat er behoefte aan zorg is, 

wanneer deze wordt vermeld in zorgstandaarden en richtlijnen, met name 

wanneer patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling ervan betrokken zijn ge-

weest. Richtlijnen en zorgstandaarden omschrijven wat kwalitatief goede en 

veilige zorg is. Zij zijn gestoeld op wetenschappelijk bewijs over bijvoorbeeld 

effectiviteit en op deskundigheid van zorgverleners en soms dus eveneens op 

de ervaringen van patiënten via input vanuit een patiëntenorganisatie. De 

kwaliteit van het zorgaanbod is dus over het algemeen goed als deze con-

form richtlijnen of zorgstandaarden is. Ook om deze redenen nemen wij aan 

dat patiënten behoefte aan deze zorg hebben. Hierop bestaan uiteraard uit-

zonderingen. In specifieke gevallen is het juist gewenst dat de zorgverlener 

afwijkt van de richtlijn. Richtlijnen maken namelijk niet altijd onderscheid in 

de behandeling voor verschillende groepen patiënten. Daarnaast geldt dat 

verschillen per individu soms ook een afwijking van de richtlijn verlangen. 

Patiënten hebben daarom niet alleen behoefte aan zorg volgens richtlijnen, 

maar ook aan ‘zorg op maat’ ofwel zorg die is aangepast op de specifieke 

behoeften en kenmerken van een individuele patiënt. 

 

 

2.c.2 Aanbod 

 

In het doorlichtingsonderzoek spreken we over ‘aanbod’ van zorg. Het aan-

bod van zorg kan op verschillende manieren opgevat worden: als het bestaan 

van een zorgvorm, als beschikbaarheid van zorg, als aanbod van zorg door 

een zorgverlener, of als feitelijk gebruik van zorg. Deze brede interpretatie 

van ‘aanbod’ hanteren we bewust, omdat dit de kans op het signaleren van 

problemen vergroot. Problemen in het aanbod kunnen immers op alle aspec-

ten voorkomen. 

 

Wat het feitelijke bestaan van een zorgvorm betreft: in de praktijk blijkt het 

voor te komen dat patiënten behoefte hebben aan zorg die (nog) niet be-

staat. Het kan daarbij gaan om zorg die helemaal niet bestaat, of zorg die 
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niet bestaat voor de specifieke patiënten waar het doorlichtingsonderzoek 

betrekking op heeft. De behoefte aan niet-bestaande zorg is veelal niet heel 

concreet. Tenzij de zorg reeds buiten het zorgdomein van het onderzoek 

bestaat, wordt de behoefte algemeen uitgedrukt (bijvoorbeeld in termen van 

‘aandacht voor…’) en niet in termen van een tastbare zorgvorm. In de door-

lichtingsmethodiek beschouwen we zorg die niet (voor de onderzochte aan-

doening of ziekte) bestaat als ‘geen aanbod’. Omdat de zorgvorm nog niet 

bestaat, kan deze ook niet verzekerd zijn en behandelen we de behoefte aan 

deze zorg dus in pakketkwestie G. 

 

Wat de beschikbaarheid van zorg betreft zien we dat een zorgvorm soms al 

wel bestaat, maar toch nog niet echt beschikbaar is in de Nederlandse ge-

zondheidszorg. Het kan bijvoorbeeld gaan om een jonge methode die nog in 

ontwikkeling is of in de praktijk slechts experimenteel wordt toegepast, of 

een zorgvorm die alleen in het buitenland beschikbaar is. Hoewel deze nieu-

we vorm van zorg in de dagelijkse praktijk (nog) niet daadwerkelijk aangebo-

den kan worden, maar het aanbod mogelijk in de nabije toekomst wel gaat 

komen, nemen we deze zorgvormen toch mee in het doorlichtingsonderzoek 

en behandelen we deze in pakketkwestie F als zijnde aanbod. Anders zou dit 

soort zorg namelijk buiten het doorlichtingsonderzoek vallen. Strikt geno-

men gaat het immers om zorg zonder vraag, zonder aanbod en die niet ver-

zekerd is. 

 

Wanneer een zorgvorm bestaat en beschikbaar is, betekent dit niet automa-

tisch dat de zorg ook bij de patiënt terecht komt. Cruciaal daarvoor is im-

mers het aanbod van de zorg door zorgverlener. Zorgverleners herkennen 

een bepaalde aandoening bijvoorbeeld niet altijd tijdig, waardoor patiënten 

onnodig laat adequate zorg krijgen aangeboden. We beschouwen dit als 

‘geen aanbod’. Wanneer het een zorgvorm betreft waar patiënten wel behoef-

te aan hebben en die bovendien verzekerd is, behandelen we deze zorgvorm 

in pakketkwestie B. 

 
Voorts blijkt dat beschikbaarheid en aanbod van zorg niet altijd hoeven te 

leiden tot daadwerkelijk gebruik van zorg. Soms hebben patiënten namelijk 

geen behoefte aan de aangeboden zorg. Als dit verzekerde zorg betreft, 

behandelen we deze in pakketkwestie C. 

 

 

2.c.3 Pakket 

 

Onder ‘pakket’ valt alle zorg die opgenomen is in het basispakket volgens de 

Zvw en de zorg waarop iemand aanspraak mag maken via de AWBZ. 
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Zvw 

Welke zorg in Nederland vanuit het basispakket verzekerd is, kan afgeleid 

worden uit de Zvw, het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgver-

zekering (Rzv). Artikel 10 van de Zvw definieert het te verzekeren risico als 

de behoefte aan: 

a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die 

door huisartsen en verloskundigen pleegt te geschieden; 

b. mondzorg; 

c. farmaceutische zorg; 

d. hulpmiddelenzorg; 

e. verpleging; 

f. verzorging, waaronder de kraamzorg; 

g. verblijf in verband met geneeskundige zorg; 

h. vervoer in verband met het ontvangen van zorg of diensten als bedoeld 

in de onderdelen a tot en met g, dan wel in verband met een aanspraak 

op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

In artikel 11, derde lid van de Zvw staat dat de inhoud en omvang van deze 

te verzekeren prestaties bij algemene maatregel van bestuur nader worden 

geregeld. Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is het Bzv. In de 

artikelen 2.4 tot en met 2.16 van het Bzv is de inhoud en omvang van de 

hierboven genoemde vormen van zorg waarop de verzekerde recht heeft, 

beschreven. 

 

Het is niet altijd zonder meer duidelijk welke zorg tot het basispakket be-

hoort. Om te bepalen of bepaalde zorg tot het te verzekeren pakket behoort, 

zal altijd inhoudelijk bekeken moeten worden om welke soorten zorg het 

gaat. Vervolgens moet ook getoetst worden of deze zorg verzekerde zorg is. 

De basis hiervoor, te weten het Bzv, omschrijft de verschillende soorten zorg 

op twee manieren, namelijk de open omschrijving van geneeskundige zorg, 

paramedische zorg en verpleging en de (meer) gesloten omschrijving van de 

genees- en hulpmiddelen. 

Artikel 2.1 van het Bzv stelt dat de inhoud en omvang van de vormen van 

zorg of diensten mede bepaald worden door de stand van de wetenschap en 

praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het 

betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 

Het CVZ heeft een toetsingskader vastgesteld aan de hand waarvan we kun-

nen beoordelen of zorg voldoet aan het criterium ‘stand van de wetenschap 

en praktijk’.8 Geneeskundige zorg staat in artikel 2.4 van het Bzv beschreven 

als “zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en 

verloskundigen die plegen te bieden”. Deze open omschrijvingen van de ver-

                                                   
8 CVZ (2007) 
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schillende zorgvormen maken het ingewikkeld om te bepalen of zorg tot het 

basispakket behoort. Deze omschrijvingen worden immers begrensd door 

het begrip ‘plegen te bieden’. Het CVZ heeft dit begrip uitgelegd in het rap-

port Betekenis en beoordeling criterium ‘plegen te bieden’.9 

Andere zorgvormen zijn meer in detail geregeld. Bij geneesmiddelen en 

hulpmiddelen is bijvoorbeeld sprake van een limitatieve opsomming (geslo-

ten, positieve lijst). Toch blijft ook hier ruimte voor interpretatie, doordat 

bijvoorbeeld in de voorwaarden staat dat een behandeling ‘noodzakelijk’ 

moet zijn, of dat de verzekerde op die behandeling ‘aangewezen’ moet zijn. 

Uitzonderingen op of voorwaarden voor de te verzekeren inhoud en omvang 

van de geneeskundige zorg en eigen bijdragen staan beschreven in het Bzv 

en de Rzv. 

In artikel 2.8 van het Bzv zijn de te verzekeren farmaceutische zorg en het 

preferentiebeleid beschreven. Het preferentiebeleid houdt in dat een zorg-

verzekeraar ervoor kan kiezen om voor geneesmiddelen met eenzelfde werk-

zame stof alleen het goedkoopste middel te vergoeden. 

 

Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft per kalenderjaar een ver-

plicht eigen risico. In 2012 bedroeg dit 220 euro en in 2013 350 euro (Zvw, 

artikel 19, lid 1). Huisartsenzorg valt buiten het verplichte eigen risico. 

 

AWBZ 

Behalve de Zvw en aanverwante regelingen, kennen we in Nederland ook de 

volksverzekering AWBZ. De aanspraken op zorg in het kader van de AWBZ 

zijn vastgelegd in artikel 6. In lid 1 daarvan staat dat het gaat om zorg ter 

voorkoming van ziekten en ter voorziening in hun geneeskundige behande-

ling, verpleging en verzorging. Tot deze zorg behoren ook voorzieningen tot 

behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid of voor verbe-

tering van levensomstandigheden, alsmede maatschappelijke dienstverle-

ning. In lid 2 staat dat door middel van een algemene maatregel van bestuur 

de aard, inhoud en omvang van de zorg waarop aanspraak bestaat, worden 

geregeld, en dat voor het tot gelding brengen van de aanspraken voorwaar-

den kunnen worden gesteld. 

Deze AMvB is het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA). In artikel 2 zijn de 

aanspraken vastgelegd. In lid 1 daarvan staat dat de verzekerde aanspraak 

heeft op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, 

(kortdurend of voortgezet) verblijf, vervoer, doventolkzorg, voortgezet ver-

blijf, zorg die gepaard gaat met verblijf in dezelfde instelling (toegelicht in 

artikel 15), een neonatale hielpril en vaccinaties. 

                                                   
9 CVZ (2008) 
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Ook voor de AWBZ-zorg kan een eigen bijdrage worden gevraagd (artikel 6 

AWBZ). Overigens geldt ook voor de AWBZ dat niet altijd zonder meer duide-

lijk is welke zorg daartoe behoort. 

 

Wanneer zorg wordt aangeboden waar patiënten wel behoefte aan hebben 

maar die niet verzekerd is vanuit de Zvw of de AWBZ, moet de patiënt hier 

zelf voor betalen. Deze zorg behandelen we in pakketkwestie D. Ook zorg 

die wel opgenomen is in de Zvw en de AWBZ, maar waarvoor eigen bijdragen 

betaald moeten worden, staat beschreven in pakketkwestie D. Hieronder 

vallen ook de geneesmiddelen die als gevolg van het preferentiebeleid van 

zorgverzekeraars niet (geheel) vergoed worden. 

Het kan voorkomen dat er geen vraag is naar een verzekerde zorgvorm en 

dat die ook niet (meer) wordt aangeboden. Die zorg is in termen van het 

pakket dus overbodig verzekerde zorg die eigenlijk uit het pakket verwijderd 

kan worden en staat beschreven in pakketkwestie E. 

 

 

2.d Dataverzameling 
 

Om een evenwichtige en objectieve informatieverzameling te krijgen, zorgen 

we ervoor dat de drie elementen uit het doorlichtingsschema daarin voldoen-

de zijn vertegenwoordigd. We zoeken dus gericht naar informatie over de 

zorgvraag, het zorgaanbod en het verzekerde pakket. De data verzamelen we 

vooral via schriftelijke en elektronische bronnen, maar ook via interviews, 

congresbezoeken en TV-pogramma’s. 

Voor de beschrijving van het pakket maken we gebruik van wet- en regelge-

ving en standpunten en adviezen van het CVZ. Informatie over het zorgaan-

bod ontlenen we bijvoorbeeld aan richtlijnen en standaarden; publicaties van 

onderzoeken in proefschriften, rapporten, boeken en artikelen in weten-

schappelijke medische tijdschriften; publicaties van beroepsorganisaties, 

zorgverleners en zorgverzekeraars; congressen en interviews met zorgverle-

ners en zorgverzekeraars. Informatie over de zorgvraag van patiënten ontle-

nen we deels aan dezelfde bronnen als hierboven genoemd, maar ook aan 

publicaties van patiëntenorganisaties; artikelen in dag- en weekbladen en 

niet-wetenschappelijke tijdschriften; fora en weblogs op internet en inter-

views met patiëntenorganisaties. 

 

Gezien de vereiste actualiteit richten we ons vooral op recente publicaties. 

Deze zoeken we met name via de inhoudsopgaven van tijdschriften en via 

het dagelijks volgen van nieuwsberichten in kranten en op internet. Waar 

nodig vullen we deze recente publicaties aan met oudere bronnen. 
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2.d.1 Actuele bronnen over de Nederlandse situatie 

 

Bij een doorlichtingsonderzoek zijn we vooral op zoek naar signalen over de 

huidige toereikendheid en toegankelijkheid van het pakket. Vandaar dat we 

vooral gebruik maken van actuele bronnen. Dit wil echter niet zeggen dat we 

nooit gebruik maken van oudere bronnen. Sommige oudere bronnen gebrui-

ken we wel, namelijk: 

- richtlijnen die nu nog steeds van toepassing zijn. 

- CVZ-producten die nu nog steeds van toepassing zijn, bijvoorbeeld 

duidingen of pakketadviezen. Dit vanwege het feit dat we deze nodig 

kunnen hebben om in de pakketscan uit te leggen waarom bepaalde 

zorg wel of niet in het pakket zit. 

- bronnen die door zorgverleners en wetenschappers nu min of meer 

als een ‘standaardwerk’ beschouwd worden en waarnaar dus nog 

steeds wordt verwezen. 

 

Het feit dat we uitspraken willen doen over de toereikendheid en toeganke-

lijkheid van het pakket, impliceert ook dat we vooral op zoek zijn naar bron-

nen die iets zeggen over de praktijksituatie in Nederland. We hebben het 

immers over het Nederlandse pakket aan verzekerde zorg. Dit betekent dat 

we vooral gebruik maken van Nederlandse bronnen: Nederlandse rapporten, 

tijdschriften, websites, en dergelijke. Dit wil echter niet zeggen dat we nooit 

gebruik maken van buitenlandse bronnen. Sommige buitenlandse bronnen 

gebruiken we wel, namelijk: 

- internationale richtlijnen die ook door Nederlandse beroepsgroepen 

van toepassing worden geacht. 

- onderzoeken die in Nederland uitgevoerd zijn, maar in buitenland-

se/internationale tijdschriften gepubliceerd zijn. 

- informatie die ook van toepassing is of kan zijn op Nederlandse pati-

enten, bijvoorbeeld over de werking (effectiviteit, bijwerkingen, risi-

co’s) van medicijnen of van medisch-specialistische of technische in-

terventies. 

 

 

2.d.2 Zoeken naar bronnen 

 

Voor het zoeken naar actuele bronnen over de Nederlandse situatie hebben 

we een aantal ingangen gebruikt: 

- knipselkrant van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS); deze bevat Nederlandse krantenartikelen. 
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- current contents: een wekelijks CVZ-overzicht van de inhoudsopga-

ven van een groot aantal medische tijdschriften (vooral internatio-

naal, maar ook een aantal Nederlandse). 

- tijdschriften: vooral Nederlandse tijdschriften. 

- websites: diverse websites met informatie over zorg in Nederland. 

- elektronische nieuwsbrieven van organisaties in de zorg. 

Deze ingangen gebruiken we om schriftelijke of elektronische bronnen te 

vinden met informatie die relevant is voor het doorlichtingsonderzoek. Daar-

naast maken we gebruik van interviews, congresbezoeken en TV-

programma’s. De dataverzameling van dit doorlichtingsonderzoek COPD 

heeft plaatsgevonden van 2011 tot mei 2013. De gebruikte bronnen zijn te 

raadplegen in de bijgevoegde literatuurlijst. 

 

 

2.d.3 Doorzoeken naar de (meest) oorspronkelijke bron 

 

Veel krantenartikelen, berichten op websites en dergelijke, doen uitspraken 

over andere organisaties of personen. Daarbij vragen we ons altijd af of de 

informatie wel klopt. Als een krant bijvoorbeeld schrijft dat uit een onder-

zoek blijkt dat..., zoeken we na of het hierbij dan inderdaad om een onder-

zoeksresultaat of dat het om de interpretatie daarvan door een journalist 

gaat. Om zoveel mogelijk verzekerd te zijn van juiste informatie, gaan we in 

een doorlichtingsonderzoek altijd op zoek naar de meest oorspronkelijke 

bron die we over een onderwerp kunnen vinden. 

Bij literatuurstudies zoeken we echter niet naar alle oorspronkelijke bronnen 

en gebruiken we alleen de literatuurstudie zelf. Hetzelfde geldt voor litera-

tuurvermeldingen in bijvoorbeeld richtlijnen of standaarden, en voor onder-

zoeken die gebruikt zijn in systematische reviews. 

 

 

2.e Signalen 
 

Uit de bronnen halen we signalen over het functioneren van de zorg voor 

COPD in de praktijk in Nederland. Daartoe kijken we of het gaat om zorg die 

wel of niet gevraagd wordt, wel of niet aangeboden wordt en wel of niet ver-

goed wordt. Een signaal is in principe een uitspraak die een bepaalde discre-

pantie aangeeft tussen de zorgvraag, het zorgaanbod en het verzekerde 

pakket. In een bron kan bijvoorbeeld staan dat een patiënt behoefte heeft 

aan een bepaalde vorm van zorg, maar deze in de praktijk niet heeft gekre-

gen (discrepantie tussen vraag en aanbod). Maar een signaal kan ook zijn dat 

een patiënt zorg aangeboden heeft gekregen, die hij eigenlijk niet wil (even-

eens een discrepantie tussen vraag en aanbod, maar dan omgekeerd aan de 
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voorgaande). Bovendien kan een bron aangeven dat patiënten graag willen 

dat zorg die zij gebruiken maar nu niet in het pakket zit, toch vergoed wordt. 

In dat geval is sprake van een discrepantie tussen vraag en pakket. Een dis-

crepantie tussen aanbod en pakket is ook mogelijk; bijvoorbeeld als er een 

nieuwe zorgvorm op de markt is, maar deze nog niet vergoed wordt. 

Als er geen discrepanties zijn tussen zorgvraag, zorgaanbod en het verze-

kerde pakket - dus als de zorg aangeboden, gevraagd en vergoed wordt - is 

er geen pakketkwestie en laten we de informatie buiten beschouwing, tenzij 

er een ‘maar’ is op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid of effectiviteit. 

Tot slot kan een tekst ook zogenoemde ‘positieve signalen’ bevatten. Dit zijn 

aanwijzingen dat men in de zorgsector probeert of geprobeerd heeft een 

bepaalde discrepantie tussen vraag, aanbod en pakket op te lossen. Dergelij-

ke ‘goede voorbeelden’ krijgen ook een plek in een pakketscan. De reden 

daarvoor is dat we niet alleen problemen willen benoemen, maar zorgverle-

ners ook mogelijke oplossingsrichtingen willen bieden. 
 

 

2.f Analyse en rapportage 
 

Omdat we met een doorlichtingsonderzoek signalen uit de praktijk willen 

inventariseren, behandelen we alle bronnen gelijkwaardig. Een wetenschap-

pelijke bron heeft dus geen hogere status dan een niet-wetenschappelijke. De 

consistentie van bronnen, dus de mate waarin verschillende bronnen in de-

zelfde richting wijzen, en de mate waarin bepaalde signalen gevonden zijn, 

bepalen vervolgens of we deze signalen opnemen in de pakketscan. 

 

Signalen bekijken we altijd in onderlinge samenhang en ordenen we in over-

koepelende clusters of ‘zorgkwesties’. Een zorgkwestie is een verhaal of een 

beschrijving passend binnen een bepaalde pakketkwestie en bestaat uit een 

combinatie van signalen. Een zorgkwestie passend binnen pakketkwestie B is 

bijvoorbeeld ‘onderdiagnostiek’, en een zorgkwestie passend binnen pakket-

kwestie C kan ‘overbehandeling met geneesmiddelen’ zijn. Zorgkwesties zijn 

in de vorm van (sub)paragrafen in dit rapport te vinden. 

 

Verschillende zorgkwesties gezamenlijk vormen een pakketkwestie. Elke 

pakketkwestie beschrijven we in een apart hoofdstuk. Uit deze beschrijvingen 

trekken we conclusies over de toereikendheid en toegankelijkheid van de 

verzekerde zorg vanuit het perspectief van patiënten. Op basis van de con-

clusies formuleert het CVZ/Zorginstituut Nederland consequenties voor pak-

ketbeheer en neemt het initiatieven om verbetering van de kwaliteit van zorg 

te stimuleren en te ondersteunen. 
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2.g Contacten met deskundigen 
 

Naast het verzamelen van gepubliceerde bronnen hebben we bij dit doorlich-

tingsonderzoek op verschillende manieren en op verschillende momenten 

contact onderhouden met personen en organisaties die zich bezighouden 

met de zorg voor COPD: 

 

- We hebben het Longfonds en de Long Alliantie Nederland (LAN) geïn-

terviewd en geraadpleegd.10 Hierbij hebben we het doel en de me-

thode van het doorlichtingsonderzoek gepresenteerd en gevraagd 

om adviezen en aandachtspunten voor de uitvoering ervan. Bij het 

Longfonds hebben we gesproken met Xana van Jaarsveld, Liesbeth 

Vredeling, Maya Radstake en Marie-José Schrasser. Namens de LAN 

spraken we met beleidscoördinator Emiel Rolink en longarts Huib 

Kerstjens. 

- We zijn daarnaast aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten en 

congressen, namelijk de Nationale Wetenschapsdag van de Ko-

ninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 

(KNMP) in maart 2011, het symposium Palliatieve zorg bij hartfalen 

en COPD in september 2011, en in april 2012 waren we aanwezig op 

de Longdagen in Utrecht. Ook hebben we het Nationaal Congres Ke-

tenzorg COPD van 2011 en 2012 bijgewoond. 

- Tijdens het onderzoek hebben we enkele zorgverleners, namelijk 

longarts Wanda de Kanter van het Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-

wijk, longarts Frans Toben en Ivo Smeele, kaderhuisarts astma/COPD 

en voorzitter van de COPD Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG), 

geïnterviewd. 

- Op 9 februari 2012 hebben we bij de LAN te Amersfoort een presen-

tatie gehouden. Voor deze bijeenkomst heeft de LAN een speciale 

uitnodiging naar haar leden verstuurd, waaraan ruim zestig personen 

gehoor hebben gegegeven. Niet alleen hebben we die middag het 

doel en de methode van het doorlichtingsonderzoek gepresenteerd, 

ook hebben we de tussentijdse bevindingen toegelicht. Daarnaast 

hebben we deze gelegenheid benut om adviezen en aandachtspun-

ten voor de verdere ontwikkeling van de Pakketscan COPD te vragen.  

- Naar aanleiding van deze presentatie hebben wij verschillende reac-

ties ontvangen. Zo hebben we een reactie ontvangen van de Neder-

landse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose 

                                                   
10 Longfonds is de nieuwe naam van wat voorheen (tot 7 januari 2013) het Astma 
Fonds was. In de tekst van dit rapport spreken we van Longfonds. Echter, in de refe-
renties in de voetnoten en de literatuurlijst gebruiken we, indien het bronnen van vóór 
7 januari 2013 betreft, de naam Astma Fonds. 
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(NVALT). Ook hebben de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) 

en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) 

ons een brief geschreven. 

- In oktober 2012 hebben we enkele aanvullende vragen ten behoeve 

van de Pakketscan COPD aan de LAN voorgelegd. 

- We hebben een aantal mensen met specifieke deskundigheden ge-

vraagd om mee te lezen tijdens het schrijven van het rapport. We 

hebben dit vooral gedaan om na te gaan of onze bevindingen her-

kend werden, om onze aannames te toetsen en om op eventuele la-

cunes geattendeerd te kunnen worden. Om een zo onafhankelijk 

mogelijke mening te krijgen, hebben we hen op persoonlijke titel ge-

vraagd. De meelezers waren Xana van Jaarsveld (Longfonds), de 

huisartsen Niels Chavannes en Annelies Lucas, praktijkondersteuner 

Bas Janssen, longarts Richard Dekhuijzen, longverpleegkundige Mat-

ty Liefting, verpleegkundig specialist Rita Dobbelaar en Emiel Rolink 

van de LAN. Via de LAN hebben we bovendien commentaar ontvan-

gen van longarts Geertjan Wesseling (NVALT), diëtisten Saskia van Os 

en Nora Bakker (NVD), fysiotherapeut Cor Zagers (Koninklijk Neder-

lands Genootschap voor Fysiotherapie, KNGF), apotheker Marnix 

Westein (KNMP) en Dewi Segaar (STIVORO). De opmerkingen van de-

ze meelezers hebben we in dit rapport verwerkt. 
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3 COPD, behandeling, zorggebruik en zorgverze-
kering 

 

In dit hoofdstuk geven we achtergrondinformatie over de aandoening COPD 

in relatie tot de zorgverzekering. Eerst bespreken we in paragraaf 3.a de 

aandoening zelf: de kenmerken en klachten, het aantal patiënten en de ziek-

telast. In de daaropvolgende paragrafen komt COPD aan de orde vanuit de 

drie perspectieven die we in dit doorlichtingsonderzoek hanteren: het 

zorgaanbod, de vraag en het verzekerde pakket. Paragraaf 3.b gaat over de 

diagnostiek en behandeling van COPD. In paragraaf 3.c beschrijven we ver-

volgens het gebruik van zorg door mensen met COPD, en in paragraaf 3.d 

komt aan de orde welke zorg voor mensen met COPD in Nederland tot het 

verzekerde pakket behoort. 

 

 

3.a COPD 
 

De afkorting COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, in het 

Nederlands ook wel aangeduid als ‘chronisch obstructieve longziekte’. Bij 

COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en werken de longen steeds 

minder goed. Dit komt doordat de luchtwegen en de longen chronisch ont-

stoken zijn.11 

 

Bij gezonde mensen gaat een ontsteking (zoals een keelinfectie) meestal 

vanzelf weer over, eventueel na het volgen van een antibioticakuur.12 Bij men-

sen met COPD wordt de ontstekingsreactie echter ‘abnormaal’ genoemd, 

omdat het afweermechanisme van de longen niet meer in staat is zich hierte-

gen te weren. Bij COPD vertonen de slijmvliezen van de luchtwegen namelijk 

ontstekingsreacties op schadelijke prikkels van buitenaf, zoals sigaretten-

rook en gasdeeltjes. Doordat bij COPD de doorgang van de luchtwegen wordt 

vernauwd door de ontstekingen, wordt er gesproken van ‘luchtwegobstruc-

tie’. Deze obstructie wordt ‘niet geheel reversibel’ genoemd, waarmee be-

doeld wordt dat deze onomkeerbaar is, en dus nooit meer helemaal weggaat. 

Daarom is COPD een chronische aandoening. 
 

Het ziekteproces van de aandoening COPD speelt zich vooral af in de kleinere 

luchtwegen en het longweefsel aan het eind van de luchtwegen.13 Doordat de 

                                                   
11 GOLD (2013), p. 2, CBO (2010), p. 21, Smeele (2007), p. 362, LAN (2012), p. 13, CVZ 
(2012f) en NHG (2007c) 
12 Schayck (2010), p. 22 
13 CVZ (2012f) 
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wand van de luchtwegen door de ontstekingen herhaaldelijk wordt bescha-

digd, ontstaan er littekens.14 Daarnaast wordt er meer slijm geproduceerd en 

verdikt de wand van de luchtwegen. De ontstekingen tasten ook het long-

weefsel aan, zodat de longblaasjes in de longen minder elastisch worden. Zo 

kun je eigenlijk zeggen dat bij mensen met COPD de rek uit longen gaat, die 

juist nodig is om goed in en uit te kunnen ademen. De longblaasjes, die in 

trosjes vastzitten aan de kleinste vertakkingen in de longen, kunnen zelfs 

helemaal kapot gaan. 

Niet iedereen met COPD heeft precies dezelfde klachten. Deze variëren van 

persoon tot persoon. Zo heeft de een meer last van de schade aan de longen, 

en de ander juist meer van de ontstekingen in de luchtwegen. 15 Door deze 

verschillen wordt COPD ook wel een heterogene aandoening genoemd. De 

ernst van de klachten bij COPD kan per patiënt wisselen, maar ze nemen 

nooit meer helemaal af en worden vaak erger. Daarom wordt COPD niet al-

leen een chronische, maar ook een progressieve aandoening genoemd. 

 

 

3.a.1 Oorzaken en klachten 

 

Roken 

Het overgrote deel van mensen dat COPD heeft, heeft deze ziekte gekregen 

door langdurig roken. Langdurig roken wil zeggen: twintig jaar of langer, of 

gedurende vijftien pakjaren, waarbij één pakjaar gelijkstaat aan het roken 

van twintig sigaretten per dag gedurende een jaar.16 In 80 tot 90 procent van 

de gevallen rookt een COPD-patiënt, of heeft hij of zij dit in het verleden 

gedaan. We kunnen het ook zo stellen: hoe meer en hoe langer iemand heeft 

gerookt, des te groter de kans dat hij COPD krijgt. Omdat COPD in veruit de 

meeste gevallen wordt veroorzaakt door roken, wordt de aandoening ook wel 

omschreven als een voorkombare aandoening. 

 

In sommige gevallen kan langdurig contact met stoffige lucht, bijvoorbeeld 

bij werk in een houtzagerij of de pluimveesector, COPD veroorzaken. Veel-

vuldig en langdurig in aanraking komen met giftige stoffen, zoals bijtmidde-

len, kan eveneens een rol spelen, evenals luchtvervuiling. Eerdere ontstekin-

gen aan de longen, andere longziekten en onbehandelde astma kunnen er 

ook voor zorgen dat iemand COPD krijgt.17 Daarnaast is in er zeldzame geval-

len sprake van een erfelijkheidskwestie. Sommige mensen lijden aan Alpha-1 

                                                   
14 Smeele (2007), p. 396 
15 GOLD (2013), p. 2 
16 Smeele (2007), p. 364 
17 Luchtpunt (2009) 
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antitrypsine deficiëntie. Ook bij hen is sprake van onomkeerbare beschadi-

ging van longen en kost ademhalen veel moeite.18 

 

Klachten 

Door de vernauwing in de luchtwegen kan er minder goed lucht in en uit de 

keel en longen stromen. Daardoor hebben mensen met COPD veel moeite 

met ademhalen en krijgen ze last van kortademigheid; dit wordt ‘dyspnoe’ 

genoemd. Ook volledig uitademen kan lastig zijn. Omdat men niet helemaal 

kan uitblazen, blijft er teveel lucht achter in de longen. Dit wordt ‘hyperinfla-

tie’ of ‘air trapping’ genoemd. Met dat laatste wordt bedoeld dat het teveel 

aan lucht bij mensen met COPD moeilijk naar buiten kan stromen.19 Dit 

maakt dat mensen met COPD kortademig kunnen zijn. In een later stadium 

kunnen mensen met COPD vaak last krijgen van een hoge bloeddruk in de 

longen. Dit wordt ‘pulmonale hypertensie’ genoemd.20 

Doordat er in de luchtwegen meer slijm wordt geproduceerd, moeten men-

sen met COPD erg vaak hoesten. Hierbij geven ze veelvuldig taai en dik slijm 

op. Ook deze slijmproductie vernauwt de luchtwegen, waardoor mensen met 

COPD nog meer moeite krijgen met ademhalen, en nog benauwder worden.21 

Doordat de luchtwegen van mensen met COPD zo prikkelbaar zijn geworden, 

zorgen koude lucht, bakluchtjes en bijvoorbeeld parfum voor irritatie. Deze 

zorgt ervoor dat COPD-patiënten het benauwd krijgen en moeten hoesten.22 
 

De klachten van COPD manifesteren zich vaak vanaf het veertigste of vijfen-

veertigste levensjaar. Aangenomen wordt echter dat COPD het resultaat is 

van geleidelijke veranderingen die in de loop van tientallen jaren plaatsvin-

den.23 In het begin kunnen klachten van kortademigheid alleen optreden bij 

zwaardere lichamelijke inspanning. Na verloop van tijd treden deze klachten 

ook op wanneer iemand minder inspannende activiteiten verricht, zoals trap-

lopen.24 In een verder stadium kunnen dagelijkse activiteiten, zoals aan- en 

uitkleden en stofzuigen, voor mensen met COPD een flinke opgave zijn. 

Wanneer de aandoening vergevorderd is, kunnen ze zelfs klachten ervaren 

als ze rustig in een stoel zitten en geen lichamelijke activiteit verrichten. 

 

 

 

                                                   
18 WAN (2012) 
19 Timens (2007), p. 24 
20 GOLD (2013), p. 7 
21 Schayck (2010), p. 25 
22 Astma Fonds (2007), p. 2 
23 Vestbo (2006), p. 25 
24 NHG (2007c) 
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Voorbeeld van het klachtenverloop van een man met COPD25 

 

Leo: “Met veel plezier heb ik 33 jaar lang in dezelfde slagerij gewerkt. Wel was ik steeds vaker erg 

moe als ik thuiskwam. Ook kwam ik soms adem tekort […]. Wanneer ik kortademig was? Bijvoor-

beeld als ik kratten met vlees in de koelcel moest zetten, Of als ik met stukken vlees liep te sjou-

wen om hamburgers of worst van te maken. Ik pakte altijd de kleinere stukken en liet de grotere 

voor mijn collega’s liggen […]. In maart 2008 werd ik ziek. Ik kreeg een longontsteking. […] De 

ontsteking ging niet weg. Dus kreeg ik een verwijzing naar de longarts. Die constateerde COPD. […] 

Helaas heb ik mijn […] werk niet langer kunnen volhouden […]. Verschillende keren werd ik flink 

ziek […]. Het ene moment stond ik in de vrieskou van de koelcel, het volgende ogenblik in de hitte 

van de keuken of worstenmakerij […]. De temperatuurswisselingen waren niet goed voor mijn 

longen.” 
 

 

Exacerbaties 

Bij mensen met COPD kunnen hun klachten en symptomen acuut toenemen, 

variërend in ernst en frequentie.26 Een dergelijke plotselinge verslechtering 

wordt een ‘exacerbatie’ genoemd.27 Sommigen spreken ook wel van een 

‘longaanval’. Bij een exacerbatie neemt de kortademigheid toe en verergeren 

de hoestklachten, waarbij soms slijm wordt opgegeven.28 Exacerbaties wor-

den veroorzaakt door virale en bacteriële luchtweginfecties, maar omgevings-

factoren zoals luchtwegvervuiling kunnen eveneens een rol spelen. In 30 

procent van de gevallen blijft de oorzaak van de plotselinge verergering ech-

ter onbekend.29 

Mensen met COPD hebben gemiddeld één tot vier exacerbaties per jaar.30 

Exacerbaties zijn van grote invloed op de kwaliteit van leven die mensen met 

COPD ervaren en hebben ook een negatief effect op het verloop van de aan-

doening.31 

 

Bijkomende klachten en aandoeningen 

De vele bijkomende aandoeningen en effecten op de rest van het lichaam die 

bij COPD voorkomen, maakt dat COPD steeds minder wordt gezien als een 

aparte aandoening aan de luchtwegen, maar als een systemische ziekte. Dit 

betekent dat het een aandoening is die eigenlijk het hele lichaam beïn-

                                                   
25 Astma Fonds (2011o), p. 18 
26 Trappenburg (2011), p. 213 
27 De term ‘exacerbatie’ is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘exacerbo’ en betekent 
letterlijk ‘verbitteren’. 
28 Smeele (2007), p. 363 
29 KNMP (2011), p. 27 
30 Huiskes (2010), p. 157 
31 Trappenburg (2011), p. 213 
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vloedt.32 Mensen met COPD hebben namelijk niet alleen last van de ontste-

kingen in de luchtwegen. In veel gevallen komen bijkomende klachten en 

aandoeningen voor, op andere plaatsen in het lichaam. Deze worden ‘extra-

pulmonale’ klachten genoemd. Zo hebben de ontstekingen ook zogenaamde 

‘systemische’ effecten. Hiermee wordt de invloed van COPD op het functione-

ren van andere delen van het lichaam bedoeld. Zo kunnen mensen met COPD 

spiermassa verliezen doordat ze door hun benauwdheids- en kortademig-

heidklachten minder zijn gaan bewegen. Als COPD zich verder ontwikkelt, 

kan het lichaamsgewicht afnemen.33 In ernstigere gevallen vermindert naast 

de spier- en vetmassa ook de botmassa van het lichaam aanzienlijk.34 

 

Bij mensen met COPD kunnen daarnaast andere aandoeningen optreden (co-

morbiditeit) of erger worden. Zo belemmert de luchtwegobstructie de wer-

king van het hart. Daardoor krijgen mensen met COPD vaak hartaandoenin-

gen. Een verhoogde druk van de longen en de longslagader (‘cor pulmonale’) 

kan ervoor zorgen dat de rechter hartkamer wordt aangetast, wat kan leiden 

tot hartfalen.35 Ook diabetes (suikerziekte), een hoge bloeddruk (hypertensie) 

en osteoporose (broze botten) komen voor. Daarnaast hebben mensen met 

COPD relatief vaak een depressie.36 Ook doordat de meerderheid van de 

COPD-patiënten rookt of gerookt heeft, en roken op zichzelf een belangrijke 

risicofactor is voor een aantal andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten en 

longkanker, hebben veel COPD-patiënten te maken met comorbiditeit.37 

Omdat niet alleen de aard van de klachten in de luchtwegen en longen bij 

mensen met COPD verschilt, maar ook deze bijkomende factoren variëren, 

kun je spreken van het bestaan verschillende ‘typen’ COPD. Je zou kunnen 

zeggen dat COPD niet één ziekte is, maar een aandoening met verschillende 

uitingsvormen. Dit wordt ook wel aangeduid met ‘fenotypen’.38 Al deze varië-

teit in het ziektebeeld van de patiënten, maakt dat COPD al met al be-

schouwd wordt als een zeer complexe aandoening.39 

 

Bij een kwart tot de helft van de COPD-patiënten is sprake van comorbidi-

teit.40 In deze pakketscan beperken we ons echter tot de engere definitie van 

COPD en laten we extrapulmonale klachten en comorbiditeiten buiten be-

schouwing. In de Pakketscan diabetes, de Pakketscan coronaire hartziekten 

                                                   
32 Weling-Scheepers (2007), p. 90-91 
33 Schayck (2010), p. 61 
34 GOLD (2013), p. 6-7 
35 GOLD (2013), p. 7 
36 CBO (2010), p. 28, 50 en 126 
37 GOLD (2013), p. 14-15 en Rabe (2011), p. 1038 
38 CVZ (2012f) 
39 LAN (2012), p. 15 
40 CVZ (2012f), (LAN 2012), p. 14 en LAN (2013a), p. 35 
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en de Pakketscan depressie staat de zorg voor deze aandoeningen die als 

comorbiditeit kunnen optreden bij COPD, beschreven.41 

 

 

3.a.2 Ernst 
 

De aandoening COPD kan worden onderverdeeld in ernststadia. Zo wordt een 

onderverdeling naar de mate van luchtwegvernauwing bepaald aan de hand 

van de zogenoemde éénsecondewaarde of FEV
1
 (Forced Expiratory Volume in 

één seconde).42 Dit is de hoeveelheid lucht die de patiënt in de eerste secon-

de van een maximale uitademing kan uitblazen, na eerst maximaal te hebben 

ingeademd. 

Vervolgens worden mensen met COPD ingedeeld in een categorie die aan-

geeft wat de mate is van de luchtwegobstructie die zij hebben. Deze indeling 

is de ‘GOLD-indeling’, opgenomen in de Global Initiative for Chronic Obstruc-

tive Lung Disease, kortweg de GOLD-richtlijn.43 De GOLD-richtlijn onder-

scheidt vier stadia: van ‘licht COPD’ (stadium 1), ‘matig COPD’ (stadium 2), 

‘ernstig COPD’ (stadium 3) tot ‘zeer ernstig COPD’ (stadium 4). Tabel 2 geeft 

een overzicht van deze stadia. 

 

Tabel 2. Ernstclassificatie van COPD volgens de GOLD-richtlijn.44 
Ernst obstructie volgens GOLD FEV

1
 (voorspelde waarde) 

bij een FER < 70% absoluut 

1 licht ≥ 80% 

2 matig 50-80% 
3 ernstig 30-50% 

4 zeer ernstig < 30% 

 

De ernst van de aandoening van een patiënt wordt niet altijd alleen afgeleid 

uit de FEV
1
. Dat komt doordat niet alle klachten die COPD-patiënten ervaren 

direct gerelateerd zijn aan de mate van hun luchtwegobstructie.45 

Zo vermeldt de LAN in de Zorgstandaard COPD weliswaar de GOLD-indeling, 

maar geeft ze aan dat deze indeling in de praktijk onvoldoende zicht geeft in 

de ziektelast en de kwaliteit van leven die mensen met COPD ervaren. Andere 

factoren zijn medebepalend voor de ernst, namelijk klachten zoals hoesten 

                                                   
41 CVZ (2008a), CVZ (2011j) en CVZ (2012k) 
42 GOLD (2013), p. 12 
43 GOLD (2013). Meer over deze en andere richtlijnen en standaarden staat beschreven 
in paragraaf 3.b.1. 
44 GOLD (2013), p. 14. De FER is de Forced Expiratory Ratio (FER), ofwel de FEV

1
/FVC-

ratio. De FVC is de Forced Vital Capacity, die aangeeft wat de totale hoeveelheid lucht 
is die de patiënt in totaal maximaal kan uitblazen nadat hij eerst maximaal heeft inge-
ademd. 
45 CBO (2010), p. 25-26 
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en het opgeven van slijm, de ernst van de kortademigheid, de ernst en fre-

quentie van exacerbaties, beperkingen van het inspanningsvermogen en de 

aanwezigheid van comorbiditeit.46 Daarom hanteert de LAN een andere inde-

ling en maakt ze onderscheid in drie verschillende categorieën: ‘lichte’, ‘ma-

tige’, of ‘ernstige’ ziektelast.47 Ook de GOLD-richtlijn zelf beschouwt de mate 

van obstructie niet meer als enige classificatiemaat voor de ernst van COPD.48 

 

Prognose 

COPD kan niet worden genezen. Het is bovendien lastig om een prognose te 

geven van het verdere beloop van de aandoening, wanneer iemand eenmaal 

de diagnose ‘COPD’ heeft gekregen. Door het heterogene karakter van de 

ziekte is namelijk het verloop van de ontwikkeling van COPD bij iedereen 

verschillend. Zo blijven de klachten van sommige mensen met COPD jaren 

stabiel, dus min of meer hetzelfde. Daarnaast zijn er mensen die plotseling 

heel slecht worden, en daarna toch weer opknappen. Maar er zijn ook men-

sen met COPD die al binnen enkele jaren flink achteruitgaan. 

Dat het moeilijk is om te voorspellen wat het beloop van COPD is, komt ten 

eerste doordat de ontwikkeling van de klachten aan de longen en luchtwegen 

moeilijk in te schatten is. Daarnaast krijgen mensen met COPD in veel geval-

len te maken met veel bijkomende klachten en aandoeningen, die van invloed 

kunnen zijn op wat iemand met COPD te wachten staat.49 Wel kunnen facto-

ren worden onderscheiden die het beloop van COPD positief of negatief beïn-

vloeden. Zo hebben roken, een hoge leeftijd en een slechtere longfunctie een 

negatieve invloed het verloop van de aandoening bij de patiënt.50 Factoren 

die het beloop van COPD gunstig kunnen beïnvloeden zijn stoppen met ro-

ken en voldoende lichaamsbeweging.51 

 

 

3.a.3 Aantal patiënten 

 

Volgens de laatste schatting van de World Health Organization (WHO) lijden 

wereldwijd ruim 64 miljoen mensen aan COPD. De WHO voorspelt dat COPD 

                                                   
46 LAN (2012), p. 14. Zie ook: Siebeling (2011), p. 273, Heijmans (2009a), p. 12 en VBC 
(2004), p. 11 
47 LAN (2012) p. 13-14 en CVZ (2012f) 
48 GOLD (2013), p. 13-14. De Richtlijn diagnostiek en behandeling van COPD van het 
CBO beveelt nog steeds aan om de GOLD-indeling toe te passen, en ook in de NHG-
Standaard COPD wordt verwezen naar deze indeling. Zie CBO (2010), p. 8 en p. 30 en 
Smeele (2007), p. 363. Maar die zijn inmiddels aanzienlijk ouder dan LAN (2012) en 
GOLD (2013). 
49 Schayck (2010), p. 50-51 
50 Smeele (2007), p. 370 
51 Schayck (2010), p. 50 
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in 2030 op plaats nummer drie van meest voorkomende aandoeningen ter 

wereld zal komen te staan.52 

 

Afgaande op cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) waren er in 2007 in Nederland bijna 323.600 mensen met de diagno-

se COPD (prevalentie): 170.200 mannen en 153.400 vrouwen. In dat jaar zijn 

er 47.600 nieuwe gevallen bijgekomen (incidentie): 22.600 mannen en 

25.000 vrouwen.53 Met deze ‘scores’ staat COPD op plaats nummer 9 in de 

top-10 van meest voorkomende aandoeningen in Nederland.54 

Van de COPD-patiënten in Nederland heeft 28 procent licht COPD (GOLD 1), 

54 procent matig COPD (GOLD 2), 15 procent ernstig COPD (GOLD 3) en 3 

procent zeer ernstig COPD (GOLD 4).55 

 

Verwacht wordt dat het aantal mensen in Nederland met COPD in de toe-

komst groter zal worden. Het RIVM denkt dat het aantal mensen met COPD 

tussen 2005 en 2025 met 38 procent zal stijgen.56 Er zijn verschillen tussen 

mensen uit hoge en lage sociaaleconomische klassen. Zo krijgen laagopge-

leide mensen twee keer zo vaak COPD als hoogopgeleide mensen.57 
 

Het is waarschijnlijk dat het daadwerkelijke aantal patiënten met COPD in 

Nederland aanzienlijk hoger ligt dan het aantal dat officieel wordt gerappor-

teerd. Volgens de Samenwerkende Astmapatiëntenverenigingen (SAV) lijden 

naar schatting één miljoen Nederlanders aan COPD, maar is zeker de helft 

daarvan nog niet gediagnosticeerd (zie paragraaf 4.a).58 

 
 

3.a.4 Ziektelast 

 

Zoals eerder gezegd veroorzaakt COPD een hoge maatschappelijke ziekte-

last. In 2007 was in Nederland de maatschappelijke ziektelast van COPD 

uitgedrukt in DALY’s: 146.200.59 Dit is het aantal gezonde levensjaren dat 

                                                   
52 WHO (2008), p. 30 
53 Hoeymans (2010) p. 133 en Gommer (2011) 
54 Hoeymans (2010), p. 26 en LAN (2013a), p. 37 
55 LAN (2012), p. 14, Heijmans (2009a), p. 12, CVZ (2012f) en LAN (2013a), p. 37. 
Martine Hoogendoorn komt in haar proefschrift tot (bijna) exact dezelfde cijfers: 27 
procent milde, 55 procent matige, 15 procent ernstige en 3 procent zeer ernstige 
luchtwegobstructie: Hoogendoorn (2011), p. 33 en 207. Het NHG geeft een iets grove-
re indeling: 80 procent van de COPD-patiënten heeft stadium 1 of 2 en 20 procent 
heeft stadium 3 of 4: NHG (2009), p. 2 
56 Boezen (2006) en LAN (2013a), p. 45 
57 Hoeymans (2010), p. 31 
58 SAV (2008), p. 9 
59 Hoeymans (2010), p. 143 
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door de ziekte verloren gaat in Nederland, opgebouwd uit twee componen-

ten: vroegtijdige sterfte en jaren geleefd met de ziekte, gewogen voor de 

ernst van de ziekte.60 Van de tien ziekten die in Nederland verantwoordelijk 

zijn voor het veroorzaken van de grootste ziektelast staat COPD op plaats 

nummer zeven, onder longkanker, diabetes, depressie, angststoornissen, 

beroerte en coronaire hartziekten.61 

 

De levensverwachting van mensen met COPD verschilt aanzienlijk van die van 

gezonde mensen. Zo leven mensen met COPD gemiddeld bijna zeven jaar 

korter.62 In 2007 stond COPD op plaats zes in de top-10 van oorzaken van 

sterfte in Nederland.63 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

zijn in 2011 6.383 personen overleden met COPD als primaire doodsoor-

zaak.64 

 

De ernst van de ziekte wordt uitgedrukt in een wegingsfactor: een maat voor 

de ernst van de gevolgen van ziekte voor het fysiek, psychisch en sociaal 

functioneren van patiënten. Op een schaal van 0 (‘helemaal geen nadelige 

gevolgen’) tot 1 (‘zeer ernstige nadelige gevolgen’) heeft COPD een wegings-

factor van 0,31. Ter vergelijking: diabetes heeft een wegingsfactor van 0,20 

en die van de ziekte van Parkinson bedraagt 0,68. Op individueel niveau, dus 

voor een ‘gemiddelde’ patiënt, geeft COPD dus een hogere ziektelast dan 

diabetes, maar een lagere dan de ziekte van Parkinson.65 De wegingsfactor 

van 0,31 kunnen we beschouwen als een maat voor de individuele ziektelast 

van COPD. 

In het algemeen zijn mensen met COPD in Nederland minder gelukkig en 

tevreden met het leven dan mensen zonder COPD. Zo voelt 27 procent van 

hen zich niet gelukkig, terwijl dit onder de algemene bevolking 12 procent 

is.66 Mensen met COPD ervaren een duidelijk verminderde kwaliteit van leven 

op verschillende gebieden. Ze ondervinden, zoals eerder beschreven, vooral 

problemen bij fysieke inspanning. Hiertoe kunnen ook het uitvoeren van 

dagelijkse handelingen worden gerekend. Zo kunnen alledaagse activiteiten 

als fietsen, boodschappen doen en zelfs aankleden en eten een zware opgave 

zijn.67 

Verder spelen psychologische factoren een rol bij de kwaliteit van leven die 

mensen met COPD ervaren. Ze moeten er niet alleen aan wennen dat hun 

                                                   
60 Hoeymans (2010a) 
61 Gommer (2010), Gommer (2010a) en Hoeymans (2010), p. 34 
62 Hoeymans (2010), p. 19 en LAN (2013a), p. 35 
63 Hoeymans (2010), p. 22 
64 CBS (2013) en LAN (2013a), p. 38 
65 Gommer (2010a) 
66 Heijmans (2005) en LAN (2013a), p. 36 
67 Boezen (2006a) 
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lichaam niet meer goed werkt, maar ook dat de normale, alledaagse activitei-

ten problemen opleveren. Door dit besef kunnen mensen met COPD negatie-

ve gevoelens ontwikkelen zoals verdriet, somberheid, boosheid en frustratie. 

Ook kunnen ze angstgevoelens ontwikkelen. Dit komt doordat ze bijvoor-

beeld erg bang zijn geworden om benauwd te worden. Dit beïnvloedt even-

eens de kwaliteit van leven die zij ervaren.68 

Verder kan de slechte lichamelijke conditie en prikkelbaarheid van de lucht-

wegen ervoor zorgen dat mensen met COPD ook op sociaal vlak moeilijkhe-

den ervaren. Zo heeft de aandoening invloed op het arbeidsproces, omdat 

het uitvoeren van de werkzaamheden voor iemand met COPD soms te zwaar 

wordt. En even een bezoek brengen aan het winkelcentrum, het uitoefenen 

van geliefde hobby’s of naar een feestje gaan waar in huis gerookt wordt, is 

voor sommige mensen met COPD een grote, soms onmogelijke opgave ge-

worden. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met COPD zich terugtrekken uit 

het sociale leven, en in een isolement kunnen raken.69 

 

Woorden uit het leven van een COPD-patiënt70 

Zal ik je wat vertellen uit het leven van een COPD-patiënt? Benauwd. Woede. Moeheid. Ademnood. 

Revalidatie. Ongeneeslijk. Angst. Longverpleegkundige. Onbegrip. […] Acceptatie. Toekomst. 

Zuurstofgebrek. Isolement. Bewegen. Longemfyseem. Onderzoek. Slijmoplossers. Lusteloos. 

Stootkuur. Onrust. Energie. Depressief. Conditie. Ontsteking. Slapen. Roken. Longinhoud. Nacht-

rust. Zelfvertrouwen. Plannen. Moe. Verdrietig. Ziekenhuisopnamen. Verdriet. Sporten. Aanpassen. 

Leven. Bijwerkingen. Fysiotherapie. Teleurstelling. Hulp. Zuurstofcilinder. Sputum. Familie. Medi-

catie. Puffen. Zomaar een paar woorden uit het leven van een COPD-patiënt… 

 

De gevolgen van COPD op de kwaliteit van leven zijn bovendien afhankelijk 

van de wijze waarop de sociale omgeving reageert. Mensen met COPD be-

oordelen het begrip van hun omgeving gemiddeld laag, en geven aan meer 

problemen op psychosociaal vlak te ervaren dan mensen die geen COPD heb-

ben. Het gaat dan om problemen die zij ervaren met hun partner, kinderen, 

familie en vrienden. Zo ervaren ze weinig ondersteuning of begrip voor hun 

ziekte van mensen uit hun omgeving.71 

 

 

3.b Diagnostiek en behandeling 
 

Voor het stellen van de diagnose COPD en het maken van een keuze voor een 

bepaald type behandeling, zijn er diverse richtlijnen en standaarden opge-

                                                   
68 LAN (2011), p. 37 
69 LAN (2011), p. 37 
70 www.astma-copd.nl (2012) 
71 Houtum (2011), p. 6 en 23-24 



 43 

steld. Deze beschrijven we kort in de volgende subparagraaf. Vervolgens 

bespreken we de diagnostiek bij COPD. Bij de paragraaf over behandeling 

gaan we in op leefstijlinterventies, geneesmiddelen, longrevalidatie, behan-

deling van exacerbaties en enkele medisch-specialistische behandelingen. 

Ten slotte bespreken we de organisatie van de zorg voor mensen met COPD. 
 
 
3.b.1 Richtlijnen en standaarden 

 

Voor zorg voor patiënten met COPD is een aantal richtlijnen opgesteld. 

Sommige richtlijnen zijn opgesteld door en voor een specifieke beroeps-

groep, bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten of apothekers. 

Onderstaande COPD-richtlijnen zijn opgesteld door het Nederlands Huisart-

sen Genootschap (NHG), het KNGF, de Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) 

of de KNMP.72 

- NHG-Standaard COPD (Tweede herziening): Smeele (2007) 

- NHG-Standaard Stoppen met roken: Chavannes (2007) 

- KNGF-richtlijn Chronisch obstructieve longziekten: KNGF (2008) 

- Verantwoording en toelichting KNGF-richtlijn Chronisch obstructieve 

longziekten: KNGF (2008a) 

- Richtlijn Cesar & COPD: VBC (2004) 

- KNMP richtlijn COPD: KNMP (2011) 

- Dieetbehandelingsrichtlijn Patiënten met Chronische obstructieve 

longaandoeningen (COPD): Schmidt (2010) 

 

Andere richtlijnen zijn multidisciplinair; het resultaat van een samenwerking 

tussen verschillende beroepsgroepen en eventueel patiëntenorganisaties. 

De LAN is de federatieve vereniging op het gebied van preventie en zorg van 

chronische longaandoeningen. De vereniging is een samenwerkingsverband 

van patiëntenverenigingen, verenigingen voor huisartsen, longartsen, fysio-

therapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Ook de organisatie 

van zorgondernemers Actiz en STIVORO expertisecentrum voor tabakspre-

ventie zijn lid, evenals diverse farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars 

Achmea en VGZ. Behalve een richtlijn voor palliatieve zorg heeft de LAN de 

Zorgstandaard COPD (inclusief een patiëntenversie) uitgebracht. Een zorg-

standaard beschrijft vanuit patiëntenperspectief de norm waaraan de zorg 

voor mensen met een bepaalde aandoening moet voldoen. Een zorgstan-

daard gaat niet alleen over de inhoud van de zorg, maar richt zich ook op de 

organisatiestructuur van het zorgproces en de bijbehorende kwaliteitsindica-

toren. Zo weten patiënten waar ze recht op hebben, zorgverleners wat ze 

                                                   
72 De VBC is per 1 juli 2004 opgegaan in de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck (VvOCM). 
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moeten doen en zorgverzekeraars welke zorg ze moeten inkopen. 

Het CBO heeft diverse richtlijnen gemaakt in samenspraak met verschillende 

soorten zorgverleners, via wetenschappelijke of beroepsverenigingen en in 

overleg met patiëntenorganisaties.73 

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA’s) worden opge-

steld door beroepsgroepen die werkzaam zijn in de eerste lijn. De LESA voor 

COPD is opgesteld door het NHG en het Nederlands Paramedisch Instituut 

(NPi) en de LESA voor chronische medicatie door het NHG en de KNMP. 

Het Partnership Stop met Roken is een onafhankelijk samenwerkingsverband 

van diverse publieke en private partijen uit de gezondheidszorg, waaronder 

het Longfonds. Dit partnership heeft een zorgmodule over stoppen met ro-

ken ontwikkeld; deze kan gebruikt worden als onderdeel van zorgstandaar-

den voor verschillende aandoeningen. 

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) is een in-

ternationaal samenwerkingsverband van artsen en andere gezondheidszorg-

medewerkers, de WHO en verschillende Amerikaanse instituten. Van dit sa-

menwerkingsverband is de eerdergenoemde GOLD-richtlijn. 

Bovenstaande samenwerkingsverbanden hebben de volgende richtlijnen en 

standaarden voor COPD uitgebracht: 

- Zorgstandaard COPD: LAN (2012) 

- Goede zorg voor iedereen met COPD. Zorgstandaard COPD [patiënten-

versie]: LAN (2010a) 

- Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD: LAN (2011e) 

- Richtlijn diagnostiek en behandeling van COPD (Actualisatie maart 

2010): CBO (2010) 

- Richtlijn Het gebruik van vernevelapparaten in de thuissituatie: indica-

tiestelling, zorgproces, hulpmiddelen en organisatie: CBO (2003) 

- Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving (herziening 2009): CBO 

(2009a) 

- Richtlijn over niet-medicamenteuze behandeling bij COPD: Dekhuijzen 

(2006) 

- Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Chronische medicatie 

bij astma/COPD en diabetes mellitus type 2: Boomsma (2006) 

- Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak COPD: Lakerveld-Heyl 

(2007) 

- Zorgmodule Stoppen met Roken: Partnership Stop met Roken (2009) 

- Global strategy for the diagnosis, management and prevention of 

chronic obstructive pulmonary disease. (Updated 2010): GOLD (2010) 

- Global strategy for the diagnosis, management and prevention of 

chronic obstructive pulmonary disease.  (Revised 2011): GOLD (2011) 

                                                   
73  In november 2010 is de Stichting Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO 
overgegaan in CBO bv, dochteronderneming van TNO Management Consultants. 
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- Global strategy for the diagnosis, management and prevention of 

chronic obstructive pulmonary disease. (Updated 2013): GOLD (2013) 

 

 

3.b.2 Diagnostiek 

 

Voordat de behandeling van een COPD-patiënt kan beginnen, moet eerst een 

diagnose gesteld worden. Volgens de Richtlijn diagnostiek en behandeling 

van COPD van het CBO moet bij (ex-)rokende mensen (ouder dan veertig jaar) 

met chronische hoest en/of twee of meer infecties van de lagere luchtwegen 

per jaar de diagnose COPD actief onderzocht worden.74 De CBO-richtlijn ver-

wijst naar de NHG-Standaard voor het nadere onderzoek bij de diagnose 

COPD.75 In de NHG-Standaard COPD staat dat de arts de diagnose COPD in 

overweging moet nemen bij een patiënt met de volgende kenmerken: veertig 

jaar of ouder, die rookt of dat vroeger gedaan heeft, klachten heeft van kort-

ademigheid en/of hoesten, al dan niet in combinatie met het opgeven van 

slijm. De huisarts moet bij deze patiënten doorvragen naar de aard, duur en 

frequentie van de klachten en nagaan of er sprake is van risicofactoren voor 

COPD. Verder moet de huisarts vragen naar psychosociale factoren, zoals 

angst voor kortademigheid, klachten die passen bij depressie of een angst-

stoornis en de sociale situatie van de patiënt, waaronder werk en wonen. De 

arts moet uitsluiten dat de klachten die de patiënt aangeeft samenhangen 

met een eventuele farmaceutische behandeling van een andere chronische 

ziekte waaraan de patiënt lijdt. Omdat de klachten ook op hartfalen kunnen 

duiden, moet de huisarts vragen naar hartkloppingen en pijn op de borst die 

past bij een hartinfarct en aandacht besteden aan cardiovasculaire aandoe-

ningen in de voorgeschiedenis van de patiënt. Op grond van de informatie 

van de patiënt kan de huisarts lichamelijk onderzoek doen door de ademha-

ling te observeren, het hart en de longen te beluisteren en de BMI (Body Mass 

Index) te berekenen. Met spirometrie (een vorm van longfunctieonderzoek) 

stelt de arts vast of de patiënt COPD heeft. Daarnaast kan er aanvullend on-

derzoek nodig zijn om eventuele andere aandoeningen uit te sluiten.76 

 

De richtlijnen en standaarden stellen dat spirometrie een belangrijke rol 

speelt bij de diagnostiek.77 Met spirometrie kan de arts vaststellen of en hoe 

ernstig de ademhaling van de patiënt belemmerd is en de niet (volledig) om-

keerbare luchtwegobstructie die kenmerkend is voor COPD, aantonen.78  

                                                   
74 CBO (2010), p. 25 
75 CBO (2010), p. 26 
76 Smeele (2007), p. 364 
77 CBO (2010), p. 26-27, LAN (2012), p. 27-28 en Smeele (2007), p. 364-365 
78 GOLD (2013), p. 10 en 12-14 
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Daarvoor wordt een speciaal apparaat, de spirometer, gebruikt. Met een spi-

rometer meet de arts hoeveel lucht de patiënt in de eerste seconde van een 

maximale uitademing kan uitblazen, na eerst maximaal te hebben ingea-

demd. Dit is de éénsecondewaarde of FEV
1
. Verder wordt vastgesteld wat de 

totale hoeveelheid lucht is die de patiënt in totaal maximaal kan uitblazen 

nadat hij eerst maximaal heeft ingeademd. Dit is de FVC. Als de verhouding 

tussen die twee, de FEV
1
/FVC-ratio ofwel de FER, kleiner is dan 0,7, moet de 

meting worden herhaald na het geven van een luchtwegverwijder. Een derge-

lijk medicijn zorgt ervoor dat de spiertjes rond de luchtwegen verslappen, 

zodat die luchtwegen zo ver mogelijk open komen te staan. Zo kunnen de 

maximale waarden voor FEV
1
 en FVC bepaald worden. Als de FER dan nog 

steeds kleiner is dan 0,7, is er volgens de GOLD-richtlijn sprake van een niet 

(volledig) omkeerbare luchtwegobstructie.79 

 

Behalve voor het stellen van de diagnose COPD, wordt spirometrie ook ge-

bruikt om de ernst van de COPD na te gaan. Hierbij benadrukt de GOLD-

richtlijn echter dat het vaststellen van de mate van aantasting van de long-

functie niet de enige factor is bij het bepalen van de ernst van COPD. De 

symptomen en de risicofactoren moeten ook daarin betrokken worden.80 De 

Zorgstandaard COPD vermeldt eveneens dat de ernst van de luchtwegob-

structie onvoldoende inzicht geeft in de ziektelast, in de prognose en in de 

kwaliteit van leven. Volgens de zorgstandaard zijn andere factoren medebe-

palend voor de ernst van COPD: de ernst van de kortademigheid, klachten 

zoals hoesten en het opgeven van slijm, de ernst en frequentie van exacerba-

ties, beperkingen van het inspanningsvermogen, de aanwezigheid van co-

morbiditeit en de mate waarin de patiënt erin slaagt zich aan zijn stoornis 

aan te passen.81 Voor het meten van deze factoren zijn vragenlijsten beschik-

baar. Voor het vaststellen van de ernst van de kortademigheid kan de arts 

gebruik maken van de Medical Research Council (MRC) om de dyspnoe-score 

te meten. Met behulp van de Clinical COPD Questionnaire (CCQ) kan de arts 

een globale indruk krijgen van de overige klachten en beperkingen die de 

patiënt ervaart.82 
 
 

3.b.3 Behandeling van COPD 
 

Volgens de Zorgstandaard COPD is “het hoofddoel van alle zorginspanningen 

het bevorderen van de integrale gezondheidstoestand”.83 Hiermee wordt be-

                                                   
79 GOLD (2010), p. 3, GOLD (2011), p. 10, GOLD (2013), p. 10 en CBO (2010), p. 27 
80 GOLD (2013), p. 11 
81 LAN (2012), p. 19 
82 LAN (2012), p. 29, CBO (2010), p. 26 en Lakerveld-Heyl (2007), p. S22 
83 LAN (2012), p. 15 
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doeld dat de behandeling van mensen met COPD niet alleen gericht moet zijn 

op de fysiologische stoornis, zoals de luchtwegobstructie en ontstekingen in 

de luchtwegen, maar ook op de klachten en beperkingen die zij door de aan-

doening ervaren in het dagelijkse leven. Daarnaast moet de behandeling van 

COPD gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. 

De NHG-standaard COPD formuleert zes behandeldoelen: het verminderen 

van klachten, het verbeteren van het inspanningsvermogen, het normaliseren 

van de achteruitgang van de longen, het voorkomen van exacerbaties en het 

verbeteren van de ziektegerelateerde kwaliteit van leven.84 Het is belangrijk 

dat de behandeling altijd individueel wordt afgestemd en dat de patiënt hier-

bij door zijn zorgverleners direct betrokken wordt en blijft.85 

 

Voorlichting, zelfmanagement en individueel zorgplan 

In de beginfase van de behandeling dient mondelinge voorlichting aan de 

patiënt centraal te staan. De CBO-richtlijn Diagnostiek en Behandeling van 

COPD stelt dat de inhoud van de patiëntenvoorlichting op maat moet worden 

gegeven, en dat zorgverleners de ziektegerelateerde onderwerpen die wor-

den besproken, moeten afstemmen op de persoonlijke vragen van de patiënt 

en de ernst van de ziekte.86 Onderwerpen die kunnen worden besproken met 

de patiënt zijn in de CBO-richtlijn onderverdeeld in vijf categorieën: informa-

tie over het ziektebeeld, de diagnostiek van COPD, het ‘algemeen beleid’ 

waaronder het doel van de behandeling en therapietrouw worden gerekend, 

en ten slotte het niet-medicamenteuze en medicamenteuze beleid.87 Ook het 

NHG stelt het verstrekken van mondelinge voorlichting aan COPD-patiënten 

voorop. Daarnaast heeft het NHG speciale patiëntenbrieven opgesteld, zoals 

Leven met COPD en Adviezen bij COPD. In deze brieven kunnen patiënten de 

informatie nog eens nalezen.88 

De CBO-richtlijn geeft aan dat de voorlichting aan COPD-patiënten tot doel 

heeft dat patiënten, weliswaar binnen hun eigen mogelijkheden, met zelfma-

nagement controle krijgen en houden over hun aandoening.89 De patiënt 

moet dus mede de verantwoordelijkheid voor de behandeling, en daarmee 

voor het verloop van de ziekte, nemen. Om dit te kunnen realiseren, dienen 

zorgverleners onder meer noodzakelijke kennis over de aandoening COPD te 

verstrekken en patiënten te begeleiden bij het aanleren van technieken en 

vaardigheden om hun leefstijl te verbeteren.90 De Zorgstandaard COPD zegt 

dat het zeer belangrijk is voor COPD-patiënten om zelf controle te krijgen 

                                                   
84 Smeele (2007), p. 362 
85 LAN (2012), p. 25 
86 CBO (2010), p. 39 
87 CBO (2010), p. 40 
88 NHG (2007c) en NHG (2007b) 
89 CBO (2010), p. 40 
90 CBO (2010), p. 40 
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over het verdere beloop van de ziekte, en dat zij in het dagelijks leven met 

hun ziekte leren omgaan. Daarom benadrukt men belang van zelfmanage-

ment: “Indien de patiënt volledig geïnformeerd is over de ziekte, de behan-

delmogelijkheden en het eigen behandelplan, hierin vertrouwen heeft en 

betrokken wordt bij de uitvoering en evaluatie is hij in staat de rol van regis-

seur op zich te nemen.”91 

De Zorgstandaard COPD beveelt het opstellen van een individueel zorgplan 

aan. Hierin kunnen de persoonlijke, individueel afgestemde behandeldoelen 

en met elkaar gemaakte afspraken worden vastgelegd. In het zorgplan moet 

ook aandacht besteed worden aan het sociale netwerk van de patiënt.92 

 

Leefstijlinterventies 

COPD is niet te genezen. Wel kunnen aanpassingen aan de leefstijl ervoor 

zorgen dat een COPD-patiënt meer greep behoudt op het verloop ervan. 

Daarmee heeft hij zelf invloed op zijn kwaliteit van leven doordat hij minder 

last van zijn ziekte ervaart. De zogenaamde niet-medicamenteuze behande-

ling van mensen met COPD is daarom veelal gericht op aanpassing van de 

leefstijl, en dat zij zelf controle en regie krijgen op het behoud hiervan.93 

 

Stoppen met roken 

Alle richtlijnen en zorgstandaarden voor de diagnostiek en behandeling van 

COPD stellen voorop dat stoppen met roken veruit de meest effectieve be-

handeling is, ongeacht het ernststadium van de ziekte. Stoppen met roken 

kan ervoor zorgen dat versnelde achteruitgang van de longfunctie van COPD-

patiënten wordt voorkomen. De arts dient dan ook een dringend advies tot 

stoppen met roken te geven.94 In overleg met de patiënt kan gekozen worden 

welke interventie het beste bij hem past. Voorbeelden van stoppen-met-

rokeninterventies zijn groepstrainingen, telefonische coaching en interven-

ties gericht op gedragsverandering.95 De Zorgstandaard COPD stelt dat een 

stoppen-met-rokeninterventie bij voorkeur moet worden aangeboden in 

combinatie met medicamenteuze ondersteuning.96 Ook de NHG-Standaard 

geeft aan dat een gedragsmatige aanpak aangevuld met farmacologische 

ondersteuning de kans dat COPD-patiënten langer dan zes maanden rookvrij 

blijven, verdubbelt.97 Er bestaan vier soorten geneesmiddelen die bij ontwen-

ningsverschijnselen gebruikt kunnen worden.98 Bupropion en nortriptyline 

                                                   
91 LAN (2012), p. 14 
92 LAN (2012), p. 25 
93 LAN (2012), p. 7, 19-21 en CBO (2010), p. 43 
94 GOLD (2013), p. 20, CBO (2010), p. 51, LAN (2012), p. 27 en Smeele (2007), p. 366 
95 LAN (2012), p. 42 
96 LAN (2012), p. 28 
97 Smeele (2007), p. 366 
98 CBO (2009a), p. 44 
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worden ook gebruikt als antidepressiva. Varenicline heeft als bijzonderheid 

dat het de werking van nicotine in enige mate nabootst.99 Verder kunnen 

patiënten ter ondersteuning nicotinevervangende middelen gebruiken. Deze 

nicotinepleisters en -kauwgom zijn zelfzorgmiddelen en die bij de drogist te 

krijgen zijn. 

Stoppen met roken is daarnaast van belang indien patiënten ook medicamen-

teus behandeld worden voor COPD. Wanneer zij doorroken, kan dit namelijk 

een effectieve werking van de medicijnen verminderen.100 

 

Bewegen 

Veel mensen met COPD hebben een inactieve leefstijl.101 De huisarts kan hen 

een beweegadvies op maat geven, en het is de bedoeling dat de activiteiten 

ingepast kunnen worden in het dagelijks leven. De CBO-richtlijn spreekt ook 

wel van “verbetering van het inspanningsvermogen en het aanpassen van het 

activiteitenniveau aan de mogelijkheden.”102 Zo kunnen patiënten met licht of 

matig COPD doorgaans meedoen aan reguliere sportactiviteiten zoals fitness 

en valt onder ‘voldoende bewegen’ ook dagelijks een half uur matig intensief 

wandelen, fietsen en zwemmen.103 

Als een patiënt te beperkt is in zijn inspanningsvermogen om zelfstandig te 

gaan bewegen, of als angst voor benauwdheid hem ervan weerhoudt, kan 

begeleiding door een fysiotherapeut aangewezen zijn. Deze kan een trai-

ningsprogramma op maat maken, gericht op het verbeteren van het inspan-

ningsvermogen (duur- en spiertraining) en het verminderen van de kortade-

migheid (ademhalingsoefeningen). Dergelijke beweegprogramma’s kunnen in 

groepsverband gegeven worden, maar ook intensieve individuele program-

ma’s behoren tot de behandelopties.104 

 

Voeding en dieet 

De prognose van COPD-patiënten wordt, naast de mate van kortademigheid 

en de ernst van eventuele bijkomende klachten, ook beïnvloed door het li-

chaamsgewicht.105 Bij patiënten met licht tot matig COPD kan overgewicht 

voorkomen als zij door benauwdheid of angst daarvoor minder gaan bewe-

gen, of al overgewicht hadden bij de diagnose van de COPD. Deze patiënten 

hoeven alleen af te vallen als er een andere medische reden voor is of als ze 

dat zelf willen. Om bij de gewichtsafname een verlies in spiermassa zoveel 

                                                   
99 CVZ (2013j) en CBO (2009a), p. 56 
100 CVZ (2012f). Overigens is dit wetenschappelijk nog niet bewezen. 
101 LAN (2012), p. 28 
102 CBO (2010), p. 73 
103 LAN (2012), p. 43 en Smeele (2007), p. 366 
104 KNGF (2008), p. 6-7, Lakerveld-Heyl (2007), p. 25 en LAN (2012), p. 28-29 
105 LAN (2012), p. 29 
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mogelijk te beperken, moet er ook aandacht zijn voor het bewegen of het 

toepassen van een beweeginterventie.106  

Daarnaast lijden veel mensen met ernstigere vormen van COPD aan onge-

wenst gewichtsverlies (doordat hun energie-inname tekort schiet ten opzichte 

van hun energiebehoefte) en een tekort aan vetvrije massa. Oorzaken van 

hun verstoorde voedingstoestand zijn onder andere de kortademigheid, de-

pressie en angst.107 Aan deze patiënten kan een dieet- of voedingsinterventie 

worden aangeboden. Het type voedingsinterventie is afhankelijk van de voe-

dingstoestand van de patiënt en varieert van leefstijladvisering met betrek-

king tot goede en gezonde voeding tot het voorschrijven van voedingssup-

plementen zoals drinkvoeding.108 

Voor het aanbieden van een dieetinterventie wijst de Zorgstandaard COPD op 

de volgende criteria: er dient sprake te zijn van een BMI van 21 kg/m2 of 

lager, of ongewenst gewichtsverlies van 5 procent of meer binnen 1 maand 

dan wel 10 procent of meer binnen een periode van 6 maanden. Ook de Vet-

vrije Massa-index (VVM-i) is een criterium en maat voor de voedingstoestand: 

hierbij dient bij mannelijke patiënten sprake te zijn van een VVM-i kleiner of 

gelijk aan 16 kg/m2. Bij vrouwen is dit 15 kg/m2.109 Het is niet de bedoeling 

om alleen extra voeding te geven, omdat dat geen invloed heeft op de spier-

massa als onderdeel van de vetvrije massa. Daarom wordt aangeraden om de 

dieetinterventie te combineren met een inspanningstraining. Op die manier 

kunnen patiënten werken aan het stimuleren van spieropbouw. Dit geldt 

vooral voor patiënten met ernstig COPD.110 

 

Hoest- en ademhalingsoefeningen 

Mensen met COPD kunnen te maken krijgen met veelvuldig hoesten en 

overmatige slijmproductie. Het in voldoende mate kunnen ophoesten van 

slijm is voor sommige patiënten lastig. Met oefeningen kunnen COPD-

patiënten aanleren om dit te verbeteren, bijvoorbeeld door het toepassen van 

bepaalde ophoesttechnieken. COPD-patiënten hebben vaak last van kortade-

migheid. Via ademhalingsoefeningen kunnen ze leren daarmee om te gaan. 

In sommige gevallen wordt het gevoel van kortademigheid nog verergerd 

doordat veel mensen met COPD bang zijn voor de benauwdheid en andere 

effecten van hun ziekte. Ontspanningsoefeningen kunnen helpen bij het aan-

pakken van angst of paniek.111 

 

                                                   
106 CBO (2010), p. 119, CVZ (2013) en CVZ (2013d) 
107 CBO (2010), p. 110 
108 Schols (2011), p. 22  
109 LAN (2012), p. 29 
110 CBO (2010), p. 110, LAN (2012), p. 29, Smeele (2007), p. 372 en CVZ (2013d) 
111 CBO (2010), p. 92 en LAN (2012), p. 29-30 
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Medicamenteuze behandeling van COPD 

COPD kan ook worden behandeld met medicatie. Hoewel medicijnen de aan-

doening niet kunnen genezen, kunnen ze wel bijdragen aan het verminderen 

van ervaren klachten en het vergroten van kwaliteit van leven van patiënten. 

Dit geldt ook voor het zoveel mogelijk beperken van de (verdere) achteruit-

gang van hun longen.112 Medicatie bij COPD is vooral gericht op het verwijden 

van de luchtwegen, om de kortademigheid die patiënten ervaren te vermin-

deren. Mensen met COPD kunnen bovendien, om de chronische ontstekingen 

die zich voordoen in de longen en luchtwegen zoveel mogelijk tegen te gaan, 

medicijnen gebruiken die ontstekingsremmend werken. Daarnaast worden 

medicijnen gebruikt om slijm minder taai te maken en het ophoesten ervan 

te vergemakkelijken. De verschillende typen medicijnen worden hieronder 

besproken. 

 

Luchtwegverwijders 

Luchtwegverwijders zijn de belangrijkste groep medicijnen voor het bestrij-

den van de symptomen van COPD, de kortademigheid. Zoals de naam al aan-

geeft, werken ze door het verwijden van de luchtwegen. Luchtwegverwijders 

vallen in drie hoofdcategorieën uiteen: de bèta2-sympathicomimetica ofwel 

bèta2-agonisten, de anticholinergica ofwel parasympathicolytica, en de 

xanthinederivaten. Allemaal geven ze de patiënt meer lucht doordat de ver-

nauwing van de kleinere luchtwegen wordt tegengegaan. Hierdoor blijft er bij 

het uitademen minder lucht achter, waardoor patiënten minder kortademig 

worden.113 Dit heeft indirect tot gevolg dat het inspanningsvermogen toe-

neemt en daarmee de kans op verbetering van de fysieke conditie van de 

patiënt.114 

De bèta2-sympathicomimetica zorgen bovendien ervoor dat de luchtwegen 

minder sterk samentrekken door prikkels van buitenaf, zoals rook, mist of 

sterke geuren. Fenoterol, salbutamol en terbutaline zijn kortwerkende midde-

len binnen de categorie bèta2-sympathicomimetica. Ze beginnen al binnen 

enkele minuten na inhalatie te werken, en hun werking houdt vier tot zes uur 

aan. 

Salmeterol en formoterol zijn zogenaamde langwerkende bèta2-sympathico-

mimetica, met een werkingsduur van ongeveer twaalf uur. De stof indacaterol 

is 24 uur werkzaam. Deze langwerkende middelen zijn vooral geschikt om ’s 

nachts te gebruiken, of als een patiënt erg benauwd wordt bij lichamelijke 

inspanning.115 

                                                   
112 LAN (2012), p. 30 
113 Toben (2006), p. 37 
114 Lahaije (2012), p. 151 
115 CVZ (2013j) en CVZ (2005), p. 31-33 
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Naast het verwijden van de luchtwegen verminderen anticholinergica ook de 

overtollige slijmproductie die door ontstekingsprocessen gevormd wordt. 

Ipatropium is een kortwerkend middel, dat zes tot acht uur werkzaam blijft. 

Het langwerkende tiotropium houdt langer dan 24 uur aan. Dit hoeft dus 

maar een keer per dag gebruikt te worden, en is geschikt voor nachtelijke 

kortademigheid.116 De werking van de nieuwe middelen aclidiniumbromide en 

glycopyrronium is vergelijkbaar met die van tiotropium.117 

Patiënten met COPD kunnen in sommige gevallen ook behandeld worden met 

theofylline, een xanthinederivaat. Deze luchtwegverwijder wordt meestal 

voorgeschreven in tabletvorm.118 

 

Ontstekingsremmers 

De ontstekingen in de longen en luchtwegen die gepaard gaan bij COPD 

kunnen worden tegengegaan met corticosteroïden. Ze heten daarom ontste-

kingsremmers. Ze maken het lichaam minder gevoelig voor stoffen die ont-

stekingen veroorzaken. Corticosteroïden kunnen de exacerbatiefrequentie bij 

mensen met ernstig tot zeer ernstig COPD verlagen. Bij COPD worden corti-

costeroïden meestal via inhalatie toegediend. Ze worden dan inhalatiecorti-

costeroïden (ICS) genoemd.119 Fluticason en budesonide (alleen geregistreerd 

voor astma, dus niet voor COPD) zijn voorbeelden van inhalatiecorticosteroï-

den.120 

Personen met ernstig COPD die vaak exacerbaties hebben, kunnen als toe-

voeging aan een behandeling met luchtwegverwijders het middel roflumilast 

voorgeschreven krijgen. Roflumilast is een PDE4-remmer (fosfodiesterase-4-

remmer) die ervoor zorgt dat de ontstekingen in longen en luchtwegen ver-

minderen. Het middel wordt toegediend in tabletvorm.121 
 

Combinatiepreparaten 

COPD-patiënten kunnen ook behandeld worden met combinatiepreparaten. 

Dit kunnen combinaties van twee luchtwegverwijders zijn. Zo komen fenote-

rol en ipratropium als combinatiepreparaat voor. Daarnaast bestaan er com-

binaties van een langwerkende luchtwegverwijder en een ontstekingsremmer, 

zoals formoterol met budesonide, of salmeterol met fluticason.122 
 
 
 

                                                   
116 CVZ (2013j) en CVZ (2005), p. 34-35 
117 CVZ (2012s) en CVZ (2012t) 
118 CVZ (2013j) en CVZ (2005), p. 33-34 
119 CVZ (2013j), CVZ (2005), p. 35-37 en KNMP (2011), p. 9 
120 CVZ (2013j), CVZ (2005), p. 35-37 en KNMP (2011), p. 9 
121 CVZ (2013j) en KNMP (2011), p. 26-27 
122 CVZ (2013j) en KNMP (2011), p. 9 
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Inhalatoren 

De meeste medicijnen voor COPD-patiënten worden bij voorkeur toegediend 

via inademing. Hiervoor wordt een inhalator gebruikt. Door via dit apparaat 

in te ademen komt het medicijn direct in de luchtwegen. Het medicijn hoeft 

dus niet eerst in het bloed opgenomen te worden, zoals bij toediening via 

een tablet het geval is. Dit heeft als voordeel dat het sneller kan werken, 

omdat het meteen terechtkomt op de plaats van bestemming. Ook is er min-

der van het middel nodig om het gewenste effect te verkrijgen. En omdat er 

relatief weinig van het middel in het bloed terechtkomt, heeft het minder 

ongewenste werkingen op plaatsen in het lichaam buiten de longen.123 

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van het medicijn in de longen komt, 

is de wijze van inhaleren is erg belangrijk. Hiervoor moet goede instructie 

aan de patiënt gegeven worden. 

Er zijn veel verschillende inhalatoren, die allemaal een verschillende techniek 

van inhaleren vragen. Niet elke inhalator is voor iedere COPD-patiënt ge-

schikt. De keuze van een inhalator moet daarom goed afgestemd worden op 

de persoonlijke kenmerken van een patiënt, bijvoorbeeld leeftijd, inade-

mingskracht, en coördinatie tussen hand en ademhaling.124 Dat maakt dat de 

verschillende inhalatoren niet zomaar uitwisselbaar zijn. Overigens kan het 

zijn dat een patiënt tegelijkertijd verschillende inhalatiemedicijnen voorge-

schreven krijgt. Uiteraard dient dan geprobeerd te worden om deze zoveel 

mogelijk via één type inhalator toe te dienen.125 

 

Dosisaërosol 

Een dosisaërosol is een soort spuitbus. Door het indrukken van een knop 

komt een vaste dosis van het medicijn vrij. Het is de bedoeling dat de patiënt 

tegelijk met het indrukken van de knop langzaam inademt, en vervolgens 

een aantal seconden de adem inhoudt. Dit vergt het nodige van de hand- 

ademhalingscoördinatie van de patiënt. Een ‘voorzetkamer’ kan hierbij hel-

pen. Dit is een holle koker tussen spuitbus en mond, waarin de medicijnnevel 

na het spuiten blijft hangen. Daarna heeft de patiënt de tijd om rustig een 

aantal keer in- en uit te ademen, waardoor alle medicijn wordt opgenomen.126 

 

Poederinhalator 

Bij dit type inhalator komt het medicijn in de vorm van heel fijne poederdeel-

tjes vrij door krachtig en diep in te ademen. Hier speelt coördinatie dus geen 

belemmerende rol. Wel is het een voorwaarde dat de patiënt voldoende 

                                                   
123 CVZ (2005), p. 25, CBO (2010), p. 248 en KNMP (2011), p. 7 
124 Toben (2006), p. 17 en CVZ (2005), p. 25-27 
125 Boomsma (2006), p. 513 en CVZ (2005), p. 28 
126 KNMP (2011), p. 9-10 
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krachtig kan inademen.127 Poederinhalatoren zijn over het algemeen compact 

en eenvoudig mee te nemen, in vergelijking tot een dosisaërosol met voor-

zetkamer.128 

 

Vernevelen van medicatie 

Wanneer het voor een COPD-patiënt heel erg lastig is om een dosisaërosol (al 

dan niet met voorzetkamer) te gebruiken, kan verneveling een uitkomst bie-

den. Dat geldt ook in situaties wanneer de patiënt een hoge dosering medica-

tie dient te gebruiken of een ernstige exacerbatie heeft. Een vernevelaar is 

een elektrisch apparaat om een oplossing van het medicijn in water (de ver-

nevelvloeistof) in een nevel om te zetten. De patiënt ademt vervolgens deze 

nevel rustig via een mondstuk in.129 

 

Zuurstofbehandeling 

Bij mensen met ernstig tot zeer ernstig COPD kan ‘hypoxemie’ optreden; een 

tekort aan zuurstof in hun bloed. Deze patiënten kunnen zuurstoftherapie 

krijgen. Er zijn veel verschillende systemen en toedieningsvormen waarin 

zuurstof aangeleverd kan worden, bijvoorbeeld in vloeibare vorm. Patiënten 

kunnen zuurstof krijgen in een grote tank voor gebruik in huis en een lichte-

re, draagbare tank die bijvoorbeeld mee naar buiten kan worden genomen. 

Daarnaast kunnen patiënten een zuurstofconcentrator krijgen. Deze verwij-

dert het koolzuur uit gewone lucht en verhoogt daardoor het gehalte aan 

zuurstof. Een zuurstofconcentrator werkt op stroom. De toediening van 

zuurstof verloopt meestal via een slangetje dat een ‘neusbril’ wordt ge-

noemd, maar ook een zuurstofmasker over het gezicht is mogelijk. Het ge-

bruik van zuurstoftherapie is in de praktijk complex; daarom is goede in-

structie van patiënten nodig. Bovendien moeten zij gewezen worden op het 

risico van brandgevaar.130 

 

Longrevalidatie 

De Zorgstandaard COPD geeft aan dat onder ‘longrevalidatie’ vaak verschil-

lende behandelprogramma’s worden verstaan, en omschrijft longrevalidatie 

bij COPD-patiënten als een multidisciplinair behandelprogramma, afgestemd 

op de individuele patiënt nadat een assessment heeft plaatsgevonden.131 De 

CBO-richtlijn stelt dat het essentiële kenmerk van longrevalidatie van COPD-

patiënten de integrale, multidisciplinaire aanpak van de problematiek is.132 

                                                   
127 KNMP (2011), p. 9-10 
128 www.gezondheidskrant.nl (2010) 
129 KNMP (2011), p. 17 en LAN (2012), p. 31 
130 KNMP (2011), p. 17-18 en 37-38, LAN (2012), p. 32 en Toben (2006), p. 41-42 
131 LAN (2012), p. 32 
132 CBO (2010), p. 178 
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Longrevalidatie bestaat uit verschillende componenten of ‘modules’. Zowel 

de lichamelijke als de psychosociale kant van de aandoening kan aangepakt 

worden. Zo wordt niet alleen gewerkt aan het vergroten van de lichamelijke 

conditie door inspanningstraining, maar is er ook aandacht voor voeding en 

stoppen met roken, ademhalings- en ontspanningsoefeningen en psychoso-

ciale begeleiding.133 De inhoud van het longrevalidatieprogramma dient altijd 

te worden aangepast aan de behoefte van de individuele patiënt. Zo dienen 

aan patiënten met een ernstige ziektelast ook intensievere programma’s te 

worden aangeboden.134 Het doel van het longrevalidatieprogramma is het 

blijvend functioneren van COPD-patiënten in de maatschappij. Dit wordt ook 

wel ‘participatie’ en ‘adaptatie’ genoemd.135 

 

Longreactivatie 

Naast longrevalidatie maakt ook longreactivatie onderdeel uit van de behan-

delmogelijkheden voor mensen met COPD. Longreactivatie onderscheidt zich 

van longrevalidatie doordat deze behandelvorm enkel gericht is op het uit-

voeren van fysieke inspanningsoefeningen onder leiding van een fysiothera-

peut of een bewegingstherapeut, zonder supervisie van de longarts.136 

 
Behandeling van exacerbaties 

Zoals eerder beschreven kan bij COPD-patiënten een plotselinge verergering 

van hun klachten ontstaan, een exacerbatie. De behandeling van een exacer-

batie hangt af van hoe ernstig deze is, en van de effecten van behandeling 

van eerdere exacerbaties die een patiënt heeft gehad.137 De behandeling moet 

in ieder geval altijd zo snel mogelijk gestart worden.138 Bij een lichte exacer-

batie kunnen patiënten in eerste instantie volstaan met gebruik van hun ei-

gen medicatie.139 Wanneer de klachten erger zijn kan de arts de exacerbatie 

behandelen door de dosis en/of de frequentie van luchtwegverwijders te 

verhogen. Ook een combinatie van verschillende luchtwegverwijders is moge-

lijk. Als dat niet voldoende effect heeft, komt een kuur met een oraal corti-

costeroïde, zoals prednisolon, in aanmerking.140 Bij ernstigere exacerbaties is 

onmiddellijke intensieve behandeling nodig, met een luchtwegverwijder als 

salbutamol. Als dit niet meteen verbetering geeft, kan ipratropium worden 

toegevoegd. Als er binnen een half uur geen verbetering optreedt, kan de 

                                                   
133 CBO (2010), p. 180 en LAN (2012), p. 32-33 
134 LAN (2012), p. 32 
135 CBO (2010), p. 132 en LAN (2012), p. 33 
136 CBO (2010), p. 178 en LAN (2012), p. 32 
137 Smeele (2007), p. 32 
138 Toben (2006), p. 367 en Snider (2005), p. 283 
139 LAN (2012), p. 33 
140 Smeele (2007), p. 367-368 
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arts doorverwijzen naar het ziekenhuis en zonodig de spoedeisende hulp. Bij 

ernstige hypoxemie kan ook beademing nodig zijn.141 

Bij een ernstige exacerbatie kan de een patiënt soms ook thuis behandeld 

worden. Hiervoor dient de arts af te wegen of daar voldoende zorgmogelijk-

heden zijn en de patiënt bij vorige aanvallen nog niet eerder in het zieken-

huis is opgenomen. Ten slotte moeten ook risicofactoren op een ernstiger 

beloop worden meegewogen, zoals de leeftijd van de patiënt en zijn ademha-

lingsfrequentie.142 

Sommige COPD-patiënten die regelmatig exacerbaties krijgen, kunnen zelf 

starten met medicatie (bijvoorbeeld met prednisolon) wanneer ze merken dat 

hun klachten verergeren. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat deze patiënten 

hun klachten goed herkennen en bovendien ook weten wanneer ze contact 

moeten opnemen met een arts.143 Het is dan ook belangrijk dat patiënten 

zodanige instructie krijgen dat zelfbehandeling kans van slagen heeft.144 

Bij een exacerbatie kan de voedingstoestand van de patiënt snel achteruit 

gaan. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat voedingsinterventies tijdens een 

exacerbatie een gunstig effect hebben, staat wel vast dat patiënten met ge-

wichtsverlies een grotere kans hebben op een (volgende) exacerbatie.145 Om 

deze reden kan een voedingsinterventie worden ingezet.146 

 

Non-invasieve behandeling 

Om de hevige kortademigheid die COPD-patiënten met een acute en ernstige 

exacerbaties ervaren te verlichten, kan ook gebruik worden gemaakt van 

niet-invasieve ventilatie (NIV), ook wel ‘Non-Invasive Positive Pressure Ventila-

tion’ (NIPP) genoemd. Hierbij worden patiënten beademd met een masker. 

Niet-invasieve ventilatie kan worden uitgevoerd op Intensive Care-afdelingen 

en verpleegafdelingen van een ziekenhuis. De CBO-richtlijn stelt dat deze 

behandelvorm overwogen kan worden bij patiënten met een acute exacerba-

tie die een te hoog koolstofdioxidegehalte in het bloed blijven houden, en 

zowel medicijnen als toediening van zuurstof geen hier geen verandering in 

brengen. De BiPAP, ofwel de ‘Bilevel Positive Airways Pressure’, is een toepas-

singsvoorbeeld van niet-invensieve ventilatie.147 

 

Chirurgische behandeling: longvolumereductie 

Voor een kleine groep patiënten met ernstig COPD en vergaande beschadi-

ging van het longweefsel (en daardoor veroorzaakte hyperinflatie) kan long-

                                                   
141 Smeele (2007), p. 368 en LAN (2012), p. 34 
142 Smeele (2007), p. 368 
143 Smeele (2007), p. 367 
144 CVZ (2012q) 
145 Schmidt (2010), p. 6 en 8 
146 CVZ (2013d) 
147 LAN (2012), p. 34-35 en CBO (2010), p. 165-166 
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volumereductie uitkomst bieden. Door het verwijderen van de slechtste delen 

van de longen krijgen de betere delen meer ruimte, en kan het middenrif 

beter functioneren. Dit leidt tot verbetering van de longfunctie en de korta-

demigheid.148 

 

Chirurgische behandeling: longtransplantatie 

Bij mensen die lijden aan zeer ernstig COPD, bij wie alle andere behandelme-

thoden niet meer werken, kan een longtransplantatie overwogen worden.149 

Longtransplantatie is echter niet geschikt voor iedere COPD-patiënt, maar 

slechts voor een selecte groep. Criteria die worden gehanteerd om te kunnen 

bepalen welke patiënten hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, zijn 

een FEV
1
 van minder dan 35 procent van voorspeld, ‘cor pulmonale’, een 

indicatie voor zuurstoftoediening en het voorkomen van zeer ernstige, le-

vensbedreigende exacerbaties. Ook leeftijd en lichamelijke conditie spelen 

hierbij een rol.150 

 

Psychosociale begeleiding 

Het hebben van een chronische ziekte gaat vaak gepaard met somberheid of 

zelfs depressie. Het verwerken van de diagnose kost tijd en gaat niet altijd 

vanzelf. Bij COPD-patiënten is sprake van een ingrijpend verlies, namelijk het 

vermogen om gewone handelingen als wandelen, traplopen, en huishoudelij-

ke activiteiten uit te voeren. Het kan moeilijk zijn om deze beperkingen te 

(leren) aanvaarden. Hiermee hangt samen de mate waarin de patiënt zichzelf 

en zijn levensstijl kan aanpassen aan de aandoening. Hoe geringer de aan-

passing, hoe groter de kans dat men somber en angstig is over de ziekte. 

Het verbeteren van de aanpassing is dan ook een van de doelen van behande-

ling van psychosociale problemen.151 

Er zijn verschillende behandelingsmethoden mogelijk voor psychosociale 

problemen. Copingstrategieën zijn gericht op het leren omgaan met aspecten 

van de aandoening die het leven bemoeilijken, zoals vermoeidheid, kortade-

migheid en angst. Met ontspanningstrainingen van de spieren kan gepro-

beerd worden om angst en spanning, maar ook kortademigheid, te vermin-

deren, vooral in situaties die spanningsverhogend en dus klachtbevorderend 

werken. Bij ernstigere vormen van angst of depressie kan behandeling door 

een psycholoog of psychiater nodig zijn.152 Naast psychologische behandel-

vormen is het ook mogelijk om de psychosociale problematiek aan te pakken 

met medicijnen. Antidepressiva kunnen ingezet worden ter bestrijding van 

                                                   
148 LAN (2012), p. 34 en CBO (2010), p. 168 
149 LAN (2012), p. 34, CBO (2010), p. 171 en Tweede Adem (2011), p. 42 
150 CBO (2010), p. 171 
151 LAN (2012), p. 59 en CBO (2010), p. 130 
152 CBO (2010), p. 130-131 
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depressie en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook de kortademig-

heid blijkt hierdoor verminderd te kunnen worden.153 

 

Palliatieve zorg 

Patiënten met ernstig COPD worden geconfronteerd met een naderend le-

venseinde. De Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD wijst erop dat 

vanwege het onvoorspelbare beloop van COPD het van belang is om tijdig het 

gesprek over de palliatieve fase respectievelijk het einde van het leven aan te 

gaan.154 Belangrijke principes uit de palliatieve zorg zoals het centraal stellen 

van de kwaliteit van leven van de patiënt, aandacht voor de naasten van de 

patiënt, voor diens psychosociale context en voor diens spirituele behoeften 

zijn essentieel voor een goede begeleiding van mensen met COPD en zouden 

daarom al vroeg in het ziekteproces gestart moeten worden. Zorgverleners 

kunnen hierbij nagaan bij welke vorm van praktische hulp hun patiënten het 

meeste gebaat zijn voor het in stand houden van hun dagelijkse activitei-

ten.155 

In een gesprek over het naderende levenseinde zouden de volgende onder-

werpen aan de orde kunnen komen: algemene zaken met betrekking tot de 

kwaliteit van leven, gewenste begeleiding bij onder meer angsten (om te 

stikken, te overlijden), schaamte en schuldgevoel met betrekking tot het 

rokersverleden en het chronisch ziek zijn, depressie, slapeloosheid, ernstige 

kortademigheid, slijmproductie en moeite met ophoesten, inzet van zuur-

stoftherapie, vraagstukken over reanimeren, beademen/behandeling op een 

Intensive Care afdeling van een ziekenhuis, end-of life-care en overlijden.156 

Naast psychologische behandeling bij schuldgevoelens, slapeloosheid, angst 

en depressie kunnen ook benzodiazepines en eventueel antidepressiva voor-

geschreven worden. Ter verlichting van ernstige kortademigheid kan de arts 

morfine voorschrijven.157 

 

 

3.b.4 Organisatie van COPD-zorg 

 

Bij de zorg voor COPD-patiënten kunnen verschillende zorgverleners betrok-

ken zijn. Deze zorgverleners hebben een zeer diverse achtergrond. Zo kun-

nen onder andere een huisarts of longarts, longverpleegkundige, praktijkon-

dersteuner huisartsenzorg (POH), apotheker, fysiotherapeut, diëtist, psycho-

loog, maatschappelijk werker, of een medewerker van de thuiszorg een rol 

                                                   
153 CBO (2010), p. 135 
154 LAN (2011e), p. 9 
155 Habraken (2009) en Habraken (2011) 
156 LAN (2011e) en LAN (2012), p. 42 
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spelen in de behandeling of begeleiding van COPD-patiënten. Dit geldt ook 

voor ergotherapeuten, logopedisten en Cesar- of Mensendieck-

oefentherapeuten.158 De primaire verantwoordelijkheid ligt in het algemeen 

bij de huisarts of de longarts. De meeste patiënten komen in eerste instantie 

bij de huisarts terecht met hun klachten, en die zal doorgaans de diagnose 

stellen. Voor een longfunctiemeting kan de huisarts, als het in de eigen prak-

tijk niet mogelijk is, gebruikmaken van een diagnostisch centrum of long-

functielaboratorium. Als dat niet mogelijk is, of in geval van diagnostische 

problemen, kan de arts de patiënt doorverwijzen naar de longarts.159 

 

Bij patiënten met licht tot matig COPD zal de huisarts meestal de hoofdbe-

handelaar zijn. Dat wil zeggen dat hij eindverantwoordelijk is voor het hele 

proces van diagnose, behandeling en begeleiding, en voor de coördinatie van 

de zorg. Een praktijkondersteuner kan een rol spelen in begeleiding, voor-

lichting en het geven van leefstijladviezen aan de patiënt.160 De huisarts kan 

waar nodig de patiënt ook doorverwijzen naar een fysio- of oefentherapeut, 

of bijvoorbeeld een diëtist. Bij psychosociale problematiek kan ook een 

maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater ingeschakeld worden. 

Wanneer COPD-patiënten er niet in slagen zelfstandig hun beweeggedrag aan 

te passen, kan de huisarts doorverwijzen naar een fysiotherapeut met een 

aantekening voor COPD. Deze kan naast het geven van een beweegadvies 

ook een beweegprogramma aanbieden en begeleiden. Binnen het multidisci-

plinaire team in de eerste lijn, kan de longarts een adviserende rol vervul-

len.161 

 

Een speciale groep huisartsen wordt gevormd door de CAHAG. Dit is een 

netwerkorganisatie bestaande uit (kader-)huisartsen met speciale belangstel-

ling voor COPD en astma. Kaderhuisartsen zijn huisartsen die op een bepaald 

gebied, in dit geval COPD en astma, deskundig zijn. Deze artsen zijn betrok-

ken bij beleid en de (na)scholing van anderen op dit terrein. Het doel is kwali-

teits- en deskundigheidsbevordering bij huisartsen, de eerste lijn in het al-

gemeen, en in de ketenzorg. 

 

Bij exacerbaties kan de huisarts in eerste instantie zelf de behandeling inzet-

ten. Bij onvoldoende verbetering, of bij ernstige vormen, kan verwijzing naar 

het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Mensen met COPD komen dan soms ook in 

aanraking met spoedzorg, op de spoedeisende hulp.162 

                                                   
158 CBO (2010), p. 299 
159 Smeele (2007), p. 365 en Lakerveld-Heyl (2007), p. S22-S23 
160 Heiligers (2012), p. 9 
161 LAN (2012), p. 28 en CBO (2010), p. 75 
162 Smeele (2007), p. 368 en LAN (2012), p. 34 
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Bij patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD is meestal de longarts de 

hoofdbehandelaar. Dit is ook het geval als de behandeldoelen bij behande-

ling in de eerste lijn niet gehaald worden, of als de huisarts de diagnose 

COPD niet eenduidig kan stellen. Ook als patiënten problemen hebben met 

normale dagelijkse activiteiten kan verwijzing naar de longarts nodig zijn.163 

De longarts kan de patiënt naar de huisarts terugverwijzen als zijn gezond-

heidssituatiesituatie stabiel is en verdere behandeling en controle ook in de 

eerste lijn kunnen plaatsvinden. Patiënten met (zeer) ernstige klachten blijven 

in het algemeen onder behandeling van de longarts. Patiënten met COPD 

kunnen ook te maken krijgen met de longverpleegkundige, een verpleegkun-

dige die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met chro-

nische longaandoeningen.164 De longverpleegkundige ondersteunt patiënten 

bij het omgaan met hun ziekte en de behandeling ervan. Hij geeft patiënten 

voorlichting over COPD, advies en begeleiding bij het aanpassen van de leef-

stijl, inhalatie-instructie en begeleiding bij medicijngebruik. De longverpleeg-

kundige speelt ook een rol bij de coördinatie van zorg.165 

 

COPD-patiënten hebben ook contact met een apotheker. De medicijnen die 

door een arts worden voorgeschreven, moeten altijd in de apotheek worden 

opgehaald. Apothekers(-assistenten) kunnen de patiënt ook farmaceutische 

zorg bieden: informatie over de toedieningsvorm en dosering van de medica-

tie, inhalatie-instructie en begeleiding bij medicijngebruik. Bij het vertrekken 

van medicinale zuurstof is de apotheker verantwoordelijk. Ook het afleveren 

van hulpmiddelen en de begeleiding van het gebruik hiervan, vallen onder 

diens takenpakket.166 

 

Patiënten die in aanmerking komen voor longrevalidatie, krijgen deze 

meestal aangeboden in multidisciplinaire vorm, waarbij veel verschillende 

zorgverleners betrokken kunnen zijn. Zo bestaat het behandelteam in ieder 

geval uit een longarts, en daarnaast zijn fysiotherapeuten, psychologen, ver-

pleegkundigen, bewegingstherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtisten, 

creatief therapeuten, en bijvoorbeeld ergotherapeuten betrokken bij de reva-

lidatie.167 COPD-patiënten die in een stabiele medische situatie verkeren, krij-

gen longrevalidatie meestal aangeboden in de eerste lijn, het ziekenhuis of 

een algemeen revalidatiecentrum. Deze vindt dan plaats op niet-klinische 

basis, ofwel in de vorm van dagbehandelingen. Patiënten met ernstiger COPD 

komen in aanmerking voor een klinische behandeling. Zij volgen dan een 

                                                   
163 LAN (2012), p. 46-47 
164 Lakerveld-Heyl (2007), p. S26 en LAN (2012), p. 46 
165 CVZ (2013b) 
166 KNMP (2011), p. 12-17 
167 LAN (2012), p. 33 
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intensiever programma, dat meestal gegeven wordt in gespecialiseerde 

longrevalidatiecentra, of zogenaamde ‘astmacentra’. Deze patiënten verblij-

ven hier dan een aantal weken achtereen.168 De longarts beslist of een patiënt 

in aanmerking komt voor longrevalidatie. In een dergelijk programma kun-

nen alle hiervoor genoemde (para)medische hulpverleners een rol spelen. De 

longarts is verantwoordelijk voor de coördinatie van het programma.169 

 

Sommige COPD-patiënten komen in aanraking met chirurgische zorg, bij-

voorbeeld voor een longtransplantatie. Longtransplantaties worden in gespe-

cialiseerde centra uitgevoerd die zijn aangewezen door de overheid. Dat zijn 

het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam, het Universitair Medisch 

Centrum Groningen (UMCG) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht 

(UMCU).170 In veruit de meeste gevallen komen deze patiënten eerst op een 

wachtlijst terecht. Wanneer er een donorlong beschikbaar komt, gaat er van-

uit het ziekenhuis waar de donor verblijft een directe melding naar de stich-

ting Eurotransplant. Bij deze stichting zijn zeven Europese landen aangeslo-

ten. De stichting beschikt over alle gegevens van patiënten op de wachtlijst 

voor een long en beslist welke patiënt op de wachtlijst geschikt is om de 

aangeboden organen te ontvangen.171 

 

Als een patiënt in de palliatieve fase van COPD verkeert, kan hij ook te maken 

krijgen met andere zorgverleners, zoals wijk- en longverpleegkundigen en 

een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts). Ook mantelzorgers en 

vrijwilligers horen hierbij.172 

 

Ontwikkelingen 

Met ingang van 1 juli 2010 heeft in de zorg voor COPD een nieuwe ontwikke-

ling plaatsgevonden. In navolging van zowel diabetes mellitus (DM) en car-

diovasculair risicomanagement (CVRM) is de systematiek van integrale bekos-

tiging voor chronische aandoeningen namelijk ingevoerd voor zorg aan men-

sen met COPD. Integrale bekostiging houdt in dat een groep zorgverleners 

één bedrag ontvangt voor een pakket aan zorg, in plaats van een bedrag per 

verrichting.173 Het pakket aan zorg dat deze zorgverleners samen leveren 

wordt in de praktijk ook wel ‘ketenzorg’ genoemd, of een ‘zorgprogramma’. 

De methode van integrale bekostiging wordt dan ook vaak ‘keten-DBC’ ge-

                                                   
168 LAN (2012), p. 33 en CBO (2010), p. 204 
169 LAN (2012), p. 46-47 
170 LAN (2012), p. 34 en Tweede adem (2011), p. 42 
171 Tweede adem (2011), p. 43 
172 LAN (2011), p. 65 
173 EIB (2012), p. 5 
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noemd, en het bijbehorende tarief het ‘ketentarief’.174 Het ketenzorgproces 

omvat het gehele proces aan zorg dat een patiënt ontvangt, dus vanaf de 

eerste hulpvraag. 

 

Ketenzorg wordt voornamelijk gecoördineerd door zorggroepen. Een zorg-

groep is een organisatie waarin verschillende zorgverleners zich hebben ver-

enigd om ketenzorg te leveren in een bepaalde regio. Voor het zorgpro-

gramma COPD zijn volgens de Marktscan Ketenzorg van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) veertien soorten beroepsbeoefenaren werkzaam, varië-

rend van huisartsen en praktijkondersteuners tot diëtisten, apothekers, fysio-

therapeuten, thuiszorgmedewerkers en diagnostische laboratoria. Met zorg-

verzekeraars worden contracten afgesloten om de zorg voor COPD-patiënten 

in de regio te leveren. De zorggroep zelf wordt in deze de ‘hoofdcontractant’ 

of ‘hoofdaannemer’ genoemd, omdat de verzekeraar in de eerste plaats het 

gehele pakket aan zorg daar inkoopt. Vervolgens koopt de zorggroep de 

losse onderdelen weer in bij de aangesloten beroepsgroepen: de ‘onderaan-

nemers’. In sommige zorggroepen blijven de zorgverleners gevestigd als 

zelfstandige, en in andere zorggroepen vormen zij een vast onderdeel ervan. 

Ook een mengeling tussen deze twee vormen komt voor.175 

 

 

3.c Het gebruik van zorg door mensen met COPD 
 

Mensen met COPD maken gebruik van verschillende zorgvormen. 

 

Huisartsenzorg 

In het onderzoeksprogramma ‘Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met 

astma en mensen met COPD’, dat uitgevoerd wordt door het NIVEL met sub-

sidie van het Longfonds, is in 2011 aan COPD-patiënten gevraagd met welke 

zorgverleners ze regelmatig contact hebben voor controle of behandeling 

van COPD. De helft (50 procent) gaf aan regelmatig contact te hebben met de 

huisarts, en 27 procent noemde de praktijkondersteuner van de huisarts.176 

Uit ditzelfde onderzoeksprogramma komt naar voren dat in 2009 37 procent 

van de COPD-patiënten contact had met een praktijkondersteuner; gemiddeld 

3,4 keer per jaar.177 Behalve met huisartsen en praktijkondersteuners kunnen 

                                                   
174 NZa (2012), p. 17. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie, een code die 
in de gezondheidszorg het geheel van een geleverd zorgproduct omschrijft. Een DBC 
geeft alle activiteiten en verrichtingen weer die een patiënt gedurende een vastgestelde 
periode doorloopt. 
175 NZa (2012), p. 15 
176 Baan (2012), p. 48 
177 Houtum (2011), p. 27 en LAN (2013a), p. 43 
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COPD-patiënten ook contact hebben met huisartsenposten; in 2009 had 27 

procent een dergelijk contact gehad.178 

Gegevens afkomstig van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 

(LINH) laten zien dat in 2010 COPD-patiënten gemiddeld 11 keer een consult 

of visite bij de huisarts of praktijkondersteuner hadden, waarvan gemiddeld 

2,7 wegens COPD.179 Patiënten met COPD komen dus veel vaker bij de huis-

arts voor andere klachten dan voor COPD.180 Dit blijkt ook uit informatie van 

het RIVM; dit stelt dat mensen met COPD jaarlijks gemiddeld 12,7 keer de 

huisarts consulteren, waarvan 2,1 keer voor COPD.181 Volgens het Longfonds 

hebben COPD-patiënten echter minder vaak contact met hun huisarts: ge-

middeld zes keer per jaar, waarvan 2,6 keer vanwege COPD.182 

 

Medisch-specialistische zorg 

In 2010 werden volgens DBC-gegevens bijna 115.000 mensen met COPD 

voor hun longaandoening behandeld in een ziekenhuis.183 Dit betekent dat 

ruim eenderde van de COPD-patiënten een medisch-specialistische behande-

ling kreeg. Deze kan bestaan uit poliklinische behandeling of opname. 

Volgens het Longfonds bezoekt ruim de helft van de COPD-patiënten een 

longarts.184 Uit de ‘Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en 

mensen met COPD’ blijkt dat in 2011 41 procent van de COPD-patiënten voor 

hun luchtwegaandoening regelmatig contact had met een longarts, 26 pro-

cent met een longverpleegkundige en 2 procent met een andere specialist.185 

Volgens datzelfde onderzoeksprogramma had in 2009 60 procent van de 

COPD-patiënten contact met een longarts en 45 procent met een longver-

pleegkundige; 41 procent van de contacten met COPD-patiënten die bij een 

specialist of verpleegkundige in het ziekenhuis komen, werd door de long-

verpleegkundige gedaan.186 

Cijfers over ziekenhuisopnames van COPD-patiënten zijn wat minder eendui-

dig, zowel wat betreft absolute aantallen als percentages. Jaarlijks worden er 

zo’n 22 à 24.000 COPD-patiënten in een ziekenhuis opgenomen; in 2010 

voor gemiddeld bijna 9 dagen.187 In Het zorgpadenboek staat dat bijna tien 

                                                   
178 Houtum (2011), p. 27 en LAN (2013a), p. 43 
179 Stirbu-Wagner (2010) 
180 Dijk (2010) 
181 Wieren (2008) 
182 Astma Fonds (2007), p. 2 
183 Betreft DBC’s voor COPD bij longgeneeskunde. CVZ (2012h) 
184 Astma Fonds (2007), p. 2 
185 Baan (2012), p. 48 
186 Houtum (2011), p. 32-33 en 36 en LAN (2013a), p. 44 
187 Het Astma Fonds stelt dat in 2005 22.400 mensen vanwege COPD werden opgeno-
men in een ziekenhuis. Volgens gegevens uit het DBC informatiesysteem (DIS) werden 
in de periode 2006-2007 24.000 mensen met COPD in een ziekenhuis opgenomen. 
Volgens informatie die wij van de LAN hebben gekregen, is het aantal opnames van 
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procent van de mensen met COPD jaarlijks wordt opgenomen in een zieken-

huis.188 In 2000 werd inderdaad 9 procent van de COPD-patiënten in een zie-

kenhuis opgenomen vanwege COPD.189 Maar in 2006 was 25 procent, en in 

2009 19 procent, van de mensen met COPD één of meerdere keren in het 

ziekenhuis opgenomen.190 

 

Hulp bij stoppen met roken 

In 2007 heeft het NIVEL COPD-patiënten gevraagd naar het gebruik van 

hulpmiddelen bij het stoppen met roken. Van de ex-rokers met COPD gaf 14 

procent aan met behulp van een hulpmiddel gestopt te zijn. Van de COPD-

patiënten die nog rookten en een stoppoging ondernamen, gebruikte 74 

procent één of meerdere hulpmiddelen; vooral nicotinepleisters, begeleiding 

door de huisarts of medicijnen.191 In 2009 had 76 procent van de COPD-

patiënten die met roken probeerden te stoppen, daarbij gebruik gemaakt van 

hulpmiddelen.192 

 

Geneesmiddelen 

70 tot 80 procent van de COPD-patiënten gebruikt geneesmiddelen voor hun 

COPD; meestal luchtwegverwijders.193 Volgens het LINH kreeg in 2010 71 

procent van de COPD-patiënten luchtwegverwijders voorgeschreven, 32 pro-

cent inhalatiecorticosteroïden en 58 procent overige inhalatiemiddelen.194 

In 2011 maakten in totaal 243.000 mensen (niet alleen COPD-patiënten, 

maar ook mensen met andere aandoeningen) bij het toedienen van genees-

middelen gebruik van een voorzetkamer of een vernevelaar. Tussen 2007 en 

2011 nam het aantal gebruikers van zuurstof(apparaten) toe van 26.500 naar 

bijna 33.000.195 Volgens informatie die wij in oktober 2012 van de LAN kre-

gen (afkomstig van de Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Tech-

nologie, FHI), zijn er op jaarbasis ongeveer 24.500 continue patiënten (full-

time gebruikers van zuurstof), en maakt een patiënt circa twee jaar gebruik 

van zuurstoftherapie.196 

 

                                                                                                                        
COPD-patiënten gestegen van bijna 20.000 in 2000 tot ruim 23.000 in 2009. Het RIVM 
vermeldt ruim 22.000 ziekenhuisopnames in 2010. Astma Fonds (2007), p. 3, Beek 
(2009), p. 10, CVZ (2012f) en Suijkerbuijk (2013) 
188 Huiskes (2010), p. 157 
189 Wieren (2008) 
190 Heijmans (2009), p. 41, Houtum (2011), p. 33 en LAN (2013a), p. 43 
191 Heijmans (2009), p. 47 
192 Jansen (2009), p. 6 en 22 
193 Astma Fonds (2007), p. 2-3, Wieren (2008), Jansen (2009), p. 12, CVZ (2012f) en 
LAN (2013a), p. 35 
194 Stirbu-Wagner (2010) 
195 CVZ (2013k) 
196 CVZ (2012f) 
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Paramedische zorg 

Volgens het Longfonds bezoekt een kwart van de mensen met COPD de fysi-

otherapeut.197 Uit de ‘Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en 

mensen met COPD’ blijkt dat in 2009 42 procent van de mensen met COPD 

gebruik maakte van een fysiotherapeut, met gemiddeld bijna 25 contacten.198 

In 2011 had 16 procent van de patiënten voor hun COPD regelmatig contact 

met een fysiotherapeut, en 5 procent met een diëtist.199 Er lijkt dus sprake te 

zijn van een afname in het gebruik van fysiotherapie. Volgens datzelfde on-

derzoeksprogramma had in 2008 56 procent van de COPD-patiënten contact 

met een paramedicus (diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, 

mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist of podotherapeut).200 

 

Behandeling van exacerbaties 

Volgens Vektis is in 2010 bijna 20 procent van de COPD-patiënten minimaal 

één keer via medicatie (een zogenoemde ‘stootkuur’) of een ziekenhuisop-

name behandeld voor een exacerbatie.201 

 

Longrevalidatie 

Uit DBC-gegevens blijkt dat in 2009 en 2010 jaarlijks ongeveer 1.500 COPD-

patiënten longrevalidatie kregen.202 

 

Longtransplantatie en longvolumereductie 

Volgens de DBC-gegevens hebben in 2009 en 2010 respectievelijk 28 en 16 

COPD-patiënten een longtransplantatie ondergaan, en kregen respectievelijk 

19 en 13 COPD-patiënten longvolumereductie.203 

 

AWBZ-zorg 

Uit de ‘Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met 

COPD’ blijkt dat in 2009 in totaal 8 procent van de COPD-patiënten gebruik 

maakte van AWBZ-zorg; 7 procent maakte gebruik van persoonlijke verzor-

ging en 1 procent van verpleging.204 

 

 

 

 

                                                   
197 Astma Fonds (2007), p. 2 
198 Houtum (2011), p. 29 
199 Baan (2012), p. 48 
200 Houtum (2011), p. 27 
201 Gusdorf (2012), p. 27 
202 CVZ (2012h) 
203 CVZ (2012h) 
204 Houtum (2011), p. 40 
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Overige zorg 

In 2006 had 5 procent van de mensen met COPD contact met de ambulante 

ggz.205 En in 2009 kreeg 3 procent van de COPD-patiënten zogenoemde ‘in-

formele’ hulp (van hun gezinsleden, familieleden of andere mensen uit hun 

omgeving) bij verzorging of verpleging.206 

 

Kosten 

Voor het jaar 2000 zijn de totale kosten voor COPD geschat op 280 miljoen 

euro; 27 procent daarvan was voor ziekenhuisopnames en 22 procent voor 

medicatie. De gemiddeld kosten per patiënt werden geschat op 915 euro; 

280 euro voor een patiënt met licht COPD, 610 voor een met matig COPD, 

2.090 euro voor een met ernstig COPD en 6.870 euro voor een patiënt met 

zeer ernstig COPD.207 In 2003 bedroegen de totale zorgkosten voor COPD 

428 miljoen euro, en voor 2007 zijn ze geschat op 625 of 415 miljoen euro. 

Uitgaande van 415 miljoen, komt het RIVM tot gemiddeld 1.350 euro per 

COPD-patiënt.208 

Volgens longarts Jan Willem van den Berg bedroegen in 2005 in de regio 

Zwolle de gemiddelde kosten van een COPD-patiënt 3.700 euro, waarvan 

2.000 euro voor ziekenhuisopnames en 1.250 voor geneesmiddelen. Bij 

COPD-patiënten die behandeld werden door een longarts, waren de kosten 

gemiddeld 9.700 euro, waarvan 6.200 euro voor opnames en 2.900 euro 

voor geneesmiddelen.209 

Uit gegevens van Vektis blijkt dat in 2010 de kosten voor een COPD-patiënt 

tussen de 1.600 en ruim 3.100 euro bedroegen. De kosten voor een zieken-

huisbehandeling voor COPD waren dat jaar zo’n acht- à tienduizend euro.210 

 

 

 

3.d Verzekerde zorg voor mensen met COPD 
 
In deze paragraaf beschrijven we welke zorg voor COPD verzekerd is vanuit 

het basispakket en vanuit de AWBZ. 

 

 

 

                                                   
205 Heijmans (2009), p. 47 
206 Houtum (2011), p. 40-41 
207 Hoogendoorn (2006), p. 1246-1247, Lammers (2006), p. 1218, Astma Fonds (2007), 
p. 3, Wieren (2008) en LAN (2011p), p. 4-5  
208 Baal (2006), p. 21, CVZ (2012f), LAN (2013a), p. 38 en Suijkerbuijck (2013) 
209 Berg (2011), p. 2410 
210 Gusdorf (2012), p. 28-29 
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3.d.1 Verzekerde zorg vanuit het basispakket 

 

Welke zorg voor COPD in Nederland vanuit het basispakket verzekerd is, kan 

afgeleid worden uit de Zvw, het Bzv en de Rzv. Hieronder zullen we ingaan 

op de te verzekeren prestaties die van belang (kunnen) zijn voor patiënten 

met COPD. 

 

Geneeskundige zorg 

Alle geneeskundige zorg voor COPD is verzekerd vanuit de Zvw. Wel stelt het 

Bzv eisen aan de zorg. Artikel 2.4 gaat over de inhoud en omvang van de te 

verzekeren geneeskundige zorg: “Geneeskundige zorg omvat zorg zoals 

huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die 

plegen te bieden, dyslexiezorg als bedoeld in artikel 2.5a, zorg bij stoppen-

met-rokenprogramma als bedoeld in artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als 

bedoeld in artikel 2.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6.” 

 

Hierna volgt een aantal uitzonderingen op of voorwaarden voor de te verze-

keren inhoud en omvang van de geneeskundige zorg. Zo staat er dat trans-

plantaties van weefsels en organen slechts tot de zorg behoren “indien de 

transplantatie is verricht in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat 

die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte of in een andere staat indien de donor woonachtig is in die staat en 

de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, 

tweede of derde graad van de verzekerde is”. In artikel 2.5 van het Bzv staan 

vervolgens alle aan transplantaties gelieerde kosten weergeven die vergoed 

worden, waaronder die van het onderzoek, de preservering, de verwijdering 

en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met 

de voorgenomen transplantatie. 

In artikel 2.4 van het Bzv staat tevens vermeld dat de zorg ten hoogste vijf 

zittingen eerstelijnspsychologische zorg per kalenderjaar omvat. In artikel 

2.16 wordt daaraan toegevoegd dat de verzekerde voor eerstelijnspsycholo-

gische zorg een eigen bijdrage betaalt per zitting of per internetbehandeltra-

ject. Artikel 2.16f vermeldt dat de hoogte daarvan bij ministeriële regeling 

wordt vastgesteld. De ministeriële regeling waar het hier om gaat, is de Rzv. 

Daarin staat dat de eigen bijdrage voor eerstelijnspsychologische zorg € 20 

per zitting of € 50 voor een internetbehandeltraject bedraagt. 

 

In artikel 2.5b staat de te verzekeren zorg bij stoppen-met-rokenprogramma  

nader omschreven als “geneeskundige en farmacotherapeutische interventies 

ter ondersteuning van gedragsverandering met als doel te stoppen met ro-

ken.” Ook staat hierbij vermeld dat deze zorg “het één keer per kalenderjaar 

volgen van een programma” omvat. 
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Paramedische zorg omvat volgens artikel 2.6 van het Bzv: fysiotherapie, oe-

fentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. In dat artikel staat 

ook dat de vergoeding bij ergotherapie beperkt is tot een maximum van tien 

behandeluren per kalenderjaar en bij dieetadvisering tot een maximum van 

drie behandeluren per kalenderjaar. 

De vergoede zorg voor fysiotherapie of oefentherapie omvat voor de verze-

kerden van achttien jaar en ouder niet de eerste twintig behandelingen. Ver-

der verwijst artikel 2.6 naar bijlage 1. Daarop staat een aantal behandelingen 

waarvoor fysiotherapie en oefentherapie (met uitzondering dus van de eerste 

twintig behandelingen) vergoed worden.211 COPD behoort daar ook toe “in-

dien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD.” 

 

Farmaceutische zorg 

In artikel 2.8 van het Bzv is de te verzekeren farmaceutische zorg beschre-

ven: “Farmaceutische zorg omvat terhandstelling van of advies en begelei-

ding zoals apothekers die plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoor-

deling en verantwoord gebruik van” onder andere: “de bij ministeriële rege-

ling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn aan-

gewezen door de zorgverzekeraar”. 

De ministeriële regeling waar het hier om gaat, is de Rzv. De “aangewezen 

geregistreerde geneesmiddelen” staan vermeld in bijlage 1 bij de Rzv. Op 

bijlage 1a staan geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn met andere 

geneesmiddelen die vergoed worden. Voor de middelen op bijlage 1a geldt 

een maximaal vergoedingsbedrag (vergoedingslimiet); ook dit bedrag staat 

op bijlage 1a vermeld (volgens artikel 2.16b van het Bzv betaalt de verzeker-

de een eigen bijdrage voor een geneesmiddel indien de inkoopprijs hoger is 

dan de vergoedingslimiet). Op bijlage 1b staan geneesmiddelen die niet on-

derling vervangbaar zijn met enig ander geneesmiddel dat vergoed wordt; 

deze middelen op bijlage 1b worden volledig vergoed. 

Voor alle COPD-middelen geldt een vergoedingslimiet, maar doordat in de 

praktijk de inkoopprijzen de vergoedingslimieten niet overschrijden, hoeven 

COPD-patiënten geen eigen bijdrage te betalen. Het enige middel dat niet 

vergoed wordt, is roflumilast (Daxas®). Het CVZ heeft de minister namelijk 

geadviseerd om roflumilast niet aan te wijzen als een te verzekeren prestatie 

dus niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).212 

 

De zinsnede “voor zover deze zijn aangewezen door de zorgverzekeraar” in 

artikel 2.8 van het Bzv heeft betrekking op het zogenoemde ‘preferentiebe-

leid’ of ‘voorkeursbeleid’ van zorgverzekeraars. Dit houdt in dat een zorg-

                                                   
211 Het gaat hierbij om de zogenoemde ‘chronische lijst’ of ‘lijst Borst’, vernoemd naar 
Els Borst, de voormalige minister van VWS. Deze lijst is ingevoerd in 1996. 
212 CVZ (2010a) 
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verzekeraar ervoor kan kiezen om voor geneesmiddelen met eenzelfde werk-

zame stof alleen het goedkoopste middel te vergoeden. Artikel 2.8 stelt hier 

ook nadere voorwaarden aan: “De aanwijzing door de zorgverzekeraar ge-

schiedt zodanig dat van alle werkzame stoffen die voorkomen in de bij minis-

teriële regeling aangewezen geneesmiddelen ten minste een geneesmiddel 

voor de verzekerde beschikbaar is.” En: “Farmaceutische zorg omvat ook een 

ander bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddel dan het door de 

zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel, voor zover behandeling met het 

door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel voor de verzekerde me-

disch niet verantwoord is.” 

 

Hulpmiddelenzorg 

In artikel 2.9 van het Bzv komt hulpmiddelenzorg aan de orde, waarbij hulp-

middelenzorg als volgt wordt toegelicht: “Hulpmiddelenzorg omvat bij minis-

teriële regeling aangewezen, functionerende hulpmiddelen en verbandmidde-

len”. Daarbij kan (onder andere) worden geregeld “in welke gevallen de ver-

zekerde recht heeft op die zorg”. Ook staat hier dat de kosten van normaal 

gebruik van hulpmiddelen voor rekening van de verzekerde komen, tenzij bij 

ministeriële regeling anders is bepaald. 

In artikel 2.6 van de Rzv is de hulpmiddelenzorg verder uitgewerkt. Tot de 

aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen behoren de voor COPD-

patiënten relevante “uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel 

als omschreven in artikel 2.9”. In artikel 2.9 staat dat het hierbij gaat om 

“uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de 

gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbe-

grip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend”, 

namelijk zuurstof en stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in 

de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh). Ingeval van zuur-

stofapparatuur omvat de verzekerde zorg tevens vergoeding van stroomkos-

ten. 

In zijn uitleg van artikel 2.9 van de Rzv geeft het CVZ onder andere aan: “Een 

verzekerde heeft recht op een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator met 

toebehoren als de persoon rechtstreekse zuurstoftoediening nodig heeft. De 

apparatuur kan ook draagbaar zijn. Tot de aanspraak horen ook de elektrici-

teitskosten voor het gebruik van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentra-

tor.” 213 Voor COPD-patiënten vallen ook de voorzetkamers voor inhalatieme-

dicatie onder deze aanspraak.214 Hetzelfde geldt voor vernevelaars: “Een ver-

zekerde heeft recht op een vernevelaar als hij of zij een indicatie heeft voor 

inhalatietherapie. Het gaat daarbij om het vernevelen van vloeibare genees-

middelen die niet beschikbaar zijn als verstuiver (dosisaërosol, Autohaler) of 

                                                   
213 CVZ (2012u) 
214 CVZ (2009b), p. 32 en 35 
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poederinhalator. Ook als het toedienen van een geneesmiddel via een ver-

stuiver (zonodig met voorzetkamer) of poederinhalator niet uitvoerbaar is of 

niet effectief genoeg is, kan de verzekerde in aanmerking komen voor een 

vernevelaar.”215 

 

Verpleging, verzorging en verblijf 

Verpleging en verzorging komen aan de orde in artikel 2.10 van het Bzv, 

waar verblijf in verband met geneeskundige zorg als volgt wordt toegelicht: 

“Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoog-

ste 365 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundi-

ge zorg, bedoeld in artikel 2.4, […] al dan niet gepaard gaande met verple-

ging, verzorging of paramedische zorg.” En in het daaropvolgende artikel 

2.11 wordt verpleging als volgt omschreven: “Naast de in artikel 2.10 be-

doelde verpleging, omvat verpleging tevens zorg zoals verpleegkundigen die 

plegen te bieden, zonder dat die zorg gepaard gaat met verblijf, en die 

noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg.” Hierbij wordt 

vermeld dat het niet gaat om verpleging die noodzakelijk is in verband met 

thuisbeademing of in verband met palliatieve terminale zorg. Volgens artikel 

3.1 van de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013 worden die namelijk 

vergoed vanuit de AWBZ. 

 

Vervoer 

De te verzekeren prestatie ‘vervoer’ wordt in het Bzv uitgewerkt in de artike-

len 2.13 tot en met 2.15. Het betreft onder andere ambulancevervoer. 

 

Eigen risico 

Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft per kalenderjaar een ver-

plicht eigen risico. In 2012 bedroeg dit 220 euro en in 2013: 350 euro (Zvw, 

artikel 19, lid 1). In artikel 2.17 van het Bzv is vermeld dat (onder andere) 

zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, buiten het verplichte eigen risico 

valt. Dit geldt ook voor zorg die wordt bekostigd met toepassing van de - op 

grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) vastgestelde - 

beleidsregel voor de prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening 

chronische aandoeningen. In dit geval betreft het de eerdergenoemde inte-

grale bekostiging voor COPD (zie paragraaf 3.b.4). 

In artikel 2.17 staat verder dat een zorgverzekeraar in een aantal situaties 

kan bepalen dat kosten van het gebruik van zorg en overige diensten geheel 

of gedeeltelijk buiten het verplicht eigen risico vallen. Het gaat daarbij onder 

andere om de situatie waarin de verzekerde gebruik maakt van een door de 

zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel of hulpmiddel, of de situatie 

                                                   
215 CVZ (2012u)  
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waarin de verzekerde een door de zorgverzekeraar aangewezen programma 

heeft gevolgd met betrekking tot (bijvoorbeeld) chronisch obstructief longlij-

den of stoppen met roken en de kosten betrekking hebben op de aandoening 

waarvoor de verzekerde dat programma heeft gevolgd. 

 

 

3.d.2 Verzekerde zorg vanuit de AWBZ 

 

Zorg voor mensen met COPD kan ook worden geleverd op grond van de 

AWBZ. In artikel 2 van het BZA zijn de aanspraken hierop vastgelegd. Al deze 

zorgvormen worden vervolgens specifieker omschreven in de artikelen 4 tot 

en met 18. In artikel 2, lid 1 staat verder dat het recht op deze vormen van 

zorg alleen bestaat als deze niet op grond van een andere wettelijke regeling 

kunnen worden bekostigd. In lid 4 staat dat de aanspraak op de zorg, be-

doeld in het eerste lid, bij ministeriële regeling nader kan worden geregeld 

en afhankelijk kan worden gesteld van daarbij te stellen voorwaarden. Deze 

ministeriële regeling is de Regeling Zorgaanspraken AWBZ. 

Tot slot is in de AWBZ, artikel 6, lid 4 vastgelegd dat via een algemene maat-

regel van bestuur kan worden bepaald dat de aanspraak op zorg slechts tot 

gelding kan worden gebracht indien de verzekerde bijdraagt in de kosten 

daarvan. De bijdrage kan verschillen naar gelang de groep waartoe de verze-

kerde behoort en de zorg die verstrekt wordt, en kan mede afhankelijk ge-

steld worden van het inkomen van de verzekerde en diens echtgenoot. De 

betreffende AMvB heet het Bijdragebesluit zorg. Doordat de zorgaanspraken 

in de AWBZ, het BZA en de Regeling Zorgaanspraken AWBZ functioneel zijn 

omschreven (als persoonlijke verzorging, verpleging, enzovoort), beschrijven 

ze geen zorgaanspraken specifiek voor mensen met COPD. Net als alle ande-

re AWBZ-verzekerden kunnen zij daar echter wel aanspraak op maken.  
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4 Gevraagde zorg is verzekerd, maar wordt niet 
aangeboden 

 

In dit hoofdstuk komt pakketkwestie B aan de 

orde. Bij deze pakketkwestie gaat het om zorg 

waar mensen met COPD om vragen en die ook 

verzekerd is, maar die zorgverleners in de praktijk 

onvoldoende of niet aanbieden; dus om vormen 

van onderbehandeling. Eigenlijk gaat het bij deze 

kwestie om de toegangkelijkheid van het verze-

kerde pakket. Als zorgverleners de verzekerde 

zorg niet aanbieden of leveren, dan heeft de ver-

zekerde daar als patiënt immers ook geen toegang 

toe. 

Pakketkwestie B gaat echter ook over de kwaliteit van de geleverde zorg. Als 

daar iets aan schort, betekent dit namelijk ook dat de door patiënten ge-

vraagde ‘goede’ verzekerde zorg niet geleverd wordt. 

Bovendien kan de (niet-)geleverde zorg verschillen tussen diverse groepen 

van mensen met COPD. Deze verschillen kunnen duiden op ongelijkheid in 

de toegang tot en het gebruik van de verzekerde zorg. 

 

Belangrijkste uitkomsten pakketkwestie B 

 

- Zowel patiënten zelf als zorgverleners herkennen COPD niet altijd. Vooral bij 

vrouwen, maar ook bij relatief jonge patiënten wordt COPD vaak niet her-

kend. 

- De belangrijkste oorzaak van onderdiagnostiek is het geleidelijk ontstaan 

van COPD. Ook de diagnostiek zelf speelt een rol: huisartsen zouden onvol-

doende spirometrie inzetten en als ze dat wel doen, zou die niet altijd van 

voldoende kwaliteit zijn. 

- Niet alle patiënten met COPD worden voldoende behandeld. Voor een deel 

hangt dit samen met onderdiagnostiek. Soms krijgen COPD-patiënten wel een 

behandeling, maar schort er iets aan de kwaliteit daarvan, of is er sprake van 

onvoldoende afstemming tussen zorgverleners. Ook bij exacerbaties is er 

sprake van onderbehandeling of onvoldoende kwaliteit van zorg. 

- Patiënten met COPD krijgen niet genoeg leefstijlinterventies. Ze krijgen on-

voldoende stoppen-met-rokenadviezen, beweegadviezen en voedingsadvie-

zen aangeboden. Zorgverleners ervaren schroom of te weinig tijd om COPD-

patiënten tot leefstijlveranderingen aan te sporen. 

- COPD-patiënten krijgen niet altijd noodzakelijke longrevalidatie. COPD-

patiënten die eigenlijk longrevalidatie zouden moeten krijgen, lijken daarvoor 
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in de praktijk onvoldoende geïndiceerd en doorverwezen te worden. Patiën-

ten die wel verwezen worden naar een longrevalidatieprogramma, worden 

vervolgens soms geconfronteerd met wachttijden en onduidelijkheid over de 

inhoud van dat programma. 

- Patiënten met COPD krijgen onvoldoende farmaceutische zorg. Zo krijgen ze 

niet genoeg inhalatie-instructie en wordt deze niet altijd herhaald. Ook krij-

gen COPD-patiënten bij het gebruik van medicijnen niet genoeg begeleiding 

en hebben zorgverleners te beperkt aandacht voor de bijwerkingen van inha-

latiemedicatie. Verder is er tussen zorgverleners onvoldoende afstemming 

over de medicijnen van COPD-patiënten. 

- COPD-patiënten vinden eisen longtransplantatie te belastend. Voor COPD-

patiënten blijkt het soms lastig om om te gaan met de strenge eisen waaraan 

ze moeten voldoen om voor een longtransplantatie in aanmerking te komen. 

De wachtlijsten hiervoor leveren bovendien onzekerheid op. 

- Zorgverleners bespreken met COPD-patiënten onvoldoende het naderende 

levenseinde. Artsen lijken het lastig te vinden hierover een gesprek aan te 

gaan en bovendien is het bij mensen met COPD onduidelijk wanneer de palli-

atieve fase ingaat. Ook de organisatie van palliatieve zorg schiet voor COPD-

patiënten tekort. 

- De richtlijnen voor COPD worden niet altijd toegepast. Ook de Zorgstan-

daard COPD wordt in de praktijk nog niet voldoende toegepast. Een deel van 

de COPD-patiënten krijgt bijvoorbeeld niet de aanbevolen controles en slechts 

weinig patiënten hebben een individueel zorgplan. 

 

 

 

4.a Herkennen van COPD 
 

Naar schatting zijn er zo’n 300.000 mensen in ons land met COPD zonder 

dat ze dit weten.216 De Richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD van het 

CBO geeft aan dat er geen goede cijfers zijn over onderdiagnostiek door 

huisartsen, maar dat algemeen wordt aangenomen dat dit op grote schaal 

voorkomt.217 De NHG-Standaard COPD en de Zorgstandaard COPD vermelden 

dat bij een op de drie rokers COPD voorkomt, maar dat bij hen de diagnose 

(nog) niet is gesteld. Meestal betreft het mensen met een lichte vorm.218 Het 

RIVM en het NIVEL geven bevindingen uit onderzoek van 2007: een kwart van 

de mensen met licht tot matige COPD en zelfs 3 procent van de mensen met 

                                                   
216 NHG (2012a) 
217 CBO (2010), p. 24 
218 Smeele (2007), p. 363 en LAN (2012), p. 17. De NHG-Standaard COPD noemt hierbij 
een leeftijdsgroep van 40-65 jaar. 
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ernstig COPD is niet als COPD-patiënt geïdentificeerd.219 De SAV zeiden in 

2008 dat naar schatting een miljoen Nederlanders lijden aan COPD en dat 

zeker de helft van de COPD-patiënten nog niet is gediagnosticeerd.220 Ook in 

andere bronnen wordt onderdiagnostiek genoemd.221 

Het laat herkennen van COPD is een probleem omdat mensen daardoor on-

nodige en niet te herstellen gezondheidsschade kunnen oplopen.222 Tijdige 

diagnostiek kan het progressieve verloop van COPD afremmen als de patiënt 

bereid is te stoppen met roken.223 

 

 

4.a.1 Herkennen van COPD door patiënten 

 

Patiënten met COPD herkennen hun eerste klachten zelf vaak niet als zoda-

nig, of zien de ernst van de klachten niet in. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onder-

zoek van de Stichting Zorg Binnen Bereik uit 2010 dat COPD-patiënten lang 

wachten met het zoeken van hulp. Een patiënt: “Ik dacht, het komt wel weer 

goed, het is maar tijdelijk. Ik heb gewoon een slechte conditie.”224 Klachten 

die te maken hebben met COPD ontstaan geleidelijk, variëren door de tijd 

heen en nemen langzaam toe. Pas na verloop van tijd gaan mensen zich rea-

liseren dat er echt iets mis is. Vaak duurt het nog langer voordat men naar de 

huisarts gaat. Juist omdat de ervaren klachten meestal snel overgaan, worden 

ze geïnterpreteerd als tijdelijke belemmeringen of tekortkomingen en niet als 

een chronische ziekte, ondanks dat de klachten erg hevig kunnen zijn.225 

Longarts Wanda de Kanter van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk: “Ro-

kers weten vaak niet dat ze aan beginnend COPD lijden. Maar je ziet ook dat 

rokers het normaal vinden dat ze op hun vijftigste een beetje benauwd raken 

als ze de trap op lopen. Ze passen zich aan. Dat is wat je van iedereen hoort. 

[…] Dat gaat echt onbewust, automatisch. Het ontstaat langzaamaan met de 

jaren. […] Ze denken dat het aan de leeftijd ligt. Ze hebben het gewoon niet 

door.”226 

 

De herkenning van de klachten door patiënten lijkt af te hangen van de mate 

waarin zij ermee geconfronteerd worden. Het Longfonds laat enkele patiën-

ten hierover aan het woord. Jos Gijsbers: “Al langere tijd had ik vervelende 

                                                   
219 Houtum (2011), p. 14 en Boezen (2010) 
220 SAV (2008), p. 9 
221 Lammers (2006), KNGF (2008a), p. 5, Gerritsen (2011), p. 31, Lakerveld-Heyl (2007), 
p. S22, CVZ (2011a), CVZ (2011d), Heijboer-Vinks (2008a), p. 4 en LAN (2011g), p. 2 
222 LAN (2011g), p. 2 
223 LAN (2012), p. 17, CBO (2010), p. 22 en Dekhuijzen (2006), p. 1233-1234 
224 Zorg Binnen Bereik (2011), p. 21 
225 Zorg Binnen Bereik (2011), p. 21-22, Dekhuijzen (2007), p. 32 en Dirven (2011) 
226 CVZ (2011g) 
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hoestbuien na het opstaan. Ook was ik snel buiten adem. […] Vorig jaar 

kreeg ik een griep die maar liefst zes weken duurde. Ik blééf de longen uit 

mijn lijf hoesten. Dat leek me een reden om naar de huisarts te gaan. Via 

hem kwam ik bij de longarts. Die constateerde een lichte vorm van COPD.” 

Arie Mulder: “De klachten begonnen sluipend in mijn eerste baan. Ik hoestte 

veel, griepjes duurden lang, en in het weekend had ik weinig energie. Later 

kreeg ik elk jaar een paar longinfecties. In 2008 waren dat er maar liefst zes. 

Het lukte me niet er weer bovenop te komen. Ik ben toen een half jaar uit de 

roulatie geweest. De longarts stelde vast dat ik een beginstadium van COPD 

heb. […] Ik zat [voor mijn werk] de hele dag in het drukke verkeer en ademde 

veel fijn stof en roet in.”227 

 

Patiënten met licht COPD hebben een geringe luchtwegvernauwing, die de 

dagelijkse activiteiten niet in de weg hoeft te zitten. Veel patiënten in dit 

stadium blijven ongediagnosticeerd, vooral omdat zij hun klachten niet aan 

een arts voorleggen.228 Mensen met weinig inspannende dagelijkse activitei-

ten ontdekken pas dat ze klachten hebben als ze actiever (moeten) worden. 

Ze blijven dan achter bij gezonde mensen van vergelijkbare gezondheid en 

leeftijd.229  

Wanneer de patiënt zich uiteindelijk wel bij de huisarts meldt met de klach-

ten is er vaak al sprake van matige tot ernstige luchtwegobstructie.230 De 

eerste diagnose wordt daarom in het merendeel van de gevallen in een ge-

vorderd stadium gesteld.231 Een patiënt: “Ik kreeg een brief van de apotheek 

over een avond over COPD. […] Zo ben ik er achter gekomen; via de apo-

theek. Ik was al aardig op weg, maar had mijn ogen er voor dichtgedaan.”232 

Patiënt Jan van der Zijden: “In september begon ik bloed te spugen, toen had 

ik dus een lichte longontsteking gehad. Toen ben ik naar de dokter toege-

gaan en kreeg ik gelijk de diagnose COPD. En niet gewoon COPD, nee, gelijk 

in zware mate. Ik kon ook gelijk aan de zuurstof.”233 Een ingezonden verhaal 

op Gezondheidsplein.nl geeft een vergelijkbare situatie weer: “De vader van 

Marleen is een aantal jaar geleden gediagnosticeerd voor COPD. Hij heeft al 

zo lang als Marleen zich kan herinneren een ‘rokershoestje’ gehad. Niemand 

schonk er aandacht aan, want naast het hoesten had hij eigenlijk nergens last 

van. Pas een aantal jaar geleden is het steeds erger geworden. Niet alleen het 

hoesten werd erger en frequenter, maar hij kreeg ook steeds meer proble-

men bij inspanning. Hij heeft jaren volgehouden dat dit door zijn leeftijd 

                                                   
227 Astma Fonds (2011o), p. 6, 22 en 34 
228 Weel (2011) 
229 Qaseem (2011), p. 181 
230 Schmidt (2010), p. 2 
231 PICASSO voor COPD (2010), p. 12 
232 KNMP (2011b) 
233 Omroep Max (2010). Jan van der Zijden is in februari 2012 overleden. 
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kwam. ‘Mensen worden oud en je uithoudingsvermogen wordt gewoon min-

der’, was het standaard antwoord als er iets van gezegd werd. Er ging pas 

een lampje branden toen hij niet eens meer in een keer de trap op kon lopen 

en hij steeds minder met de fiets wegging, omdat hij een ritje naar de stad 

en terug gewoonweg niet meer volhield. […] Nadat hij bij de huisarts was 

geweest en diverse onderzoeken had gehad bij de longarts, kwam naar voren 

dat hij COPD had. De longarts heeft ‘m verteld dat hij er eigenlijk veel te lang 

mee is blijven lopen.”234 

 

Veel rokers lijken zich niet voldoende bewust te zijn van het risico op COPD 

dat ze lopen. Volgens hoogleraar Onno van Schayck en longarts Geertjan 

Wesseling bagatelliseren veel rokers de klachten als een rokershoestje dat 

wel weer overgaat, ze willen eigenlijk niet weten dat ze COPD ontwikkelen.235 

Rookverslaving kan voor patiënten een reden zijn om niet naar de huisarts te 

gaan. Ze verwachten dat die zal zeggen dat ze moeten stoppen met roken.236 

Longarts Wanda de Kanter constateert dat de kennis bij mensen gering is als 

het gaat om de effecten van roken: “Ze kennen longkanker wel, maar realise-

ren zich niet dat je op je veertigste al COPD kunt hebben ontwikkeld. […] We 

werken samen met het KWF [Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de 

Nederlandse Kankerbestrijding] en we merken dat roken nog in een relatief 

positief daglicht staat in Nederland. Daarin staan we onderaan van bijna tach-

tig gemeten landen. COPD, omdat het niet bekend is, komen mensen er ook 

niet mee. Het is zo moeilijk om hen dan nog uit te leggen wat ze hebben. Er 

zijn wel fotocampagnes geweest, maar die sloegen niet aan. En dat terwijl 

COPD bijna de meest voorkomende volksziekte is. Jongeren roken wel lekker 

in de kroeg, maar zien geen ouderen om zich heen die zichtbaar COPD-

patiënt zijn. Je ziet het ook niet, als ze stil in een stoel zitten.”237 Verder ge-

ven veel mensen externe factoren zoals werken in een slechte omgeving of 

een longontsteking de schuld en willen ze liever niet onderkennen dat hun 

rookgedrag de gezondheidssituatie mede veroorzaakt heeft. Zoals een pati-

ent die opmerkt: “Ik werkte in de chemische stomerij, toen heette dat zo. 

Daar is het eigenlijk door gekomen.”238 

 

Ook nadat de diagnose COPD eenmaal gesteld is, vinden patiënten het nog 

steeds moeilijk om het feitelijke begin van de aandoening te herkennen. Ve-

len zullen namelijk al langere tijd hoesten of kortademig zijn. Zodra de dia-
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gnose is gesteld, realiseren zij zich pas achteraf dat de klachten soms al een 

aantal jaren bestaan.239 Sommigen stellen dat zij eigenlijk altijd al klachten 

hadden en de symptomen terug te voeren zijn tot in hun ‘jonge’ jaren. Ande-

ren noemen als beginpunt van hun aandoening het krijgen van de diagnose 

COPD, of een ernstige exacerbatie, hoewel het duidelijk is dat de beperkende 

klachten al vele jaren hieraan vooraf gingen.240 Zo liep patiënte Marjan al tien 

jaar rond met kortademigheid. Toen ze op een gegeven moment met over-

spannenheid haar huisarts bezocht, vond hij haar wel erg benauwd. Hij nam 

een blaastest af en stuurde haar meteen door naar de longarts. Die consta-

teerde COPD.241 

 

 

4.a.2 Herkennen van COPD door zorgverleners 

 

Zowel patiënten als zorgverleners ervaren dat (collega-)zorgverleners COPD 

onvoldoende en niet tijdig genoeg herkennen. De Richtlijn Diagnostiek en 

behandeling van COPD geeft aan dat algemeen wordt aangenomen dat er 

veel onderdiagnostiek is in de huisartsenpraktijk, vooral bij de lichte gevallen 

van COPD. Deze richtlijn vindt echter dat de weinige beschikbare onder-

zoeksdata deze aanname niet ondersteunen.242 In onderzoek van het NIVEL 

uit 2009 komt daarentegen naar voren dat in de beleving van patiënten de 

diagnose COPD vaak pas in een laat stadium wordt gesteld. Van de groep 

ondervraagde patiënten die minder dan twee jaar geleden de diagnose COPD 

heeft gekregen, geeft ruim 40 procent aan dat er meer dan 6 maanden zat 

tussen het moment van eerste klachten en de uiteindelijke diagnose.243 Ook 

andere onderzoeken suggereren dat een groot deel van de patiënten met 

langdurige hoestklachten in de huisartspraktijk niet-gediagnosticeerde COPD 

hebben.244  

Huisarts Lidewij Broekhuizen promoveerde in 2010 op onderzoek naar dia-

gnostische strategieën voor COPD. Zij concludeert in haar proefschrift dat 

patiënten die ouder zijn dan vijftig en hun huisarts consulteren voor aanhou-

dende hoest, vaak nog niet ontdekte COPD hebben. Bij 29 procent van derge-

lijke patiënten werd namelijk na een uitgebreid diagnostisch traject voor het 

eerst COPD vastgesteld.245 In een onderzoek van het UMCU onder (voormalig) 

zwaar rokende mannen tussen 50 en 75 jaar komt eveneens onderdiagnos-

tiek naar voren. Van deze rokers had slechts 4 procent de diagnose emfy-
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seem en 8 procent de diagnose bronchitis van hun arts gekregen. Echter, 

volgens longfunctieonderzoek had 38 procent van hen COPD.246 

 

In onderzoek onder patiënten van de Stichting Zorg Binnen Bereik wordt 

eveneens bevestigd dat huisartsen COPD niet altijd herkennen. De patiënt 

heeft een vermoeden dat er iets mis is. Sommigen gaan, aangespoord door 

hun omgeving, (herhaaldelijk) terug naar de arts. Anderen blijven zelf terug-

gaan tot er iets gevonden wordt; zij zijn vooral boos op de arts en verliezen 

hun vertrouwen. Een patiënt: “Misschien had ik zelf eerder aan de alarmklok 

moeten trekken. Die huisarts gewoon moeten negeren en zelf naar een ande-

re huisarts moeten stappen.”247 In een publicatie van de SAV uit 2008 komt 

een andere patiënt aan het woord: “Het ging niet goed. Ik naar de huisarts. 

Was niks, gewicht verliezen. Werd steeds erger, wel drie keer geweest naar 

de huisarts. […] Toen heb ik gezegd: ‘ik wil nu doorgestuurd worden.’ […] Ik 

kon op een gegeven moment echt helemaal niks meer. Hij was er niet vrolijk 

onder, maar toen ben ik toch doorgestuurd naar de longarts. […] Ik was nog 

maar vijf minuten in het ziekenhuis toen al werd geconstateerd dat ik 

longemfyseem had. Dus ik heb jaren onterecht rondgelopen met de opmer-

king: je bent te zwaar.”248 Op het patiëntenforum www.astma-copd.nl melden 

patiënten en naasten van patiënten hun ervaringen. Amanda, dochter van een 

COPD-patiënte: “Mijn moeder […] is 57 jaar. Ze gebruikte al enkele jaren puf-

fers, voor haar kortademigheid. Ze had volgens de dokter gevoelige luchtwe-

gen. […] [Er] is twee maanden geleden COPD vastgesteld. […] Ze is eergiste-

ren op controle geweest en blijkt dat ze […] een longwerking heeft van nog 

maar 25 procent.” Patiënte Corrie: “Ik ben dus Corrie en heb COPD GOLD 4 

met zeer ernstig longemfyseem zoals het wordt genoemd. Ik heb eerst een 

jaar of acht bij m’n huisarts gelopen met benauwdheidsklachten. Hij […] gaf 

me daar verschillende pufjes voor. Soms had ik daar baat bij maar vaak ook 

niet. Uiteindelijk kwam ik in 2008 bij de longarts terecht en die constateerde 

dat ik nog maar ongeveer 25 procent longinhoud had, waar hij erg van 

schrok.249 

 

Zorgverleners erkennen dat de diagnose COPD in veel gevallen niet tijdig 

gesteld wordt. Hoewel de huisarts het eerste aanspreekpunt is voor zorg, 

betwijfelen veel zorgverleners of huisartsen hiertoe wel de kennis en ervaring 

hebben. Huisartsen lijken niet altijd goed op de hoogte van de symptomen 

van COPD, wat een tijdige diagnose in de weg staat.250 Uit literatuuronder-
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zoek van het NIVEL in 2009 komt naar voren dat huisartsen vaak niet des-

kundig genoeg worden gevonden.251 

Praktijkondersteuner en verpleegkundige Bas Janssen zegt hierover: “Huisart-

sen zijn ‘probleem oplossend’ gericht. Er is soms minder aandacht voor een 

proces, waardoor samenhang tussen verschillende episodes van luchtweg-

klachten over het hoofd wordt gezien. Dat draagt bij aan het missen van de 

diagnose.”252 Barend van Duin, kaderhuisarts/CAHAG en onderwijscoördinator 

Huisartsopleiding Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc), beschrijft in 

zijn boek Astma en COPD dat bij een overdracht van een huisartsenpraktijk 

soms duidelijk naar voren komt dat de voorganger COPD onvoldoende heeft 

herkend. Uit de dossiers en journaals van de betreffende praktijk blijkt dan 

“dat er in de praktijk slechts vijf patiënten zijn met de code R95 (emfy-

seem/COPD), terwijl er gezien de praktijkgrootte minstens dertig COPD-

patiënten te verwachten zouden zijn”.253 Volgens gegevens van het LINH van 

2010 telt een gemiddelde huisartsenpraktijk in Nederland circa veertig COPD-

patiënten.254 

Ook longarts Wanda de Kanter heeft dergelijke ervaringen met huisartsen: 

“Dan zie je op een uitdraai dat de patiënt twee keer of vaker bronchitis heeft 

gehad en daar antibiotica of Ventolin® voor heeft gekregen. Wat is dan de 

diagnose? Dan denk ik: stuur dan toch door voor een longfunctieonderzoek! 

[…] Dat is bij huisartsen geen gemeengoed, naar mijn idee.”255 In een uitzen-

ding over COPD via de web-tv van Medisch Contact op 6 oktober 2010 doen 

andere zorgverleners vergelijkbare uitspraken.”256 

 

Om de diagnose te kunnen stellen, moet COPD eerst als diagnose worden 

overwogen. Dat blijkt voor de patiënt en de huisarts vaak nog niet eens zo 

voor de hand te liggen. Zoals we eerder al aangaven gaan veel patiënten pas 

laat naar de dokter. De huisarts denkt bij zulke patiënten met aanhoudende 

hoestklachten aan een luchtweginfectie, en niet meteen aan COPD. Mogelijk 

vraagt hij wel naar rookgewoontes en klachten en of in de familie longziekten 

voorkomen. Eventueel verricht de huisarts lichamelijk onderzoek, maar zet 

hij niet meteen aanvullend longonderzoek in om na te gaan of er sprake is 

van COPD.257 

Voor COPD is ook geen eenduidige maat, zoals HbA1c (hemoglobine A1c) 
voor diabetes, of een bloeddrukmeting voor hypertensie. Voor de diagnose 
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COPD moeten een aantal gegevens gecombineerd worden.258 De arts moet de 

resultaten van het gesprek met de patiënt, lichamelijk onderzoek en spirome-

trie in samenhang interpreteren. De diagnosestelling van COPD is vrij lastig 

en vergt extra inzet, aandacht en kennis van zaken.259 

 

Zodra de huisarts heeft vastgesteld dat er sprake is van een chronische 

luchtwegaandoening, kan twijfel tussen astma en COPD een rol spelen. Bij 

beide ziektebeelden bestaat een enorme variatie in symptomen en ervaren 

ziektelast zowel tussen patiënten als per patiënt in de tijd. Ook dit leidt tot 

onderdiagnostiek en misdiagnostiek.260 Longarts Bert Roldaan: “Astma en 

COPD zijn paraplutermen die eenvoud suggereren. In werkelijkheid gaat er 

een grote diversiteit aan ziektekenmerken schuil onder deze paraplu. Soms 

zie je kenmerken van beide ziektes – astma en COPD – bij een patiënt. […] Bij 

een onderzoek bij de huisarts of bij de longfunctie-afdeling in het ziekenhuis 

komen de verschillen daarom niet altijd juist naar voren. […] Dat ligt niet aan 

de onkunde van de huisartsen of van doktersassistenten, maar vooral aan het 

feit dat deze chronische aandoeningen nog steeds niet afdoende onderschei-

dend zijn beschreven.”261 

Niet alleen voor huisartsen is het onderscheid lastig te maken, maar ook 

sommige longartsen slaan de plank mis. Zo meldt patiënt Michel op het 

Longforum: “Ik voelde/vermoedde dat ik meer dan alleen astma had. Ik ver-

telde dat ook tegen mijn longarts. ‘Nee hoor!’, was haar antwoord. Dat kwam 

omdat ik nog rookte. Gelukkig kreeg ik een nieuwe longarts. Deze liet een 

CT-scan [Computer Tomogram] maken. En wat denk je! Longemfyseem. 

Vooral mijn linkerlong was een en al gatenkaas.”262 

 

Net als bij het herkennen van COPD door patiënten, is ook bij huisartsen de 

belangrijkste verklaring voor onderdiagnostiek het geleidelijke ontstaan van 

COPD.263 Bovendien lijken huisartsen weinig gefocust te zijn op de mogelijk-

heid dat er sprake kan zijn van COPD. Huisarts Lidewij Broekhuizen deed 

onderzoek naar de onderdiagnostiek van COPD. Het viel haar op dat huisart-

sen de inschatting van COPD bij patiënten boven de vijftig met hoestklachten 

heel goed maken als ze erom gevraagd worden, maar dat ze ongevraagd de 

diagnose COPD bij deze patiënten niet snel overwegen. Broekhuizen zegt in 

een interview met Huisarts & Wetenschap: “Ik denk dat dit komt doordat 
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COPD met ernstiger klachten wordt geassocieerd dan met alleen hoesten. De 

huisarts denkt er daarom gewoon niet aan. Maar het begin van de aandoe-

ning manifesteert zich vaak met hoesten. Het zou dus eigenlijk voor de hand 

moeten liggen om bij hoestklachten in deze leeftijdscategorie meteen COPD 

te overwegen. Maar kennelijk moet de huisarts daartoe eerst een trigger krij-

gen.” De arts wordt ook niet door de patiënt op het juiste spoor gezet, zegt 

Broekhuizen. Verder denkt Broekhuizen dat de beperkte behandelmogelijk-

heden een rol kunnen spelen bij de onderdiagnostiek: “Huisartsen willen nu 

eenmaal graag iets dóén; die willen mensen beter maken. En bij COPD heb je 

als huisarts niet veel tot je beschikking. Bovendien is het lastig uit te leggen 

wat een milde COPD nu eigenlijk betekent voor de toekomst. Je voelt je 

machteloosheid meteen al hangen.”264 

 

Vroege opsporing 

Volgens de Zorgstandaard COPD is het gewenst dat (voormalige) rokers bo-

ven de veertig jaar met chronische hoest en/of het gebruik van inhalatieme-

dicatie of meer dan twee infecties van de lagere luchtwegen per jaar, actief 

op de diagnose COPD onderzocht worden.265 Ivo Smeele, kaderhuisarts ast-

ma/COPD, vertelt in een gesprek met ons dat je als arts dan nader onderzoek 

moet doen bij patiënten die met klachten komen, en een relevante rookge-

schiedenis hebben. Smeele: “Dat is zinvol, zo vind je patiënten.”266 Longarts 

Wanda de Kanter is het daarmee eens: “We hadden hier dit jaar [2011] een 

gratis longfunctiemeting in het kader van de nationale COPD-dag. Er kwamen 

honderd gezonde mensen om even te blazen. En wat zie je dan? Wel 45 be-

ginnende afwijkingen geconstateerd. Ik bedoel hiermee dat je deze groep 

dus veel liever in een veel vroeger stadium moet zien, bij beginnend COPD. 

Als mensen dan al weten dat ze het hebben, zijn ze namelijk veel eerder 

geneigd om te stoppen met roken. Die vroegopsporing is daarom erg belang-

rijk: meten is weten.”267 Ook andere zorgverleners hechten veel waarde aan 

vroege opsporing.268 Sommige ziekenhuizen bieden mensen regelmatig de 

gelegenheid om gratis hun longfunctie te laten meten, vaak in combinatie 

met een informatiedag.269 

 

De LAN vindt het belangrijk om tijdige en juiste diagnostiek van COPD door 

zorgverleners te verbeteren en zet zich daar sinds het verschijnen van de 
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Zorgstandaard COPD in 2010 daarvoor in.270 Huisarts en onderzoeker Lidewij 

Broekhuizen heeft een diagnostisch model ontwikkeld op basis van de FRES-

CO-studie (From Respiratory Studies to COPD). Zij denkt dat het model kan 

helpen om huisartsen en patiënten alert te maken op de mogelijkheid van 

COPD bij aanhoudende hoestklachten, juist omdat COPD vaak niet eens 

wordt overwogen bij deze klachten.271 

Verder heeft het Longfonds de COPD risicotest ontwikkeld om COPD sneller 

te kunnen opsporen. Deze risicotest is sinds eind 2010 op internet beschik-

baar en kan door mensen zelf worden uitgevoerd. De risicotest identificeert 

mensen die tot de risicogroep behoren aan de hand van tien vragen. Deze 

vragen gaan onder andere over rookgedrag en kortademigheid. Wanneer uit 

de test blijkt dat er een verhoogd risico op COPD is, wordt het advies gege-

ven naar de huisarts te gaan.272 Het NHG en de CAHAG hebben dit initiatief 

ondersteund.273 Uit een proef van het Longfonds is gebleken dat met de risi-

cotest 19 procent meer patiënten met COPD worden opgespoord.274 Het NHG 

heeft in 2012 besloten de COPD risicotest toe te voegen aan het Preventie-

Consult.275 De test voorziet in een behoefte, zo blijkt uit de reactie van pati-

ente Janetta Heilhof: “Was de risiscotest voor longziekte COPD er tien jaar 

geleden maar geweest. [...] In dat geval was ik er nu niet zo erg aan toe. Ik 

zou iedereen willen aanraden om de test te maken.”276 

 

Daarnaast zijn er mogelijkheden om de diagnose aan te scherpen. Als de 

huisarts wel aan de diagnose COPD denkt, maar daar niet zeker van is en 

daarom de diagnose nog niet wil stellen, zijn er mogelijkheden om sneller 

uitsluitsel te krijgen. Annelies Lucas, kaderhuisarts astma/COPD en tevens 

onderzoeker van de universiteit van Maastricht, heeft onderzoek gedaan naar 

twijfel van artsen over de diagnose COPD. Zij concludeert dat huisartsen de 

diagnose kunnen aanscherpen door systematisch de patiënt te bevragen over 

zijn klachten en voorgeschiedenis, soms aangevuld met simpel onderzoek.277 

Een kleinschalig onderzoek in twee huisartsenpraktijken bevestigt dit. Bij alle 

gezonde mensen die bij deze praktijken stonden ingeschreven, werd de Res-

piratory Health Screening Questionnaire (RHSQ) telefonisch of persoonlijk 

afgenomen. De mensen die volgens deze vragenlijst een matig of hoog risico 
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op COPD bleken te hebben, werden uitgenodigd voor een spirometrie. In de 

twee praktijken kwam 30 procent van de mensen die de vragenlijst hadden 

ingevuld, in aanmerking voor een spirometrie. Van deze groep had een kwart 

COPD, de meesten in een milde vorm.278 Een ander voorbeeld van een derge-

lijke aanpak is de huisartsenpraktijk De Wijk in De Wijk bij Meppel. Deze 

nodigt al jaren alle patiënten vanaf 45 jaar uit om over hun gezondheid een 

vragenlijst in te vullen. Hiermee wordt het risicoprofiel van de patiënt uitge-

vraagd. Praktijkassistenten verzorgen het eerste consult als de antwoorden 

op de vragen daar aanleiding toe geven. Deze actieve benadering bevordert 

de vroege diagnostiek van COPD. Landelijk is namelijk bij 2 procent van de 

bevolking COPD gediagnosticeerd, in De Wijk is dat 3,5 procent.279 

 

Verder kan een integrale multidisciplinaire aanpak van COPD tot betere dia-

gnostiek leiden. Huisarts Niels Chavannes heeft daarnaar onderzoek gedaan. 

Tijdens dat traject merkte Chavannes op dat getrainde huisartsen in 90 pro-

cent van de gevallen uitstekend in staat zijn de diagnose COPD te stellen. 

Maar hij deed wel tegelijk een dringend beroep op zijn collega’s om samen te 

werken met andere disciplines en COPD-patiënten niet in hun eentje te be-

handelen.280 Kaderhuisarts astma/COPD Annelies Lucas waarschuwt er echter 

wel voor dat veel huisartsen niet geneigd zijn om adviezen over aanvullende 

diagnostiek om twijfels over een diagnose weg te nemen, op te volgen.281 

 

 

4.a.3 Herkennen van COPD bij vrouwen 

 

Het aantal patiënten met COPD is de laatste decennia bij vrouwen meer ge-

stegen dan bij mannen. Dit komt doordat steeds meer vrouwen zijn gaan 

roken.282 De NHG-Standaard COPD vermeldt dat onderdiagnostiek van COPD 

bij vrouwen mogelijk vaker voorkomt dan bij mannen doordat huisartsen bij 

vrouwen minder vaak de diagnose COPD overwegen en bij vrouwen ook min-

der vaak aanvullende diagnostiek aanvragen.283 

Een mogelijke verklaring voor onderdiagnostiek bij vrouwen is dat artsen 

handelen vanuit de inmiddels achterhaalde veronderstelling dat COPD bij 

vrouwen niet vaak voorkomt.284 Dirkje Postma, hoogleraar pathofysiologie en 

longarts, denkt dat artsen tegenwoordig bij vrouwen eerder aan COPD zullen 

denken: “Als 80 procent van de COPD-ers mannen zijn, dan denk je niet zo 
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snel aan COPD bij een vrouw. Nu het [aandeel vrouwen] zeg maar zo’n 40–50 

procent wordt, dan denk je bij een vrouw ook eerder aan COPD.”285 Onder-

zoeken wijzen uit dat onderdiagnostiek van COPD bij vrouwen niet alleen in 

Nederland een probleem is.286 

 

Bij patiënte Trudy begonnen de eerste klachten toen ze 31 jaar was: “Ik [had] 

zo’n twee keer per jaar een verkoudheid die niet vanzelf overging. Er moest 

een antibioticakuur aan te pas komen en pas na weken was ik weer fit ge-

noeg om aan het werk te gaan. […] De huisarts weet de ziekteperiodes aan 

het feit dat ik werkte en daarnaast het huishouden deed.” Enige jaren later 

stuurde de huisarts haar door naar de longarts. Trudy: “Die constateerde, 

nadat er verschillende longfunctieonderzoeken hadden plaatsgevonden, dat 

ik allergische astma had. Na een aantal jaren veranderde de diagnose in 

longemfyseem. […] Tot die tijd had ik vanaf mijn twaalfde zo’n vijftien à twin-

tig shagjes per dag gerookt.”287 In de televisieuitzending Tijd voor Max van 

Omroep Max op 16 februari 2011 met als thema ‘Zieke longen genezen’ 

komt een patiënte aan het woord, Anne-Marie: “Ik zat bij de tandarts en las 

een artikel over nou ja, longemfyseem heette het toen. En ik dacht: ja, ge-

woon herkenbaar. Er stonden dingen in: benauwdheid, mensen die roken. En 

ik dacht: ja, ik rook gewoon en ik had het benauwd. Maar goed, ik had het 

druk, ik was hartstikke jong, ik had m’n tweede kindje gekregen dus ik was 

er niet zo mee bezig. Ik was 33. […] Ik ging naar de dokter met het verhaal 

dat ik gelezen had, maar die zei gelijk van: ‘Dat is heel onwaarschijnlijk ge-

zien je leeftijd’. Inmiddels wist ik zelf wel dat het een ‘ouwemannenziekte’ 

was, zo werd het toen genoemd, mannen boven de zestig werd toen zelfs 

nog gezegd. […] Ik heb een longontsteking gehad en wat voorhoofdsholte-

ontstekingen. Uiteindelijk toch naar de huisarts, foto, en toen zagen ze gelijk 

van ja, die longen die zijn enorm vergroot. En toen werd gelijk de diagnose 

COPD gesteld. En ik had op dat moment een longinhoud van 48 procent.”288 

 

Daarnaast krijgen vrouwen eerder en ernstigere klachten door het roken dan 

mannen.289 Longarts Wanda de Kanter zegt in een gesprek met ons hierover: 

“Wat je ziet is dat bij hetzelfde aantal sigaretten vrouwen gevoeliger zijn. Dat 

vrouwen minder hoeven te roken om longkanker, COPD en een hartinfarct te 

krijgen.”290 In Tijd voor Max zegt Postma: “Uit onderzoek van de laatste jaren 

blijkt dat vrouwen net iets andere longen hebben dan mannen, en het komt 
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iets anders in de long terecht. […] In de baarmoeder maak je ook al een iets 

andere long als je vrouw bent dan als man. En je longinhoud wordt ook min-

der groot dan bij een man. […] Als je dán rookt of je krijgt luchtvervuiling, en 

je longen worden aangedaan, dan komt dat veel harder aan bij vrouwen dan 

bij mannen.”291 Hoewel er aanwijzingen zijn dat er zelfs zeer ernstig COPD 

(GOLD 4) voorkomt onder vrouwen die jonger zijn dan 40 jaar, is dit (nog) 

niet wetenschappelijk onderbouwd.292 

 

ZonMw heeft in 2012 aangedrongen op het starten van een kennisprogram-

ma over man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg. Bart Fauser, hoogle-

raar voortplantingsgeneeskunde aan het UMCU, zegt in een interview in Me-

diator, een uitgave van ZonMw: “De geneeskunde is ontwikkeld voor mannen 

en door mannen en helaas overheerst deze mannelijke invloed nog steeds.” 

Hij zegt dat het hele lichaamsysteem van vrouwen anders is dan van mannen, 

en dat dit in de zorg nog altijd wordt onderschat. Volgens hem valt er met 

zo’n kennisprogramma veel winst te boeken voor de gezondheid en de kwali-

teit van leven bij vrouwen.293 Ook in de richtlijnen en standaarden voor COPD 

zijn eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen niet benoemd en uit-

gewerkt. 

 

 

4.a.4 Spirometrie 

 

Behalve dat COPD niet tijdig herkend wordt, hebben we ook signalen gevon-

den dat huisartsen bij de diagnostiek onvoldoende spirometrie zouden inzet-

ten en als ze dat wel doen, zou die niet altijd van voldoende kwaliteit zijn. 

In 2008 had 62 procent van de huisartsenpraktijken in Nederland een eigen 

spirometer. De overige praktijken hadden toegang tot spirometriefaciliteiten 

in een huisartsen- of ziekenhuislaboratorium. Van de huisartsen zonder ei-

gen spirometer maakte 86 procent echter geen gebruik van die mogelijk-

heid.294 Het blijkt dan ook dat huisartsen spirometrie weinig inzetten.295 Uit 

onderzoek van het NIVEL onder COPD-patiënten blijkt dat bij 9 procent van 

hen geen enkel longfunctieonderzoek ten behoeve van diagnostiek heeft 

plaatsgevonden.296 

Het uitvoeren van een goede spirometrietest is niet eenvoudig. De internati-

onale GOLD-richtlijn geeft aanwijzingen voor het beoordelen van de resulta-
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ten van een spirometrietest.297 Voor een spirometrietest van goede kwaliteit is 

er goed opgeleid personeel nodig (praktijkassistentes, praktijkondersteuners, 

praktijkverpleegkundigen), betrouwbare apparatuur, goed gestandaardiseer-

de meetmethoden en een systeem voor kwaliteitsbewaking.298 Echter, niet alle 

huisartsenpraktijken kunnen aan deze kwaliteitscriteria voldoen.299 Huisarts 

Lidewij Broekhuizen: “Dat is dus best een heel gedoe. Misschien is dat ook 

nog wel een reden waarom de diagnose vaak wat later wordt gesteld.”300 

Tijdens het Nationaal Congres COPD Ketenzorg op 14 oktober 2011 vertelde 

Geertjan Wesseling, longarts in het Maastricht Universitair Medisch Centrum 

(UMC), dat uit de ervaringen met de ketenpoli COPD blijkt dat spirometrie bij 

huisartsen vaak problematisch is. Professor Onno van Schayck, eveneens van 

het Maastricht UMC, is betrokken bij een nieuwe knelpuntenanalyse van PI-

CASSO voor COPD.301 Ook daaruit komt naar voren dat de interpretatie van de 

spirometrie problemen geeft.302 Zo zijn de afwijkingen bij spirometrie in het 

milde stadium vaak subtiel.303 Niet alleen zorgverleners hebben hun twijfels 

over consistente interpretatie van spirometrie, maar ook patiënten. Een pati-

ent meldt op het Longforum: “Gisteren voor de longfunctietest geweest bij de 

longarts. Daar was longinhoud 60 procent. Bij de huisarts was het 46 pro-

cent. Dus wel een goed verschilletje.”304 

Kaderhuisarts astma/COPD Annelies Lucas beschrijft in haar proefschrift dat 

de longfunctiemeting in de huisartsenpraktijk zonder degelijke training in 

uitvoering en interpretatie geen betere diagnoses geeft dan het stellen van 

diagnoses zonder longfunctiemeting.305 Uit onderzoek van het UMC St Rad-

boud blijkt dat de spirometrietests die huisartsenpraktijken in eigen beheer 

uitvoeren veel vaker niet voldoen aan de strikte internationale kwaliteitscrite-

ria dan de tests in huisartsenlaboratoria, namelijk 68 procent tegenover 40 

procent.306 De onderzoekers denken dat de oorzaken van dit kwaliteitsver-

schil waarschijnlijk zijn: meer ervaring, betere opleiding en meer aandacht 

voor kwaliteitsbewaking in de huisartsenlaboratoria. Het blijft echter ondui-

delijk wat de eventuele consequenties voor de patiënt zijn van een spirome-
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trietest die niet aan de internationale kwaliteitsnormen voldoet.307 Bovendien 

zijn er aanwijzingen dat de meeste huisartsenpraktijken met een eigen spi-

rometer weinig of geen aandacht besteden aan controle en ijking van hun 

spirometers. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om de accuraatheid en 

precisie van de apparatuur te controleren.308 

 

Toezicht op de kwaliteit van spirometrie is er niet. Feitelijk kan die door ie-

dereen worden uitgevoerd.309 Wel heeft de CAHAG een cursus voor spirome-

trie in de eerste lijn met certificering ontwikkeld: CASPIR (COPD, Astma, SPI-

Rometrie). Deze is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, prak-

tijkondersteuners en praktijkassistentes. Afhankelijk van de functie van de 

cursist (betrokken bij uitvoering of ook interpretatie) krijgt deze na afloop 

van de cursus een certificaat voor uitvoering met of zonder interpretatie van 

spirometrie.310 Longarts Frans Toben heeft echter bedenkingen over de cur-

sus. In een gesprek dat wij in 2011met hem hadden, zei hij: “De huisarts, dus 

de eerste lijn, is ook spirometrie gaan doen. […] De opleiding die daar voor 

hen echter aan gekoppeld word, is zeer matig. […] U moet weten dat long-

verpleegkundigen een HBO-opleiding moeten volgen om een spirometrie uit 

te kunnen voeren, tegenover een cursus voor in de huisartsenpraktijk. Tja, 

dat kan ook niet goed gaan natuurlijk.”311 

De CAHAG heeft wel aanvullende eisen aan de certificering verbonden. Het 

CASPIR-certificaat is drie jaar geldig en kan verlengd worden door deelname 

aan een jaarlijkse terugkerende opfrisavond. Ook moet de certificaathouder 

minimaal tachtig spirometrieën per jaar doen. Verder vermeldt de CAHAG dat 

verworven vaardigheden alleen behouden blijven indien daar regelmatig aan-

dacht is gegeven.312 Een citaat van een deelnemer aan de CASPIR-cursus: “Na 

de CASPIR-cursus weet je pas echt hoe ingewikkeld het beoordelen van een 

spirogram is. Je moet dit echt vaak herhalen. Het is daarom goed om deze 

cursus te volgen.”313 Ivo Smeele, kaderhuisarts astma/COPD, voorzitter CA-

HAG en bestuurslid LAN: “Het is iets dat je continu moet doen. […] We heb-

ben het er met Achmea over dat we deze cursus graag als voorwaarde opge-

nomen zien bij de contractering. Er moet ook een kwaliteitssysteem op zit-

ten.”314 De LAN ziet het als punt van zorg dat in de praktijk blijkt dat er nog, 

weliswaar op kleine schaal, spirometrieën worden uitgevoerd en beoordeeld 

door zorgverleners die geen CASPIR-cursus hebben gevolgd en dus niet ge-
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certificeerd zijn volgens de normen van de CAHAG. Landelijk is hier geen 

beleid over afgesproken. Een aantal zorgverzekeraars eist dit wel in de af-

spraken die ze maken met zorggroepen.315 De LAN vindt dat zorgverzeke-

raars bij de inkoop van zorg strenger zouden moeten zijn in de verplichting 

tot het volgen van CASPIR-cursussen en het minimale aantal keren dat een 

spirometrie wordt uitgevoerd.316 

 

Naast de tekortkomingen bij het inzetten van spirometrie, heeft er in de afge-

lopen jaren discussie onder zorgverleners plaatsgevonden over het nut van 

spirometrie. Een argument vóór is dat spirometrie – mits correct uitgevoerd 

en geïnterpreteerd – de diagnose COPD nauwkeuriger kan vaststellen dan de 

arts, die geneigd is om de ziekte te onderschatten.317 Bovendien kan het eer-

der inzetten van spirometrie bij rokers ertoe leiden dat ze in een vroeg stadi-

um van de COPD al kunnen besluiten te stoppen met roken, met betere 

prognoses tot gevolg.318 Sommige voorstanders stellen dat bij voorkeur voor 

iedere patiënt waarbij de arts een vermoeden van COPD heeft, spirometrie 

zou moeten worden toegepast.319 

Tegelijkertijd worden de beperkingen van spirometrie door steeds meer zorg-

verleners onderkend. De kritiek richt zich vooral op de vaste drempelwaarden 

die de GOLD-richtlijn hanteert voor de beoordeling van de resultaten van het 

spirometrie-onderzoek. Als de patiënt, ook na gebruik van luchtwegverwij-

ders, bij de spirometrie lager scoort dan de drempelwaarde voor de 

FEV
1
/FVC-ratio van 0,7, is er sprake van COPD.320 Een nadeel van het gebruik 

van de vaste waarde voor de FEV
1
/FVC-ratio is echter dat dit leidt tot onder-

diagnostiek van jonge patiënten, omdat FEV
1
 bij jonge mensen hoger is dan 

bij ouderen.321 Ook is de mate van verandering van FEV
1
 met het oplopen van 

de leeftijd verschillend voor mannen en vrouwen.322 Hoewel de GOLD-richtlijn 

waarschuwt dat de arts de spirometriemetingen moet vergelijken met refe-

rentiewaarden voor leeftijd, lengte, geslacht en etniciteit, geeft deze daar 

geen toelichting op of aanwijzingen voor.323 

 

Diverse (internationale) organisaties en zorgverleners pleiten ervoor om de 

FEV
1
/FVC-ratio van de patiënt te vergelijken met die van gezonde volwasse-
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nen die nooit gerookt hebben van dezelfde leeftijdscategorie en sekse. De 

ratio van de laagst scorende 5 procent van deze referentiegroep, vormt hier-

bij de grenswaarde voor het stellen van de diagnose COPD.324 Emeritus hoog-

leraar fysiologie Philip Quanjer verwijst naar onderzoek waarin deze methode 

werd vergeleken met de GOLD-indeling. Hierin bleek dat bij 13 procent van 

de jongeren tussen 21 en 40 jaar ten onrechte geen COPD zou zijn gedia-

gnosticeerd op basis van de vaste drempelwaarde van 0,7 voor de FEV
1
/FVC-

ratio.325 

De referentiegroepen van het ‘National Health and Nutrition Examination 

Survey’ (NHANES III) worden het meest gebruikt voor zo’n vergelijking. Veel 

moderne spirometriesoftware voorziet in methodes om de drempelwaarden 

te berekenen. Hoe artsen de spirometrieresultaten en drempelwaarden toe-

passen, is niet bekend.326 

 

Tot slot is gebleken dat spirometrie bij mensen met overgewicht niet goed 

werkt. Onderzoekster Lisette van den Bemt van het UMC St Radboud heeft 

hier onderzoek naar gedaan. Uit de longfunctietesten bleek dat de totale 

hoeveelheid lucht die uitgeblazen wordt (FVC) bij deze patiënten veel meer 

beperkt te zijn dan de hoeveelheid lucht die in de eerste seconde geforceerd 

wordt uitgeblazen (FEV
1
). Door vet in de buik is de FVC verlaagd en daarmee 

lijkt de luchtwegobstructie minder erg dan die in werkelijkheid is. Dit heeft 

onderdiagnostiek tot gevolg. Van den Bemt: “Er zou in de eerstelijn naar mijn 

mening dan ook meer rekening moeten worden gehouden met de invloed 

van obesitas op de uitkomst van longfunctieonderzoek.”327 

 

Wellicht zou een multidisciplinaire aanpak de toepassing van spirometrie en 

de kwaliteit ervan kunnen verbeteren. In een uitzending over COPD via de 

web-tv van Medisch Contact op 6 oktober 2010 geeft longarts Frank Smeenk 

een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen huisartsen en long-

artsen bij de beoordeling van spirometrie: “Dat hebben we in onze regio 

mooi kunnen aantonen, in een onderzoek waarbij we als longartsen de huis-

artsen ondersteunen door middel van het beoordelen van een spirometrie. 

Niet alleen sec de spirometrie maar ook het klinisch beeld wat we erbij krij-

gen op papier. En dan zie je dat de huisarts verder komt in zijn diagnos-

tiek.”328 
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4.b Behandeling algemeen 
 

Onderdiagnostiek van COPD, zoals we die in de vorige paragraaf beschreven 

hebben, kan leiden tot onderbehandeling. Mensen die COPD hebben, maar 

waarbij dat nog niet gediagnosticeerd is, krijgen immers geen behandeling 

daarvoor.329 Ook een niet goed uitgevoerde spirometrie (zie paragraaf 4.a.4) 

kan onderbehandeling tot gevolg hebben.330 Onderbehandeling is een pro-

bleem omdat patiënten niet de zorg krijgen die zij eigenlijk nodig hebben. 

Onderbehandeling resulteert op korte termijn weliswaar in lagere zorgkos-

ten, maar kan uiteindelijk juist tot hogere kosten leiden, namelijk als uitstel 

van zorg in een later stadium (duurdere) complicaties veroorzaakt.331 

 

Onderbehandeling blijkt bijvoorbeeld uit een NIVEL-onderzoek waarin 7 pro-

cent van de astma/COPD-patiënten aangaf in de afgelopen 12 maanden geen 

enkel contact met een zorgverlener gehad te hebben.332 Onderbehandeling 

kan ook veroorzaakt worden doordat de zorg onvoldoende toegankelijk is; 

zorgverleners zijn bijvoorbeeld niet goed bereikbaar zijn of patiënten moeten 

(te) lang op een behandeling wachten. Een aantal COPD-patiënten vindt dat 

de telefonische bereikbaarheid van huisartsen(posten) en ziekenhuizen slecht 

is, dat de longarts slecht bereikbaar is, dat de wachttijden voor het zieken-

huis, revalidatie, thuiszorg en verpleeghuis te lang zijn en dat de aanvraag 

van hulpmiddelen en voorzieningen traag verloopt.333 Ook geven ze aan dat 

het moeilijk is om afspraken met twee zorgverleners in dezelfde instelling te 

combineren op één dag. Klachten van COPD-patiënten over de zorg betreffen 

dan ook vaak de organisatorische aspecten ervan.334 

 

Soms krijgen patiënten met COPD wel een behandeling, maar schort er iets 

aan de kwaliteit daarvan. Ook dit is een vorm van onderbehandeling. PICAS-

SO voor COPD stelt dat naar schatting slechts 10 procent van de COPD-

patiënten de optimale zorg krijgt en dat de kwaliteit van de COPD-zorg door 

vele oorzaken en omstandigheden vaak onbevredigend is. Er is dus veel 

ruimte om deze te verbeteren.335 Karin Kuperus, senior verpleegkundige op 

de longafdeling in Nij Smellinghe in Drachten, analyseerde op haar afdeling 

de ADL-zorg (zorg voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) bij COPD-

patiënten en concludeerde dat deze beter kan: “Veelgemaakte fouten zijn 

bijvoorbeeld een te hoog tempo bij het wassen, verkeerde ademhalingstech-
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nieken tijdens activiteiten en het niet inlassen van pauzes. Ook zijn verpleeg-

kundigen soms juist te voorzichtig, omdat ze bang zijn dat de patiënt be-

nauwd wordt.”336 Tijdens een PICASSO mini-werkconferentie Noord-Nederland 

zei ook professor Bert Vrijhoef, verbonden aan de Universiteit van Tilburg 

(UvT) en het Maastricht UMC, dat de COPD-zorg niet optimaal wordt ver-

strekt.337 De LAN stelt eveneens: “De huidige kwaliteit van de COPD-zorg is 

nog lang niet optimaal en […] alle reden voor aanscherping, verbetering en 

optimalisatie.”338 Volgens de LAN is scholing van zorgverleners nodig voor 

zowel het stellen van de diagnose als voor de behandeling: “Op beide terrei-

nen is sprake van een knelpunt.” Een goede cursus op het gebied van de 

behandeling van mensen met COPD ontbreekt echter nog, aldus de LAN.339 

Verpleegkundig specialist Rita Dobbelaar wijst in haar commentaar op het 

conceptrapport op de rol van financiering: “Er is soms onvoldoende tijd om 

COPD-patiënten goed te begeleiden. Voor die begeleiding is niet altijd finan-

ciering. Prioriteit ligt dan soms bij begeleiding die wel financieel goed gere-

geld is of bij begeleiding die een hogere urgentie heeft (zoals bij longkan-

ker).”340  

 

De COPD-zorg is bovendien teveel gericht op de longfunctie, en onvoldoende 

op het functioneren van de patiënt in het dagelijkse leven. Zo vermeldt de 

NHG-Standaard COPD dat artsen vaak de mate van beperkingen en het ni-

veau van de klachten van patiënten onderschatten. De standaard adviseert 

daarom om bij controles niet alleen te focussen op de longfunctie, maar ook 

de mate van hinder en beperkingen vast te leggen met vragenlijsten.341 “De 

generieke aandacht voor de patiënt met COPD moet worden bevorderd”, stelt 

de LAN.342 In de Zorgstandaard COPD staat dat de zorg voor COPD traditio-

neel een medische focus heeft, terwijl deze eigenlijk gericht moet zijn op het 

bevorderen van de integrale gezondheidstoestand.343 

Verbetering van de kwaliteit van zorg kan veel opleveren, blijkt uit een uit-

spraak van Norbert IJkelenstam, kaderhuisarts astma/COPD in Huizen. Hij 

stelt dat als huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten in de eerste lijn goe-

de zorg leveren, het aantal ziekenhuisopnames van COPD-patiënten 2,5 keer 

lager is dan bij praktijken waar dat minder goed geregeld is.344 
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Patiënten die met verschillende zorgverleners te maken hebben, ervaren bo-

vendien dat deze de zorg onvoldoende met elkaar afstemmen.345 De helft van 

de COPD-patiënten heeft voor de zorg die zij krijgen geen centrale contact-

persoon, zorgcoördinator of casemanager, iemand die op de hoogte is van 

het complete zorgpakket dat de patiënt krijgt.346 Deze patiënten krijgen 

daardoor te maken met versnippering in de zorg en lopen aan tegen de ge-

volgen van een gebrekkige samenwerking tussen zorgverleners. De Neder-

lanse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zegt dat patiënten vaak meer-

dere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen, dat ze soms tegenstrijdige 

adviezen krijgen, dat er nauwelijks communicatie tussen betrokken zorgver-

leners is en een gezamenlijk, actueel medisch dossier en medicatieoverzicht 

vaak ontbreekt.347 Onderzoek van het NIVEL bevestigt dit. In 2010 had 76 

procent van de mensen met COPD te maken met twee of meer zorgverleners. 

Slechts 32 procent merkte iets van samenwerking tussen deze zorgverleners. 

Verder vond 41 procent dat zorgverleners vrijwel nooit of soms op de hoogte 

waren van de afspraken met andere zorgverleners. Een derde heeft de erva-

ring dat zij vrijwel altijd of meestal hun verhaal opnieuw moeten vertellen, 

wanneer ze bij een andere zorgverlener komen.348 Het Longfonds stelt dan 

ook dat de samenwerking tussen zorgverleners beter kan.349 

Zorgverleners vinden zelf eveneens dat de afstemming verbetering behoeft. 

Zo constateert de LAN een spanningsveld tussen de zorgverleners van de 

eerste en tweede lijn. Verder vindt de LAN dat door betere en meer doelmati-

ge afstemming en samenwerking de zorg voor COPD-patiënten verbeterd kan 

worden.350 Zorgverleners vinden dat er betere afspraken over verwijzing en 

terugkoppeling moeten komen. Ook de digitale en niet-digitale communicatie 

moet volgens hen verbeterd worden.351 Roeland Geijer, huisarts in een ge-

zondheidscentrum in Utrecht en tevens werkzaam bij het NHG, vindt dat de 

communicatie belemmerd wordt door het ontbreken van een eenduidig sys-

teem voor registratie en uitwisseling van patiëntgegevens: “Dat probleem is 

niet overal even groot, maar het is wel reëel. Er zijn praktijken waarin huis-

artsen en apothekers samenwerken op basis van hetzelfde informatiesys-

teem. Maar in veel meer gevallen is sprake van gescheiden systemen, die niet 

compatibel zijn. Bovendien hebben ziekenhuizen weer hun eigen automatise-
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ring.”352 De NPCF heeft de hoop gevestigd op het elektronisch patiëntendos-

sier (epd) voor de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen zieken-

huis, huisarts, apotheek en patiënt.353 Maar dat is er in 2013 nog steeds niet. 

Zorgverleners zien daarom bij de informatieuitwisseling over medicatie voor-

lopig een centrale rol weggelegd voor apothekers, die zowel aan de longarts 

(bij de ziekenhuisopname van een patiënt) als aan de huisarts (na het ontslag 

uit het ziekenhuis) een overzicht kunnen verstrekken van de actuele medica-

tie die door de patiënt wordt gebruikt.354 

 

Ook wanneer COPD-patiënten een exacerbatie krijgen, is er sprake van on-

derbehandeling of onvoldoende kwaliteit van zorg. COPD-patiënten herken-

nen zelf een exacerbatie niet altijd. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 

de helft van de exacerbaties niet gemeld wordt aan een zorgverlener en dus 

niet adequaat behandeld wordt. Dit heeft op lange termijn een negatief effect 

op de kwaliteit van leven.355 Sommige COPD-patiënten herkennen een exacer-

batie wel, maar wachten te lang met het inschakelen van een zorgverlener. 

Dit vergroot de kans op langer durende exacerbaties en (vermijdbare) zie-

kenhuisopnames.356 Longarts Frans Toben stelt dat voor het zelf herkennen 

van een exacerbatie, patiënteducatie gericht op zelfmanagement erg belang-

rijk is.357 Uit onderzoek van het UMCU blijkt dat zelfmanagementondersteu-

ning met behulp van een actieplan leidt tot een milder verloop van exacerba-

ties, sneller herstel van exacerbaties en minder invloed ervan op de gezond-

heidstoestand. Het gebruik van een actieplan had echter geen invloed op het 

aantal exacerbaties of op het gebruik van zorg.358 

Overigens worden exacerbaties niet alleen door COPD-patiënten, maar moge-

lijk ook door huisartsen onvoldoende herkend. Zo is het volgens emeritus 

professor Guus Schrijvers een bekend feit dat in Twente naar verhouding veel 

acute opnames van COPD-patiënten plaatsvinden, en komt dat doordat exa-

cerbaties te laat worden onderkend door patiënt en huisarts.359 En op een 

symposium over COPD-zorg zei een huisarts tijdens een workshop exacerba-

tie-management: “Je moet als huisarts naar de longarts verwijzen als een 

COPD-patiënt tekenen van bewustzijnsstoornis vertoont. Maar huisartsen 

herkennen die niet altijd. Ik vraag patiënten in geval van twijfel aan het eind 
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van het consult altijd: ‘Kunt u reproduceren wat we hebben afgesproken?’”360 

Als COPD-patiënten met een exacerbatie in het ziekenhuis worden opgeno-

men, is ook daar de zorg niet altijd van voldoende kwaliteit. Dit blijkt bij-

voorbeeld uit Het zorgpadenboek van arts (en medisch adviseur bij CZ) Nico-

lette Huiskes en Guus Schrijvers. Hierin wordt het zorgtraject voor patiënten 

die worden opgenomen met een exacerbatie in het Sint Antonius Ziekenhuis 

onder de loep genomen. In dit ziekenhuis was de opnameduur voor patiën-

ten met een exacerbatie langer dan gemiddeld, namelijk twaalf ligdagen. Uit 

de analyse die van dit traject werd gemaakt kwamen verschillende knelpun-

ten naar voren. Zo waren er geen duidelijke afspraken voor voorlichting, 

advies en instructie aan patiënten, en was er geen sprake van een gestructu-

reerde aanpak, waardoor zorgverleners onderling niet goed wisten wie wat 

gedaan had.361 In december 2012 presenteerde de LAN het Nationaal Actie-

programma Chronische Longziekten (NACL). Hierin besteedt zij uitvoerig 

aandacht aan de noodzaak tot verbetering van de zorg bij ziekenhuisopna-

mes. Zo stelt de LAN dat er bewezen effectieve interventies zijn voor patiën-

ten die wegens een exacerbatie worden opgenomen in een ziekenhuis. Ech-

ter: “De indruk bestaat dat deze interventies niet op die schaal toegepast 

worden die zou moeten en dat daarmee effectieve zorg aan patiënten ont-

houden wordt.”362 Ook merkt de LAN op dat er geen protocollen zijn over 

indicaties voor opname, inhoud van zorg tijdens de opname en indicatie voor 

ontslag: “Wie meeloopt in verschillende ziekenhuizen ziet grote verschillen 

op alle drie gebieden, niet alleen tussen ziekenhuizen maar zelfs ook tussen 

specialisten binnen een ziekenhuis. Dit duidt niet alleen op gebrek aan hard 

wetenschappelijk bewijs over goede zorg (helaas nog steeds waar), maar 

voorkomt ook het gericht en versneld opbouwen van kennis over optimale 

indicatiestelling en zorg.” De NVALT heeft onlangs het initiatief genomen 

voor het maken van zo’n landelijk protocol voor COPD.363 

 

 

4.c Leefstijlinterventies 
 

Leefstijlinterventies zouden een cruciale rol moeten spelen in de behandeling 

van COPD. In de praktijk blijken COPD-patiënten deze echter niet altijd te 

krijgen. 
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Voorlichting 

Leefstijlinterventies beginnen met goede voorlichting. Alle richtlijnen voor 

COPD besteden hier aandacht aan.364 De richtlijnen van de verschillende 

zorgdisciplines zijn echter te weinig op elkaar afgestemd. Daardoor is af-

stemming tussen de verschillende zorgverleners over verantwoordelijkheden 

en inhoud van instructie en voorlichting nodig, maar die blijkt in de praktijk 

vaak te ontbreken.365 Dit kan tot gevolg hebben dat COPD-patiënten niet altijd 

een duidelijk uitleg krijgen over hun aandoening. Patiënte Wilma bijvoorbeeld 

geeft in 2011 op het Copdlongemfyseem Forum aan pas na bronchoscopie 

uitleg van een longverpleegkundige te hebben gekregen over haar aandoe-

ning: “Nadien had ik een afspraak bij de longverpleegkundige en dat was de 

eerste persoon die mijn nu eens echt vertelde wat ik had!! Nog nooit is iets 

mij duidelijk uitgelegd, elke keer zeiden ze: ‘maar ja, je hebt astma/COPD.’ 

En meer niet.”366 

In onderzoek van het NIVEL noemen patiënten een aantal knelpunten bij de 

informatievoorziening. Zo blijkt de term COPD niet door alle zorgverleners te 

worden genoemd. Als hij wel wordt genoemd, wordt deze term en wat hij 

betekent, niet altijd uitgelegd. Een patiënte: “Ze hebben me helemaal niks 

verteld. Alleen: ‘Mevrouw, u heeft COPD’. We hebben zelf moeten opzoeken 

wat het betekent.” Andere patiënten voegen daaraan toe: “Als je je mond niet 

opendoet, krijg je niks te horen. Van een arts zelf komt het niet.” en: “Je 

moet zelf wel erg veel doen om er achter te komen wat je als COPD-patiënt te 

wachten staat. Misschien wil niet iedereen dat weten, maar ik vind dat je de 

keus wel bij de patiënt moet laten. Er moet voldoende informatie zijn en die 

moet ook voor iedereen beschikbaar zijn.”367 Een knelpunt dat meerdere 

mensen noemen is dat de artsen het initiatief met betrekking tot informatie 

te veel bij de patiënt leggen. Ze zouden liever zien dat artsen flink doorvra-

gen, omdat je zelf als patiënt niet goed weet of vergeet wat je tijdens een 

consult moet vragen. Patiënten hebben het gevoel dat ze heel erg voor zich-

zelf moeten opkomen, mondig moeten zijn en door moeten vragen om meer 

informatie.368 

Door het gebrek aan informatie beseffen patiënten niet altijd wat ze precies 

hebben.369 Praktijkondersteuner en verpleegkundige Bas Janssen denkt dat 

het goed is om een naaste van de patiënt bij zulke gesprekken aanwezig te 

laten zijn: “Onderzoeken genoeg die laten zien hoe slecht de informatie blijft 

hangen. Bij ernstige ziektes zoals kanker is het een goed gebruik om een 
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partner of andere relatie erbij te betrekken. Die is vaak in staat meer door te 

vragen en staat anders tegenover de aandoening dan de patiënt zelf. Wellicht 

een nieuw initiatief om dit ook bij de mededeling van een chronische aan-

doening te doen?”370 

 

De Richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD vermeldt dat het percen-

tage personen met een diagnose COPD veel hoger is onder mensen met een 

lage opleiding.371 Daarom is het belangrijk dat zorgverleners meer aandacht 

hebben voor de communicatie met COPD-patiënten. In het advies Laaggelet-

terdheid te lijf van de Gezondheidraad aan de minister van VWS staat dat 

bekend is dat de communicatie tussen patiënten met lage gezondheidsvaar-

digheden en zorgverleners vaak moeizaam verloopt. Het gebrek aan kennis 

bij de patiënt over de ziekte en behandeling, passieve communicatie en 

schaamte belemmeren de patiënt in het vervullen van de actieve patiëntenrol. 

Zorgverleners zijn zich vaak niet bewust van de noodzaak de communicatie 

aan te passen, gebruiken vaak medische termen of geven teveel informatie.372 

 

Leefstijladviezen 

Een van de onderwerpen van voorlichting die wordt benoemd in de CBO-

richtlijn is het zogenaamde ‘niet-medicamenteus beleid’. Hiertoe behoren het 

bespreken van onderwerpen gericht op leefstijlveranderingen, zoals stoppen 

met roken, het verbeteren van de conditie en voeding.373 Ook de Zorgstan-

daard COPD wijst op het belang van de leefstijl van COPD-patiënten.374 De 

NHG-Standaard COPD geeft als kernboodschap dat veranderingen van leef-

stijl de basis dienen te zijn van behandeling van patiënten.375  

De overgrote meerderheid van COPD-patiënten (95 procent) krijgt te maken 

met het moeten aanpassen van de leefstijl.376 Uit diverse signalen komt echter 

naar voren dat COPD-patiënten niet altijd de adviezen en voorlichting over 

een gezonde leefstijl ontvangen die de richtlijnen aanbevelen en voorschij-

ven. En dit terwijl uit onderzoek onder chronisch zieken naar voren komt dat 

juist mensen met COPD veel behoefte hebben aan advies en ondersteuning 

bij het veranderen van de leefstijl.377 
Het NIVEL constateert echter dat zorgverleners adviezen met betrekking tot 

het aanpassen of verbeteren van de leefstijl lan niet in alle gevallen verstrek-

ken aan mensen met COPD. Zo bleek meer dan de helft van de patiënten 
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helemaal geen leefstijladviezen gerelateerd aan voeding, ademhalingsoefe-

ningen en het omgaan met prikkels van zorgverleners had gekregen. Ook gaf 

meer dan eenderde aan geen adviezen te hebben ontvangen over stoppen 

met roken en kreeg minder dan 30 procent adviezen ten aanzien van bewe-

gen.378 In Het Zorgpadenboek worden verschillende knelpunten in het Sint 

Antonius Ziekenhuis behandeld. Zo kregen patiënten niet structureel leefstij-

ladviezen. Advies over juiste voeding en bewegen werd pas weken later, na 

ontslag uit het ziekenhuis, gegeven.379 

 

Zorgverleners onderkennen zelf dat het geven van leefstijladviezen en –

voorlichting niet altijd goed gebeurt. Zo blijkt uit de CBO-richtlijn dat zij ver-

schillende problemen ervaren als het gaat om het goed voorlichten van 

COPD-patiënten; door de veelheid aan onderwerpen die met deze patiënten-

groep moet worden besproken, het aanleren van gedragsverandering en het 

hebben van onvoldoende tijd hiervoor. Ook gebrekkige afstemming tussen 

de verschillende zorgverleners en onduidelijkheid wie waar verantwoordelijk 

voor is, komt naar voren.380 Daarnaast ervaren sommige zorgverleners ook 

enige schroom als het gaat om het geven van leefstijladviezen. Maar dat is 

niet nodig, zei Marjolein de Booys, voormalig medewerkster van de NPCF: 

“Artsen denken te snel dat dat betuttelend is. Maar uit recent onderzoek van 

NIVEL komt naar voren dat bijna 70 procent van de patiënten het niet erg 

vindt als de dokter hen aanspreekt op gezond gedrag. Het is dus altijd het 

proberen waard.”381 Jan Benedictus van de NPCF vindt dat zorgverleners ge-

traind moeten worden in vaardigheden om hun patiënten tot gezond gedrag 

te verleiden: “Soms werkt het om hun autoriteit in te zetten, maar meestal 

werkt een opgeheven vinger niet. Dan zijn andere verleidingsstrategieën 

nodig. Die moeten artsen dan wel in huis hebben.”382 

Benedictus lijkt hiermee te doelen op de zogeheten ‘motiverende gespreks-

voering’; een methode om patiënten te stimuleren hun problemen aan te 

pakken of hun leefstijl te veranderen. Deze methode wordt gekenmerkt door 

een empathische en motiverende houding van zorgverleners. Uit onderzoek 

naar 124 consulten waarin leefstijl aan de orde kwam, blijkt echter dat huis-

artsen maar weinig gebruik maken van motiverende gesprekstechnieken.383 

Hetzelfde geldt voor praktijkondersteuners, zo blijkt uit recent onderzoek 

van het NIVEL. Daarin werden consulten van 13 praktijkondersteuners met 

117 patiënten op video opgenomen en geanalyseerd. Ondanks het feit dat de 
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praktijkondersteuners speciaal in motiverende gespreksvoering geschoold 

waren, bleken ze de technieken daarvan niet ten volle toe te passen.384 

Volgens praktijkondersteuner en verpleegkundige Bas Janssen zijn artsen en 

POH-ers nu vaak nog onvoldoende geëquipeerd om patiënten met COPD te 

begeleiden: “Ik denk dat leefstijladvies andere vaardigheden vraagt. De mees-

te artsen hebben deze onvoldoende en POH-ers wellicht meer, maar of het 

voldoende is? Je komt op het gebied van lifestyle-coaching terecht. […] Het 

ontbeert hulpverleners aan specifieke consultvaardigheden gericht op de 

begeleiding van een patiënt met een chronische ziekte waarbij leefstijlvraag-

stukken en adaptatie van de klacht op de voorgrond staan. Niet eens zozeer 

gericht op het opsporen van een klacht […] maar vooral bij het begeleiden. 

Dit is toch een nieuwe tak van sport, vooral voor veel artsen. Er worden wat 

handreikingen gedaan naar motiverende gespreksvoering. Er zijn echter meer 

mogelijkheden: socratisch motiveren en motivational interviewing.”385 

 

In haar rapport Staat van de Gezondheidszorg 2012 stelt de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) dat structurele verankering van leefstijlbegeleiding 

moeilijk van de grond komt. Structurele leefstijlbegeleiding vanuit de zorg is 

echter noodzakelijk, onder andere voor COPD-patiënten in de vorm van bege-

leiding om te stoppen met roken en meer te bewegen. De IGZ verwacht dat 

zorgverleners en beroeps- en brancheorganisaties leefstijlbegeleiding struc-

tureel verankeren door richtlijnen te ontwikkelen of te implementeren.386 

 

Stoppen met roken 

Stoppen met roken is veruit de meest effectieve behandelingsmethode voor 

mensen met COPD. Het geven van een stoppen-met-rokenadvies is dan ook 

een van de belangrijkste en ook eerste adviezen die de zorgverlener aan 

COPD-patiënten dient te geven.387 Ook de begeleiding hierbij wordt door de 

CBO-richtlijn omschreven als “de meest effectieve en relevante interventie” bij 

het voorkomen van meer gezondheidsschade bij mensen met COPD.388 

Toch krijgen lang niet alle COPD-patiënten daadwerkelijk een advies om te 

stoppen met roken. Zo bleek uit onderzoek van het NIVEL binnen het Natio-

naal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) dat in 2010 bijna de 

helft van alle patiënten geen stoppen-met-rokenadvies kreeg.389 In een ander 

onderzoek van het NIVEL gaf meer dan eenderde van de patiënten aan geen 

advies te hebben gekregen om te stoppen met roken. En van patiënten die 
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wel een advies kregen, gaf toch nog ruim 40 procent aan niet daadwerkelijk 

te zijn verwezen naar een programma voor het stoppen met roken, dan wel 

dat de zorgverlener zelf aanbood hen hierbij te begeleiden.390 En in een regi-

onaal onderzoek van Annelies Lucas naar de toepassing van een ondersteu-

nende astma/copd-dienst voor de huisartsenpraktijk, gaf maar tweederde (66 

procent) van de rokende patiënten aan dat ‘rookgedrag’ ter sprake werd ge-

bracht. Van deze groep zei slechts 14 procent een daadwerkelijk stop-advies 

te hebben gekregen.391 

Uit een recent NIVEL-onderzoek blijkt een groter deel van de rokende COPD-

patiënten een stoppen-met-rokenadvies te hebben gekregen, namelijk 90 

procent. Slechts 60 procent had echter daadwerkelijk hulp aangeboden ge-

kregen.392  

 

Zorgverleners lijken ook vaak niet goed op de hoogte van de rookstatus van 

hun patiënten. Zo bleek op het regionale PICASSO-Symposium ‘COPD-zorg: 

van preventie tot palliatie’ van 11 oktober 2011 dat slecht een derde van de 

aanwezige zorgverleners desgevraagd op de hoogte was van de rookstatus 

van hun patiënten. Gastspreker op dit symposium, professor Onno van 

Schayk, bestempelde dit dan ook als “een probleem”.393 Patiënten zijn overi-

gens tegen hun zorgverleners zelf niet altijd eerlijk over het feit dat ze nog 

roken. Zo schreef een rokende COPD-patiënte op 14 juli 2011 op een lotge-

notenforum op internet: “Ik heb overigens tegen de longarts gezegd dat ik 

gestopt was met roken. Ik ben namelijk gestopt geweest in 2008, vlak voor-

dat ik naar de longarts moest toen. Ik had bij de huisarts al een blaastest 

gedaan en was daar zo van geschrokken dat ik direct gestopt ben. Helaas 

weer begonnen na zeven maanden. Ik heb het er nu maar opgehouden dat ik 

nog steeds gestopt ben. Temeer omdat ik hopelijk eerder, maar anders na 

mijn trouwen op 12 augustus ga stoppen.”394 

Daarnaast blijkt een meerderheid van de huisartsen de rookstatus van hun 

patiënten niet altijd te registreren. Zo geeft de CBO-richtlijn aan dat dit 

slechts in 40 procent van de gevallen gebeurt.395 Uit onderzoek blijkt ook dat 

huisartsen over het algemeen in bijna de helft van de gevallen niet zelf het 

initiatief nemen om over stoppen met roken te beginnen. Wel brengen ze 

stoppen met roken eerder ter sprake bij mensen die zich presenteren met 

aan roken gerelateerde klachten en mensen die behoren tot een risicocatego-

rie.396 
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Onno van Schayk noemde in zijn presentatie op het hierboven genoemde 

PICASSO-Symposium twee redenen waarom huisartsen weinig stoppen-met-

rokenadviezen geven. Zo vindt 42 procent van hen dat dit tijdrovend is, en is 

38 procent daarnaast van mening dat een dergelijk advies geenszins effectief 

is. “Dat laatste is aantoonbaar onzin”, stelt Van Schayk hier tegenover: “zoals 

net gezegd: het aantal rokers dat daadwerkelijk stopt, kan verdubbeld wor-

den als de huisarts er maar een heel klein beetje in investeert. Een inspan-

ning van een paar minuten kan daarnaast naar mijn idee nooit echt te tijdro-

vend zijn. Overigens, huisartsen die echt de tijd nemen om patiënten te be-

geleiden bij stoppen met roken, kunnen wel stoppercentages van 25 procent 

halen. En ook dan valt het wel mee met de tijdsinvestering die dat vergt.”397 

 

Het vergroten van stopondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk is echter 

niet altijd even gemakkelijk te realiseren voor huisartsen. Zo geven de huis-

artsen aan dat de financiële middelen van de praktijk om dit goed te kunnen 

doen, vaak tekort schieten en ze door een hoge werkbelasting te weinig tijd 

hebben om een dergelijk intensiever beleid te hanteren.398 

 

Dat er in de praktijk te weinig tijd zou zijn om stoppen met roken bespreek-

baar te maken en patiënten hierbij te ondersteunen, betwijfelt longarts Wan-

da de Kanter. Zo zegt ze in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 

“Deelnemende artsen komen steevast met de opmerking: ‘Dat duurt veel te 

lang, wij hebben daar geen tijd voor.’ Dan vertellen we dat wij voor een nieu-

we patiënt ook maar 20 minuten hebben en dat we net als zij ook 30-35 pa-

tiënten op een dag zien, met longkanker en COPD. Onze praktijk verschilt 

echt niet van de gemiddelde specialistenpraktijk. De motiverende manier 

duurt ook helemaal niet zoveel langer dan de directieve manier.”399 

Met ‘de motiverende manier’ doelt De Kanter op motiverende gespreksvoe-

ring. Dit ziet zij als een uiterst effectieve methode om patiënten te helpen 

van het roken af te komen. Ze geeft hierin samen met collega-longarts Pauli-

ne Dekker speciale trainingen aan huisartsen en specialisten. “Er moet ie-

mand komen die een goed motiverend gesprek met hen aangaat, voor dat 

bewustwordingsproces. Alleen maar zeggen ‘jij moet stoppen’, dat werkt 

namelijk averechts,” aldus De Kanter.400 “In de training laten we zien hoe het 

ook kan: empathisch, reflecterend, open vragen stellend. Motiverende ge-

spreksvoering is immers dé gespreksmethode om ongewenst gedrag te be-

naderen […] Je moet begrijpen, roken is opgebouwd uit een lichamelijke en 

een geestelijke verslaving. Met name die ‘Pavlov’ is heel ernstig en duurt 
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lang, de lichamelijke kant vrij kort. Daar zijn die pillen en die pleisters ook 

voor.”401 

 

De Zorgstandaard COPD stelt dat wanneer ondersteuning bij stoppen met 

roken niet, of niet voldoende binnen de eerste lijn kan worden aangeboden 

aan COPD-patiënten, er daarbuiten naar andere interventieprogramma’s dient 

te worden doorverwezen.402 

Huisartsen verwijzen patiënten in de praktijk echter niet altijd door naar deze 

programma’s en interventies. Zo zegt Lolo van Soest, directeur van SineFu-

ma, over het pilotproject ‘Rookvrij! Ook jij?’: “Het was niet altijd even makke-

lijk om genoeg deelnemers te krijgen. Er lijkt een barrière te zijn om mensen 

door te verwijzen als het gaat om stoppen met roken.”403 Daarnaast kunnen 

COPD-patiënten niet altijd terecht bij een stoppen-met-rokenprogramma in 

de regio. Zo vertelde longarts Wanda de Kanter ons in een interview dat het 

Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zelfs een eigen rookstoppoli heeft opge-

zet, omdat er in de regio geen toegankelijk aanbod bleekt te zijn voor COPD-

patiënten.404 

Ook apothekers bieden niet veel ondersteuning bij stoppen met roken aan. 

Volgens het Pharmaceutisch Weekblad is apotheek Pillen en Praten in Den 

Haag de enige appotheek die stoppen-met-rokenzorg inclusief gedragson-

dersteuning aanbiedt. Apotheker Sonja Keizers begrijpt niet waarom zo wei-

nig apothekers deze zorg aanbieden: “Apothekers zijn druk met de begelei-

ding van bijvoorbeeld COPD-patiënten, maar het roken laten ze onge-

moeid.”405 

 

Bewegen 

Beweging heeft – net als stoppen met roken - een gunstige invloed op de 

ernst van klachten en de beperkingen die mensen met COPD ervaren. In de 

NHG-Standaard COPD wordt als kernboodschap vermeld dat meer bewegen 

behoort tot de basis van de COPD-behandeling.406 Daarom zijn het krijgen 

van beweegadviezen en het deelnemen aan speciale beweegprogramma’s 

een belangrijke vorm van zorg voor mensen met COPD.407 

Toch blijkt dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt. Zo kwam in een regionaal 

onderzoek van Annelies Lucas naar de toepassing van een ondersteunende 

astma/copd-dienst voor de huisartsenpraktijk naar voren dat huisartsen hun 

patiënten niet in alle gevallen stimuleren tot meer lichamelijke activiteit. Lu-
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cas: “Conditieverbetering werd aangemoedigd bij 13 procent van de patiën-

ten, voor zover zij zich dit herinnerden.”408 In diverse NIVEL-onderzoeken 

gaven 40 tot 78 procent van de patiënten aan geen beweegadvies te hebben 

ontvangen. Hen werd ook niet verteld hoe vaak en hoeveel lichaamsbeweging 

nodig is, en ze werden nauwelijks gewezen op de mogelijkheid van het vol-

gen van een beweegprogramma.409 Uit eerder onderzoek van het NIVEL kwam 

ook al naar voren dat maar een op de vijf patiënten werd doorverwezen naar 

een fysiotherapeut of werd gewezen op het bestaan van beweegprogram-

ma’s.410 Op een mini-werkconferentie van PICASSO liet een huisarts zich daar-

over enigszins verontwaardigd uit: “Een huisarts die een COPD-patiënt niet 

doorverwijst naar een beweegprogramma, maakt zich schuldig aan ernstige 

onderbehandeling.” En een fysiotherapeut zei op diezelfde bijeenkomst: “Ik 

heb meer dan honderd huisartsen in mijn deel van de stad benaderd om 

afspraken te maken over verwijzing naar mijn beweegprogramma. Ik kreeg 

één reactie.”411 

 

Voor COPD-patiënten is het vaak onduidelijk wat het aanbod van sportvoor-

zieningen is, en waar zij in de regio terechtkunnen om te gaan bewegen. 

Patiënten geven aan behoefte te hebben aan meer informatie rond bewegen, 

maar niet te weten waar ze die informatie zouden kunnen krijgen.412 Zo ver-

telt een patiënt hierover: “Zeggen ze, mijnheer u moet meer bewegen. Ja 

maar hoe dan en hoe vaak? Ik ben alleen, heb geen vervoer…”413 En een ande-

re patiënt zegt: “Ik vind wel heel lastig dat je dan zelf moet gaan zoeken. 

Waar is nu een beweegprogramma voor mensen met astma of COPD. In een 

grote stad zul je dat nog wel hebben maar bij ons in de Achterhoek, ik zou 

het niet weten. We hebben niet eens een zwembad…”.414 

 

Voeding en dieet 

Naast stoppen met roken en bewegen, is ook gezonde voeding in combinatie 

met beweging een factor die klachten van mensen met COPD kan verminde-

ren.415 In de praktijk lijken echter weinig patiënten adviezen over juiste voe-

ding in relatie tot hun aandoening te ontvangen. Uit verschillende onderzoe-

ken van het NIVEL blijkt namelijk dat bijna tweederde tot 93 procent van de 

COPD-patiënten geen voedingsadvies heeft gekregen.416 
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Ook worden patiënten niet altijd doorverwezen naar een diëtist voor voe-

dingsadvies. In een NIVEL-onderzoek zei 28 procent van de mensen met 

COPD wel eens doorverwezen te zijn naar een diëtist voor voedingsadvies; de 

overige 72 procent dus niet.417 Verder ontvingen wij een brief van mevrouw 

Anke Bruin-Kalisvaart van De Lage Korn, een praktijk voor fysiotherapie en 

diëtetiek, waarin zij dit bevestigd. Ze schrijft dat de huisartsenpraktijk in 

Buren nauwelijks COPD-patiënten doorverwijst, ondanks herhaaldelijke uitleg 

over het belang van training en voeding bij COPD.418 “Pogingen tot het maken 

van concrete afspraken krijgen telkens een afwijzend antwoord”, aldus De 

Bruin-Kalisvaart.419 Diëtiste Gonnie Geraerts te Veldhoven vertelt in een ma-

gazine over de Zorgstandaard COPD eveneens dat patiënten niet altijd naar 

een diëtist worden doorverwezen: “Onlangs is er een DBC gestart vanuit de 

huisartsenorganisatie, maar helaas zitten wij daar als diëtist niet in. Op zich 

is dat niet erg, als er maar vanuit de DBC wordt doorverwezen naar de diëtist. 

En dat gebeurt nog te weinig. […] Een huisarts merkt iemand in de diagnose-

fase met een normaal gewicht die opeens wel spiermassa verloren heeft, niet 

op als de spiermassa niet berekend wordt en daardoor wordt iemand niet 

optimaal behandeld.”420 Ondervoeding bij COPD-patiënten wordt dus niet 

altijd herkend.421  

 

Verder signaleren diëtisten dat er niet altijd aandacht wordt besteed aan een 

te lage vetvrije massa (VVM) bij COPD-patiënten. Dit is echter wel een door-

verwijscriterium dat in de Zorgstandaard COPD wordt hanteerd.422 Zo schrijft 

diëtist Gerja van Hunen ons dat dit niet structureel wordt gedaan door de 

huisarts of praktijkondersteuner, maar dat dit wel een belangrijke indicatie is 

voor verwijzing: “Gewicht zegt namelijk niet alles, terwijl spiermassa aan kan 

geven hoe de voedingstoestand is of verloopt,” aldus Van Hunen.423 Indien 

een COPD-patiënt een BMI van 21 kg/m2 heeft, dient deze volgens de Zorg-

standaard COPD te worden doorverwezen.424  

Van Hunen schrijft dat het hanteren van dit criterium de doorverwijzing van 

COPD-patiënten belemmert. Dit betekent volgens Van Hunen namelijk dat 

mensen met een hogere BMI, 22 of hoger, niet bij de diëtist terechtkomen 

terwijl er wel mogelijk sprake is van een voedingsprobleem: “COPD-patiënten 

kunnen erg veel moeite hebben met boodschappen doen en koken omdat het 

veel energie kost. Diëtisten kunnen heel praktische tips geven en de voeding 
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analyseren en adviseren zodat geen ernstig gewichtsverlies hoeft te ont-

staan.”425 

 

Ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen 

In de Zorgstandaard COPD staat dat ademhalingsoefeningen en ontspan-

ningsoefeningen kunnen zorgen voor een vermindering van de kortademig-

heidsklachten die COPD-patiënten ervaren. Zorgverleners dienen hier dan ook 

aandacht voor te hebben in de behandeling.426 Toch gebeurt dit in de praktijk 

niet altijd. Zo kwam uit onderzoek naar voren dat meer dan 80 procent van 

de COPD-patiënten de afgelopen 12 maanden niet geadviseerd was over 

ademhalingstechnieken.427 

Patiënten met COPD geven aan dat ze het leren en toepassen van ademha-

lingsoefeningen en ontspanningsoefeningen belangrijk vinden, maar vinden 

dat hier te weinig aandacht aan wordt besteed door zorgverleners. Zo zegt 

COPD-patiënt Joost van der Burgh in het voorwoord van het boek Leven met 

COPD: “In het bijzonder wil ik voor de ernstige COPD-patiënt de aandacht 

vestigen op ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken, daar wordt 

naar mijn mening vaak te weinig aandacht aan besteed. […] Wat ademha-

lingstechnieken betreft, zie ik dat het merendeel van de ernstige patiënten 

op een verkeerde manier ademhaalt.”428 Ook een andere patiënt zegt hierover 

op een chatsite voor COPD-patiënten: “Bij mijn fysiofitness wordt nooit aan-

dacht aan de ademhaling of de houding besteed! […] Er is aan mijn manier 

van ademhalen niet zoveel aandacht besteed, als ik uitadem blaas ik wat als 

ik moe word.”429 Ook praktijkondersteuner en verpleegkundige Bas Janssen 

vindt dat er te weinig aandacht is voor ademhalingsoefeningen: “De huisarts 

en POH zijn onvoldoende geëquipeerd om hier iets mee te doen. Fysiothera-

pie is voor de meeste patiënten te duur als ze slecht aanvullend verzekerd 

zijn, wat bij deze doelgroep vaak zo is. Hiermee wordt een belangrijk aan-

dachtpunt in het leren omgaan met beperkingen gemist.”430 

 

Het Longfonds en de NVLF wijzen op de mogelijkheden die logopediebehan-

delingen COPD-patiënten kunnen bieden.431 Maar COPD-patiënten kunnen ook 

zelf iets doen om hun ademhaling te verbeteren. Zo zegt Berna van der Lin-

den: “Pas sinds 2008 weet ik dat ik COPD heb. Vanaf dat moment ben ik 

ademtraining en zangles gaan volgen. Door goed te ademen kan ik nu het 
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gevoel van bijna-flauwvallen opvangen.”432 Onderzoekers van de Universiteit 

van Sao Paulo ontdekten dat door zangles de ademhaling en kwaliteit van 

leven van COPD-patiënten kan verbeteren.433 Ook mondharmonica spelen 

wordt genoemd als een techniek om de ademhaling van COPD-patiënten te 

verbeteren.434 

 

 

4.d Longrevalidatie 
 

De Zorgstandaard COPD geeft aan dat COPD-patiënten die de gestelde be-

handeldoelen onvoldoende kunnen behalen, in aanmerking komen voor 

longrevalidatie. Dit geldt zowel voor patiënten die verkeren in een stabiele 

gezondheidssituatie, als voor patiënten die een ernstige ziektelast ervaren.435 

De CBO-Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van COPD geeft een verge-

lijkbare beschrijving van indicatie voor longrevalidatie. De patiënten met een 

stabiele gezondheidssituatie en zonder al te grote psychische problemen of 

andere ernstige ziekten komen in aanmerking voor een poliklinische longre-

validatie of een longrevalidatieprogramma in de eerste lijn.436 De NHG-

Standaard COPD beveelt aan om patiënten met matig en ernstig COPD die 

door kortademigheid ernstig worden beperkt in hun dagelijks functioneren, 

te verwijzen naar een revalidatieprogramma.437 Wanneer een COPD-patiënt 

aldus door zijn aandoening zodanig wordt belemmerd in het dagelijks leven 

en daarmee het meedraaien in de maatschappij, én er met medicatie en be-

geleiding geen verbeteringen in de situatie optreden, dan kan een indicatie 

voor verwijzing naar longrevalidatie bestaan.438 

 

We hebben echter signalen gevonden waaruit blijkt dat COPD-patiënten in de 

praktijk niet altijd voldoende toegang lijken te hebben tot longrevalidatie-

programma’s. De CBO-Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van COPD 

merkt bijvoorbeeld op: “Vele thans nog niet behandelde patiënten hebben 

echter een indicatie voor longrevalidatie.”439 Uit een analyse van het declara-

tiebestand van Achmea en de medische registratiedatabase van de Isala kli-

nieken blijkt dat poliklinische longrevalidatie niet standaard werd aangebo-

den.440 Ook tijdens een conferentie over chronische longziekten georgani-
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seerd door de European Respiratory Society (ERS), kwam naar voren dat de 

toegang tot longrevalidatie voor COPD-patiënten nog steeds beperkt is.441 In 

een artikel van Dirkje Postma et al. in Primary Care Respiratory Journal 

wordt benadrukt dat longrevalidatie als niet-medicamenteuze behandeloptie 

in de tweede lijn slechts weinig wordt overwogen.442 Het Longfonds geeft als 

mogelijke verklaring hiervoor dat zorgverleners COPD wellicht nog teveel 

benaderen als een onbehandelbare aandoening: “Misschien omdat er heel 

lang is gedacht: ‘Ach, COPD, daar is toch niets aan te doen’, terwijl er de 

laatste tien jaar heel veel is ontdekt wat je er wel aan kunt doen: bewegen, 

dieet, zelfmanagement, niet roken.”443 Zorgen dat er meer aandacht komt 

onder zorgverleners voor deze behandelvorm zou daar verandering in kun-

nen brengen: “We weten dat veel patiënten niet bekend zijn met de mogelijk-

heid van longrevalidatie, maar ook dat veel zorgverleners het niet weten. 

Daarom hebben we longrevalidatie hoog op onze agenda gezet.”444 Uit het 

NACL van de LAN blijkt echter dat ook in 2012 longrevalidatie niet altijd 

wordt aangeboden of onvoldoende toegankelijk is. De LAN stelt daarin name-

lijk dat longrevalidatie vaker moet worden aangeboden aan patiënten die in 

de eerste lijn worden behandeld en een exacerbatie hebben gehad, dat het 

van belang is dat de toegankelijkheid en het gebruik van de eerstelijns reva-

lidatie (door fysiotherapeuten) wordt versterkt, en dat meer patienten na een 

ziekenhuisopname voor een exacerbatie spoedige revalidatie aangeboden 

moeten krijgen.445 

Patiënten die wel een indicatie hebben voor het volgen van een revalidatie-

programma, krijgen bovendien soms te maken met wachtlijsten. Zo zegt een 

patiënt op een COPD-forum: “Ik ga volgende week voor het laatst. […] Aange-

zien de lijst voor longrevalidatie was gegroeid, konden ze me niet meer hou-

den. Jammer, zei ik nog. Want het doet me goed.” De wachtlijsten kunnen er 

dan ook voor zorgen dat patiënten hun behandeling niet optimaal kunnen 

afronden en beoogde behandeldoelstellingen niet kunnen worden behaald. 

Zo zegt dezelfde patiënt hierover: “Ze hadden over me gepraat en waren tot 

de conclusie gekomen dat er voor mij nog veel meer in zit.”446 

 

Verder hebben we signalen gevonden waaruit blijkt dat er verschillen zijn in 

de inhoud van longrevalidatieprogramma’s. In 2008 stelden de SAV: “Bij het 

ene ziekenhuis wordt begeleid bewegen en inhalatie-instructie longrevalidatie 

genoemd, bij een ander ziekenhuis pas wanneer er een multidisciplinair team 
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bij betrokken wordt.”447 Omdat er zoveel verschillen in opvatting zijn in wat 

zorgverleners verstaan onder longrevalidatie, stelden de SAV dat er meer 

aandacht voor longrevalidatie moest komen, en hebben ze longrevalidatie 

dan ook benoemd tot een van de actiepunten die voortkomen uit het pro-

ject.448 

Maar enige jaren later bleek dat er nog steeds verschillend wordt gedacht 

over de inhoud van longrevalidatieprogramma’s. In 2011 zei Liesbeth Vrede-

ling van het Longfonds daarover namelijk het volgende: “Er bestaat nog veel 

variatie in de inhoud van longrevalidatie. Zo wordt drie keer fysiotherapie in 

het ene ziekenhuis al als zodanig bestempeld. Daarentegen zijn er ook weer 

ziekenhuizen die de multidisciplinaire aanpak hanteren, waarbij patiënten 

ook goed om leren gaan met hun ziekte.”449 

 

 

4.e Farmaceutische zorg 
 

Farmaceutische zorg is het geheel van zorgverleningsactiviteiten dat de pati-

ent nodig heeft om op het juiste moment over het juiste geneesmiddel in de 

juiste toedieningsvorm en dosering te beschikken, voorzien van de juiste 

begeleiding en informatie.450 

Apothekers zijn gespecialiseerd in farmaceutische zorg, maar ook andere 

zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten of verpleegkundigen, leveren 

farmaceutische zorg. De Zorgstandaard COPD stelt dat goede farmaceutische 

zorg berust op een integrale samenwerking tussen de betrokken zorgverle-

ners en adequaat toezicht op alle facetten van de geneesmiddelen die een 

COPD-patiënt krijgt voorgeschreven en gebruikt, zoals medicatieveiligheid en 

medicatie-interactie. Daarnaast is juiste voorlichting over de geneesmiddelen 

en begeleiding bij het gebruik daarvan een van de belangrijkste aandachts-

punten, ook met het oog op therapietrouw.451 Toch blijkt dat dit in de praktijk 

niet altijd gebeurt. Zo stelt 13 procent van de astma/COPD-patiënten dat hen 

nooit is uitgelegd waarom ze hun geneesmiddelen moeten gebruiken.452 
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Inhalatie-instructie 

Veruit de meeste geneesmiddelen die COPD-patiënten gebruiken, worden 

toegediend via inademing. Dat betekent dat patiënten de medicatie moeten 

inhaleren. Dit gaat nogaal eens mis, want veel COPD-patiënten maken fouten 

met inhaleren (zie paragraaf 8.b). Dit kan leiden tot onderbehandeling. Want 

als het geneesmiddel niet op de juiste wijze geïnhaleerd wordt, komen de 

werkzame stoffen niet goed in de longen terecht en kan het geneesmiddel 

zijn werk niet naar behoren doen.453 

Het is daarom belangrijk dat patiënten goede instructies krijgen over het 

gebruik van inhalatiemedicatie en het toepassen van inhalatietechnieken. In 

een interactieve webuitzending van de KNMP benadrukt longarts Richard 

Dekhuijzen: “Inhaleren met medicijnen is gewoon moeilijk. Bij poederinhala-

toren bestaat bijvoorbeeld de kans dat er te weinig wordt geïnhaleerd omdat 

er te kort ingeademd wordt. Instructie is van ongelooflijk groot belang.”454 

Apothekersassistente Stieneke Smit van apotheek Stevenshof in Leiden geeft 

in diezelfde uitzending aan dat COPD-patiënten zonder juiste inhalatie-

instructie daadwerkelijk grote fouten maken in het gebruik van hun inhala-

tiemedicatie. “Ik heb wel eens een filmpje gezien waarin getoond werd hoe 

patiënten met inhalatoren omgingen, opgenomen in een polikliniek. Mensen 

deden de gekste dingen met hun inhalatoren, en er kwam maar weinig bin-

nen. [Zoals patiënten die] de capsule die je in een apparaatje moet doen, hup 

naar binnen in de mond doen, een glas water er achteraan en niks inhaleren. 

Als je geen uitleg geeft, gaan dat soort dingen dus gebeuren.”455 Longarts 

Frans Toben over dit probleem: “Als de medicatie slecht wordt geïnhaleerd, 

gaat ze wel met een wolkje naar binnen, maar net zo goed direct weer naar 

buiten. Op die manier komt er maar maximaal 10 tot 20 procent van de inha-

latiemedicatie op de juiste plek terecht om haar werk te doen.”456 Longver-

pleegkundige Matty Liefting zegt hierover in haar commentaar op het con-

ceptrapport: “Veel kom ik ook tegen dat patiënten langer hun pufjes gebrui-

ken dan dat er inhalaties in zitten, dus inhaleren ze geen medicatie, waar-

door klachten ontstaan.”457 Ook huisarts Jaap Talsma is in zijn praktijk tegen-

gekomen dat een patiënt al twee weken pufte uit een lege huls, zonder het in 

de gaten te hebben.458 Het Longfonds en apotheker Ada Stuurman horen 

eveneens regelmatig dat dit patiënten is overkomen.459 
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Patiënten geven aan dat ze behoefte hebben aan goede voorlichting. Zo ko-

men bij de Longfonds advieslijn vragen van patiënten binnen over inhalatie-

technieken. Patiënten geven aan dat ze inhaleren ingewikkeld vinden. Op-

merkelijk is dat patiënten ook aangeven dat ze niet weten waar ze met hun 

vragen over inhalatie-instructie terechtkunnen. Andere vragen die worden 

gesteld: “Ik wil graag in rust en een beetje privé uitleg over die apparaatjes”, 

en “Moet je hard zuigen aan die mondstukken?”460 Ook in onderzoek van het 

NIVEL geven zij aan dat ze meer inhalatie-instructie zouden willen krijgen.461 

In een studie naar het voortijdig herkennen en behandelen van exacerbaties 

wordt eveneens naar voren gebracht dat patiënten weinig tot geen instructie 

van zorgverleners ontvangen.462 

Op het lotgenotenforum van het Longfonds spreken patiënten zich hier ook 

over uit. Zo zegt een patiënt: “Als ik kijk naar het forum (geweldig forum 

overigens) en zie welke vragen er gesteld worden, vraag ik me regelmatig af 

of de gezondheidszorg niet regelmatig faalt. Mensen krijgen medicijnen […] 

met een slechte uitleg. Ik ben hier ook regelmatig tegenaan gelopen. De 

artsen tegenwoordig hebben te weinig tijd om alles helemaal uit te leggen. 

Maar soms kom je hier vragen tegen die zo belangrijk zijn dat ik niet begrijp 

waarom de arts er geen ‘goede’ uitleg over gegeven heeft. Op het forum 

komt vaak terug hoeveel Ventolin® je bijvoorbeeld mag. Dat is bij iedereen 

natuurlijk anders, maar ik heb het idee dat het niet duidelijk uitgelegd wordt 

door de arts, gezien alle vragen hierover.”463 

Uit de TherapietrouwMonitor blijkt dat bijna een vijfde van de astma/COPD-

patiënten geen of onvoldoende informatie heeft gekregen over de gebruiks-

wijze van hun geneesmiddel en die niet (voldoende) heeft geoefend.464 

 

Anne Haaije de Boer, werkzaam bij de vakgroep Farmaceutische Technologie 

en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), vindt de inhalatie-

instructie onvoldoende: “Op congressen heb ik gehoord dat 70 tot 80 pro-

cent van de patiënten verkeerd inhaleert. Dat hoge percentage komt mede 

doordat zorgverleners het inhaleren niet goed voordoen. […] We kunnen nog 

zulke goede inhalatoren ontwikkelen maar als de instructie en dus het ge-

bruik niet goed zijn, dan helpt de beste inhalator niet.”465 En uit de analyse 

van de zorg voor patiënten met een exacerbatie in het Sint Antonius zieken-

huis kwam eveneens naar voren dat er slechts incidenteel inhalatie-instructie 

aan patiënten werd gegeven.466 
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Apothekers geven zelf ook aan dat de inhalatie-instructie die zij aan COPD-

patiënten geven, niet altijd voldoende is. In een webuitzending van de KNMP 

werd gesproken over de resultaten van een quick scan COPD. Bijna 20 pro-

cent van de apothekers in Nederland gaf aan niet altijd inhalatie-instructie te 

geven, maar ‘soms’ of ‘vaak’. Ten aanzien van de ruim 80 procent van de 

apothekers die aangaf ‘altijd’ inhalatie-instructie te geven aan patiënten, 

bracht Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, in de uitzending enige 

nuancering aan: “Ervaring met mijn achterban is dat het vaak niet zo goed 

wordt gedaan als dat de quick scan suggereert. Apothekers zijn teveel dege-

nen die het doosje afleveren, niet iemand die instructie geeft.”467 

Volgens de KNMP richtlijn COPD dient de apotheker bij de eerste uitgifte van 

zijn medicatie volgens protocol te controleren of de gekozen inhalator ge-

schikt is voor de patiënt en vervolgens inhalatie-instructie te geven. De pati-

ent moet het inhaleren ook zelf voordoen. Apothekersassistente Stieneke 

Smit geeft aan dat er nog veel te verbeteren valt op dit gebied. Zo kwam uit 

de quick scan namelijk ook naar voren dat de helft van alle apothekers niet 

altijd controleert of patiënten hun instructie hebben begrepen door het hen 

zelf voor te laten doen. Rutgers: “Het is cruciaal voor een goede behandeling 

dat dit goed gebeurt. Je kunt nog zo’n goede medicijnen maken en nog zulke 

mooie devices, en nog zo’n mooie service, maar zonder goede instructie 

heeft dat geen effect.”468 Kaderhuisarts Norbert IJkelenstam uit Huizen is het 

hiermee eens: “Ook als een patiënt tegen je zegt ‘Ik begrijp het’ is dat niet 

voldoende, dat moet je ook controleren.”469 In de Longweek die de KNMP 

sinds 2011 organiseert, komt eveneens naar voren dat instructie aan patiën-

ten niet altijd optimaal verloopt. Apotheker Foppe van Mil van Escura Apo-

theek Aalten zegt hierover: “Soms is de uitleg bij aanvang ook teleurstellend 

geweest.”470 In de praktijk is er te weinig aandacht voor inhalatie-instructie, 

vindt praktijkondersteuner en verpleegkundige Bas Janssen. Hij noemt als 

knelpunten de taakverdeling tussen de diverse hulpverleners, zoals huisarts, 

POH en apotheek, maar ook gebrek aan eenduidigheid in de voorlichting en 

een gestructureerde follow up.471 

 

Het geven van voldoende instructie aan COPD-patiënten lijkt voor apotheken 

soms lastig te realiseren. Zo zijn er soms per apotheek maar één of twee 

medewerkers - die niet altijd fulltime werken - die hiervoor een gerichte op-

leiding hebben gevolgd. Daarnaast ervaart men te weinig tijd voor het geven 

van goede instructie. Ook is er niet altijd een ruimte beschikbaar waar men 
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even met de patiënt kan gaan zitten om dit zorgvuldig te doen.472 Apotheker 

Jos Lüers van apotheek Hanzeplein in Groningen vertelt over inhalatie-

instructie binnen de apotheek: “In eerste instantie lieten wij slechts een aan-

tal mensen van het apotheekteam de training volgen. Zij konden de informa-

tie op een later tijdstip aan hun andere collega’s doorvertellen. Dit werkte 

echter niet. Het is juist belangrijk om zelf te oefenen met de apparaatjes. We 

streven er daarom naar om het volledige team aan de training te laten deel-

nemen.”473  

Maar er zijn zeker mogelijkheden voor apothekers. Ada Stuurman, apotheker 

en lid van de Special Interest Group (SIG) longaandoeningen, vertelt over 

aparte protocollen voor inhalatie-instructie: “In de kwaliteitskring Node 

(Noordoostpolder-IJsseldelta) waar ik bij zit, hebben we per soort inhaler zo’n 

protocol opgesteld en dat werkt erg prettig. Naast de inhalatie-instructie 

moet je de patiënt informeren over het schoonmaken van het apparaatje, de 

houdbaarheid en hem erop wijzen dat sommige inhalatoren tweehonderd 

doses bevatten en andere zestig doses. […] Verder kan de apotheker checken 

of de patiënt een voorzetkamer nodig heeft.”474 

Het aanleren van de inhalatietechnieken aan COPD-patiënten kan ook worden 

ondersteund door gebruik te maken van instructiefilmpjes. Apotheker Marja 

Wernekinck, programmamanager Farmaceutische Patiënten Zorg bij Mediq 

Apotheek, is verantwoordelijk voor Mijnmedicijnkompas.nl, een website die 

chronisch zieke patiënten ondersteunt in hun medicatiegebruik. Hieraan is 

een speciale zorgmodule voor astma- en COPD-patiënten toegevoegd, met 

instructiefilmpjes waarin wordt uitgelegd hoe patiënten inhalatoren moeten 

gebruiken. Wernekinck stelt dat eenmalige instructie niet goed werkt: “On-

derzoek heeft aangetoond dat een patiënt pas na vijf keer te zijn geïnstru-

eerd, goed inhaleert.475 En Apotheker Martijn Harpe in Amsterdam heeft sinds 

kort een website Pharmatube met ongeveer vijftig instructievideo’s voor pati-

enten, bijvoorbeeld over inhalatie-instructie. Patiënten kunnen de video’s op 

hun pc, tablet of smartphone bekijken.476 

 

Het lijkt dan ook zinvol om ervoor zorgen dat inhalatie-instructies aan alle 

COPD-patiënten daadwerkelijk regelmatig worden herhaald en gecontroleerd. 

In de Zorgstandaard COPD staat hierover: “Geregeld evalueren patiënt en 

zorgverlener het gebruik van het hulpmiddel, waarbij de patiënt laat zien hoe 

hij inhaleert en de zorgverlener de instructie herhaalt en uitlegt. Op basis van 
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de ontwikkelingen die een patiënt doormaakt (bijwerkingen door mond-

keeldepositie, handlongcoördinatie, inhalatie-comedicatie, bewustzijn), wordt 

de keuze van de inhalatievorm en het type hulpmiddel eventueel herzien.”477 

Tijdens gesprekken waarin de KNMP COPD-patiënten bevroeg over hun erva-

ringen met de apotheek, gaven patiënten zelf ook aan dat informatie over 

medicijnen niet eenmalig zou moeten worden gegeven. Zo zegt een patiënt: 

“Ik denk dat ze dat ook om de zoveel tijd zouden moeten herhalen. Je leest 

maar een keer de bijsluiter.”478 Volgens het Pharmaceutisch Weekblad is een 

van de meest genoemde zorgtaken van de apothekers bij COPD het jaarlijks 

oproepen van patiënten voor een inhalatie-instructie. Dat blijkt in de praktijk 

nog te weinig te gebeuren.479 Uit de KNMP Zorgmonitor 2013 blijkt dat door 

wijzigingen in de financiering van apothekerszorg in 2012 de inhalatie-

instructie verder onder druk is komen te staan. De zorgverzekeraars hebben 

namelijk voor 2013 niet altijd zorg voor ‘instructie geneesmiddelgerelateerd 

hulpmiddel’ bij apothekers ingekocht. Van de apotheken heeft 18 procent 

geen contract gekregen voor het geven van instructies; daarnaast is bij 43 

procent deze zorg niet expliciet gecontracteerd, maar als onderdeel van het 

‘ter hand stellen’.480 Marnix Westein van de KNMP zegt in zijn commentaar op 

het conceptrapport: “Apothekers hebben daardoor dus minder ruimte om 

patiënten goed te instrueren.”481 

 
Begeleiding bij medicijngebruik 

De Zorgstandaard COPD geeft aan dat naast goede voorlichting, ook bege-

leiding van patiënten bij het gebruik van hun medicatie van essentieel belang 

is: “De patiënt krijgt de begeleiding die hij nodig heeft om de medicatie 

zorgvuldig te gebruiken en mogelijkheden om in gesprek te treden met de 

zorgverleners over zijn behandeling. […] Voor patiënten is het belangrijk om 

zorgen en angsten met betrekking tot het (langdurig) gebruik van medicatie 

te bespreken met de zorgverlener om therapieontrouw te voorkómen. Voor 

doeltreffend en veilig gebruik is herhaalde bespreking van de werking van 

het geneesmiddel en de verwachtingen van de patiënt hierover van belang.”482 

 

In de praktijk blijken COPD-patiënten deze begeleiding echter niet altijd te 

krijgen. Zo gaven deelnemers – merendeels patiënten met een chronische 

ziekte - aan de meldactie ‘Overdracht medicijngegevens’ van de NPFC aan dat 

zij vinden dat zorgverleners maar weinig met patiënten praten als het gaat 

om hun medicijngebruik. Patiënten vinden het belangrijk dat huisartsen, 
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apothekers en medisch-specialisten het gesprek met hen aangaan over de 

medicijnen die ze gebruiken. Dat geldt vooral wanneer ze dagelijks of regel-

matig meerdere medicijnen gebruiken. Uit de meldactie kwam echter naar 

voren dat dit slechts in de helft van de gevallen gebeurt.483 

Ook in een NIVEL-onderzoek gaven COPD-patiënten aan behoefte te hebben 

aan (meer) begeleiding bij het gebruik van hun medicatie. Ze vinden dat er te 

weinig controle is op medicijnen (met name bij langdurig gebruik) en dat de 

apotheek medicijnen behoort te controleren, maar dat dit lang niet altijd 

gebeurt. Ook vinden dat ze bij vragen over medicijnen ‘vaak van het kastje 

naar de muur worden gestuurd’, doordat een assistente de antwoorden niet 

kan geven of doordat de apotheker hen terugverwijst naar de arts.484 

In gesprekken waarin de KNMP COPD-patiënten bevroeg over hun ervaringen 

met de apotheek, komt eenzelfde beeld naar voren. Zo zegt een patiënt: 

“Sinds twaalf jaar gebruik ik inhalatiemedicijnen voor astma/COPD. De laatste 

vier jaar Seretide® [...]. De afgelopen twaalf jaar heb ik nooit enig advies over 

inhaleren of wat dan ook van de apotheek gehad. Ik vind het vreemd dat de 

apotheek mij geen recente informatie kan geven over medicijnen, terwijl die 

informatie wel beschikbaar is.” Een andere patiënt zegt: “In hoeverre is het 

inderdaad waar dat men kijkt of medicijnen tegen elkaar inwerken? Want je 

gebruikt ook wel eens wat anders. Ik heb een zeer zwijgzame apotheker. Hij 

zegt nooit wat.”485 En de eerder genoemde quick scan van de KNMP gaf aan 

dat in ruim éénderde van de gevallen bij contactmomenten niet altijd wordt 

gevraagd naar de gebruikservaringen van patiënten.486 

In de CBO-richtlijn wordt ook vermeld dat patiënten voldoende uitleg bij ver-

andering van medicatie erg belangrijk vinden. Echter, als een van de knelpun-

ten in de COPD-zorg die de richtlijn heeft opgesteld na interviews met een 

focusgroep, kwam naar voren dat men bij het wisselen van medicatie meer 

behoefte heeft aan uitleg van de werking ervan, de manier waarop het middel 

gebruikt moet worden en ook informatie over eventuele bijwerkingen.487  

In oktober 2012 hield het Longfonds een enquête onder ruim 2.600 longpa-

tiënten, waarvan 97 procent inhalatiemedicijnen gebruikte. Sinds de zomer 

van 2011 was 30 procent van hen gewisseld van medicijn. Bijna een derde 

daarvan had daarover echter geen uitleg gekregen. Dat is “ernstig”, aldus het 

Longfonds: “Juist longmedicatie luistert nauw. Bij wisselingen kunnen pro-

blemen ontstaan.”488 
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Apothekers nemen zelf veel initiatieven om de begeleiding bij medicijnge-

bruik te verbeteren, zoals de Longweek. Apothekers kunnen dan COPD-

patiënten uitnodigen voor een gesprek waarin de inhalatie-instructie kan 

worden herhaald.489 Veel patiënten die deelnamen aan de Longweek en naar 

de apotheek kwamen voor controle en een gesprek over hun medicatie, wa-

ren daar erg tevreden mee, vooral met de tijd en aandacht die er voor ze was. 

Zo zegt farmaceutisch consulent Radia Aarbiou: “De meeste patiënten waren 

heel blij met hun uitnodiging voor een medicatiegesprek. In de apotheek 

voelen zij zich vaak bezwaard om vragen te stellen, maar nu namen zij daar 

uitgebreid de tijd voor.”490 

Met de webrapportage Zorgondersteuning bij Astma/COPD van de Stichting 

Farmaceutische Kengetallen (SFK) en de KNMP, waarmee apothekers de zorg 

die ze verlenen kunnen vastleggen, kunnen ook aandachtspunten voor inha-

latietechniek van patiënten worden gedefinieerd. Zo kwam uit de rapportage 

naar voren dat aan sommige patiënten die inhalatiecorticosteroïden gebrui-

ken, ook antischimmelmedicatie is verstrekt. Mondschimmel kan duiden op 

een verkeerde manier van inhaleren. Voor deze patiënten is een herhaling 

van de techniek dan gewenst.491 Apotheker Ada Stuurman zegt iets vergelijk-

baars: “Om problemen met inhalatiemedicatie actief op te sporen, kan een 

apotheek ook elk jaar, of vaker, medicatiesearches uitvoeren, bijvoorbeeld 

met hulp van de SFK-lijsten. Zo kan het gebruik van antischimmelmedicatie 

wijzen op een verkeerd gebruik van de inhalatiecorticosteroïden. Daarom is 

ook een jaarlijkse herhaalinstructie van de inhalatietechniek zo belangrijk.”492 

De Noorder Apotheek in Bilthoven organiseert voor COPD-patiënten een 

‘longcarrousel’ waarin deze in een uur tijd advies krijgt van een apotheker, 

een fysiotherapeut en een diëtist. Apotheker Sascha Baal hoopt met deze 

methode niet alleen te kunnen laten zien dat de apotheker er daadwerkelijk 

wil zijn voor zijn patiënten. Ook kan de apotheek door deze carrousel verbe-

terpunten in beeld brengen. Baal: “Zo kwam tijdens de longcarrousel naar 

voren dat sommige patiënten geen voorzetkamer hadden, terwijl dat wel 

beter voor ze is.”493 Ook Apotheek Stevenshof in Leiden heeft een dergelijke 

longcarrousel georganiseerd.494 

 
Aandacht voor bijwerkingen 

COPD-patiënten vinden dat zorgverleners te weinig aandacht hebben voor de 

bijwerkingen van medicatie. Zo meldt een 39-jarige vrouw op 24 oktober 

2012 op de website MijnMedicijn: “Sinds een jaar gebruik ik dagelijks Symbi-
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cort® twee maal daags. De benauwdheid verminderde aanzienlijk. Maar ik 

kreeg allerlei vreemde klachten: depressieve gevoelens en erge spierkrampen 

in mijn armen en benen. Niet wetende dat het van de Symbicort kon komen 

en ook niemand (ook de huisarts niet!) die me hierop wees. Ik ben helemaal 

door de molen van specialisten geweest in het ziekenhuis, maar er werd geen 

verklaring gevonden. Tot ik gisteren eens ging zoeken op internet naar bij-

werkingen van de Symbicort®. En daar staat het zwart op wit: spierkrampen! 

Zo stom dat we hier nooit aan gedacht hebben. Ik ben direct gestopt en hoop 

me binnen een paar dagen beter te gaan voelen. Volgende week een afspraak 

met de huisarts om dit te melden.”495 

In een NIVEL-onderzoek rapporteerde bijna de helft van de COPD-patiënten 

een ‘negatieve ervaring’ bij de vraag ‘Heeft u uitleg gekregen over mogelijke 

bijwerkingen van uw geneesmiddelen voor COPD?’496 Patiënten die deelnamen 

aan een onderzoek naar de zorgsituatie van mensen met COPD, gaven dit 

eveneens aan.497 Volgens de TherapietrouwMonitor heeft een derde van de 

astma/COPD-patiënten geen uitleg gekregen over de bijwerkingen van een 

nieuw geneesmiddel. Bovendien krijgt zeventig procent van patiënten in de 

apotheek nooit de vraag of ze bijwerkingen hebben van hun geneesmiddel.498 

 

Ook op webfora brengen COPD-patiënten naar voren dat ze behoefte hebben 

meer aandacht van hun zorgverleners voor de (eventuele) bijwerkingen van 

hun medicijnen. Zo schrijft patiënt Henk Schouten op 20 juni 2011: “Ik heb 

COPD vanaf 1993. Na veel medicijnen ben ik bij Spiriva® en Foster® terecht 

gekomen. Mijn vraag is of er patiënten zijn die Spiriva® gebruiken en last 

hebben van moeilijk plassen. Ik heb verschillende malen alleen Foster® ge-

bruikt en dan gaat het plassen een stuk beter. In de bijsluiter vond ik een 

waarschuwing die betrekking heeft op plasproblemen. Zijn er meer mannen 

die daar last van hebben? De huisarts had er nooit van gehoord en de long-

arts gaat niet op mijn klacht in omdat er volgens hem geen alternatief medi-

cijn is.” Patiënte Emma reageert hierop: “Hallo Henk, ik zou de huisarts toch 

maar eens de bijsluiter laten lezen van Spiriva®. Problemen met plassen is bij 

Spiriva® zelfs een best vaak voorkomend probleem en zou toch, zeker bij 

artsen, bekend moeten zijn […]. Alleen jij zelf weet hoe erg of hoe hinderlijk 

je probleem is, dus misschien kan je beter toch nog eens met je arts overleg-

gen.”499 
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Op webfora spreken patiënten zich ook zorgelijk uit over de bijwerkingen van 

inhalatiecorticosteroïden. Zo meldt COPD-patiënt Theo Hendrix op 20 april 

2012 dat hij jarenlang de ontstekingsremmer beclometason heeft gebruikt, 

en dat hij daarvan bloedblaren op zijn gehemelte kreeg. Van de longarts 

kreeg hij toen een ander middel: Seretide® (een combinatiepreparaat be-

staande uit salmeterol en de inhalatiecorticosteroïde fluticason). Theo zegt 

hierover: “Er is mijns inziens te weinig aandacht voor de bijwerkingen van 

corticosteroïden. Mensen die deze middelen langdurig gebruiken, moeten 

daar beter over geïnformeerd worden. Negatieve effecten van langdurig ge-

bruik, zoals botontkalking, zijn mogelijk te beperken, als patiënten hun voe-

dings- en leefgewoonten aanpassen. Daar hoor je van huisartsen meestal 

weinig of helemaal niets over.” Ook zegt hij: “Naar mijn ervaring worden de 

bijwerkingen van het langdurig gebruik van corticosteroïden onvoldoende 

onderkend, en soms zelfs gebagatelliseerd in bijsluiters en door artsen […]. 

Botontkalking is een zeer ernstige bijwerking van het langdurig gebruik van 

corticosteroïden. Maar ik heb een huisarts daar nog nooit iets over horen 

zeggen. En mensen in mijn omgeving die medicijnen met corticosteroïden 

gebruiken, hebben daarover ook nooit iets van hun huisarts gehoord […]. Een 

patiënt kan zoiets niet weten; als hij erachter komt, doordat hij een bot 

breekt, is het te laat. Artsen zouden patiënten die corticosteroïden langdurig 

gebruiken, op het gevaar van botontkalking moeten wijzen, en wat daar te-

gen te doen. Gebeurt dat? Naar mijn indruk nauwelijks of niet.” Patiënt Emma 

reageert ook hierop: “Wat die corticosteroïden betreft, in de bijsluiters staat 

altijd bij de bijwerkingen dat je bij langdurig gebruik of bij langer gebruik 

van een hogere dosis, dunner wordende botten, poreuze botten of osteopo-

rose kan krijgen. Maar de meeste artsen gaan er gewoon van uit dat dit pro-

bleem zich niet zal voordoen als je het spul alleen maar via inhalatie binnen 

krijgt. De dosis zou dan te laag zijn.”500 Reactie Theo: “Waarom bleef mijn 

huisarts mij dan al die jaren gewoon beclometason voorschrijven, herhaalre-

cept na herhaalrecept, daarbij ook zonder mij ooit eens op te roepen voor 

een onderzoek? Voor die herhaalrecepten worden huisartsen betaald. Dat is 

een administratieve handeling, fluitje van een cent, gemakkelijk verdiend. 

Laten ze daar eens wat serieuzer mee omgaan, door astma/COPD-patiënten 

geregeld op te roepen voor een controleonderzoek, en door hen erop te at-

tenderen als er nieuwe, betere medicijnen beschikbaar komen.” Ook zegt hij: 

“Ik meen dat huisartsen wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid hebben 

bij de controle van chronische patiënten, dat ze niet kunnen volstaan met het 

klakkeloos uitschrijven van herhalingsrecepten. Dat houdt dan in dat ze 

chronische patiënten eens in de zoveel tijd moeten oproepen voor heronder-

zoek om te kijken of de medicatie nog adequaat is, en ook dat ze zo nodig 
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patiënten attenderen op de beschikbaarheid van nieuwe, betere medicijnen. 

Dit zou de standaardpraktijk moeten zijn voor huisartsen in de behandeling 

van chronische patiënten. Eigenlijk heel voor de hand liggend. Maar de prak-

tijk is helaas anders.”501 

 
Afgestemde medicatie 

Uit een project van de SAV om kwaliteitscriteria op te stellen vanuit het per-

spectief van COPD-patiënten komen signalen naar voren dat de afstemming 

tussen zorgverleners niet altijd goed verloopt en dat veel patiënten zich van 

het kastje naar de muur voelen gestuurd.502 Ook uit andere bronnen blijkt dat 

de afstemming tussen zorgverleners over het medicijngebruik van COPD-

patiënten niet altijd optimaal verloopt. Zo kwam uit een meldactie van de 

NPCF naar voren dat 60 procent van de deelnemende patiënten bij verwijzing 

naar de medisch-specialist door de huisarts meestal niet werd verteld een 

overzicht van hun huidige medicatie mee te nemen. Daarnaast gaven zij aan 

dat de specialist hier in minder dan de helft van de gevallen ook zelf naar 

vroeg. En dat geldt ook voor de apotheek, is de ervaring van patiënten. Zo 

zegt een patiënt die gevraagd werd of zorgverleners weten welke medicatie 

hun patiënten gebruiken: “Dat weten ze niet. Bijvoorbeeld de longarts weet 

niets over mijn medicijnen voor depressie en angsten. Een specialist richt 

zich alleen op zijn eigen vakgebied. Er wordt niet samengewerkt. Hierover 

heb ik al meerdere keren gesproken, maar men staat er niet voor open.”503 

Volgens de Zorgstandaard COPD zijn zorgvuldige afspraken nodig voor een 

optimaal resultaat van de medicamenteuze behandeling van COPD-patiënten. 

Dat geldt ook voor onderlinge overdracht van gegevens van hun patiënten.504 

In de praktijk blijkt dit toch niet altijd gebeuren. Om de kwaliteit van de me-

dicamenteuze behandeling en het gebruik van medicijnen te bewaken, be-

oordeelt slechts ongeveer éénvijfde van de apothekers jaarlijks samen met 

COPD-patiënten en de huisarts de totale medicatie.505 

 

COPD-patiënten geven zelf echter uitdrukkelijk aan hier behoefte aan te heb-

ben. Zo zegt Emma op een lotgenotenforum: “Ik leg voor mezelf altijd de 

nadruk op het voor jezelf opkomen, omdat ik er na jaren gedoe achter ben 

gekomen dat iemand anders dat toch niet doet. Ik heb de pech, net als zo 

veel anderen, dat ik geregeld bij verschillende specialisten moet komen en er 

is eigenlijk niemand die de boel dan een beetje in de gaten houdt, of reke-

ning houdt met medicijnen die misschien niet zo goed samen gaan. Na je 
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een paar keer hartstikke beroerd te hebben gevoeld ga je zelf de boel in de 

gaten houden.”506 

Een patiënt zegt op 22 maart 2011 op het forum van het Longfonds: “Mijn 

ervaring is juist dat vooral mijn longarts zich op de hoogte blijft houden van 

alle medicatie die ik gebruik (ook de medicijnen die ik voor andere dingen 

gebruik) en mij ook daarover goed informeert. Ik heb sinds kort een andere 

longarts en het eerste wat we hebben gedaan is opschrijven wat ik allemaal 

gebruik dagelijks. Bij mijn huisarts vind ik het lastiger, die heeft een lijst van 

alles wat ik ooit gebruikt heb en wat ik nu gebruik, waardoor ik nog wel eens 

een herhaalrecept voor iets vraag en bij de apotheek een verkeerd medicijn 

meekrijg, of zoals laatst een stootkuur prednisolon in plaats van mijn onder-

houdspredisonlon. Of, als de prednisolon niet aanslaat, Spiriva® voor willen 

schrijven terwijl ik dat al een poos gebruik. Dus daar moet ik zelf ook heel 

goed op letten.”507 

Ook in een NIVEL-onderzoek geven patiënten aan het belangrijk te vinden dat 

hun zorgverleners goed op de hoogte zijn, maar dat dit niet altijd het geval 

is. Zo zegt een patiënt: “Ik vind het belangrijk dat men het eens is over de 

behandeling en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Mijn huisarts wilde 

me iets heel anders voorschrijven dan de longarts. Toen heb ik toch wel ge-

vraagd om een onderling overleg.”508 Patiënten in dit onderzoek gaven verder 

aan dat het vaak onduidelijk welke zorgverlener de medicatie voorschrijft; de 

huisarts of de longarts. Veranderingen in hun medicatie worden niet altijd 

doorgegeven, vooral niet bij een ziekenhuisopname, is hun beleving. Patiën-

ten hebben de indruk dat zorgverleners dit vooral zien als de taak van de 

apotheker.509 

 

 

4.f Longtransplantatie 
 

Wanneer alle andere behandelmethoden niet meer werken, zouden patiënten 

met zeer ernstig COPD een longtransplantatie kunnen krijgen. Deze patiën-

ten zijn vaak hevig kortademig, gebruiken zuurstof en kunnen vrijwel niets 

meer.510 Niet iedere COPD-patiënt die in deze toestand verkeert, komt hier 

echter voor in aanmerking. Er zijn namelijk een aantal strenge voorwaarden 

aan verbonden. Zo moeten patiënten bijvoorbeeld gestopt zijn met roken, 

mogen ze geen hartproblemen hebben en moeten bovendien in een relatief 

goede lichamelijke conditie verkeren. Daarnaast mogen ze ook niet te oud 
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zijn. Zo zegt Peter van Hal, longarts en coördinator van het longtransplanta-

tieprogramma van het Erasmus MC: “We hanteren geen strikte leeftijdsgrens, 

maar boven de 65 jaar raden we af.”511 Patiënten die mogelijk in aanmerking 

komen voor een transplantatie, worden dan ook eerst uitvoerig gescreend. 

Van Hal: “Zolang het nog redelijk gaat, komen ze niet in aanmerking voor een 

transplantatie. In het laatste stadium van de ziekte plaatsen we ze op een 

wachtlijst nadat ze eerst een zware screening hebben gehad, zodat we zeker 

weten dat ze gezond zijn.”512 

 

Voor COPD-patiënten blijkt het soms lastig om om te gaan met deze strenge 

voorwaarden. Zo zegt patiënt B. Jansen, die lijdt aan ernstig COPD, op een 

lotgenotenforum: “Ik heb een vraag aan iedereen. Ik heb COPD GOLD 4 dus 

weten jullie genoeg, ik ben 66 en dus geen transplantatie meer. Ik wil naar 

Duitsland daarvoor, maar weet geen adres. Kan iemand mij helpen daar-

mee?”513 Soms is het voor COPD-patiënten ook onduidelijk en verwarrend, 

wanneer ze nu ‘slecht genoeg’ zijn bevonden om gescreend te worden voor 

een transplantatie. Zo ook voor de inmiddels overleden COPD-patiënt Hans 

Groeneweg, die hierover schreef op zijn weblog: “De reden waarom ik nog 

niet op de wachtlijst voor longtransplantatie sta, is omdat ik nog te goed 

ben. De Groninger longarts die deel uitmaakt van het team vindt dat ik nog 

slechter moet worden. Ja, dat vind ik zelf ook een beetje vaag, maar ik hoor 

dat al sinds 2008 en ik word maar slechter en slechter. Maar voorlopig ben ik 

nog niet slecht genoeg. Ik denk dat ik nog maar een sigaar opsteek. Nou vind 

ik het toch soms erg vreemd, ik ken mensen die stukken beter zijn dan ik en 

die komen zelfs in aanmerking voor een dubbele longtransplantatie […] hoe 

slecht moet je zijn? Zo slecht dat als je eenmaal op de wachtlijst staat, je de 

wachttijd niet meer overleeft?”514 

 

COPD-patiënten die geschikt zijn gebleken voor een longtransplantatie, on-

dergaan inderdaad lang niet altijd een operatie.515 Zo zegt thoraxchirurg Jos 

Bekkers, eveneens coördinator van het longtransplantatiecentrum van het 

Erasmus MC, hierover: “Op dit ogenblik is de wachttijd, afhankelijk van onder 

andere de bloedgroep, drie tot vijf jaar. Landelijk staan er zo’n tweehonderd 

patiënten op de wachtlijst. We maken het helaas nogal eens mee dat wach-

tende mensen overlijden.”516 Patiënte Anne-Marie van Zoggel staat op de 

wachtlijst: “Ik moet 24 uur per dag bereikbaar zijn […] en er is zo’n donorte-
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kort, dat ik zoiets heb van ‘ik ben voorlopig nog niet aan de beurt’. Ik weet 

het niet, maar ik kan die paar jaar misschien nog wel overbruggen.”517 

Dat de wachtlijst voor patiënten en hun familieleden niet altijd te begrijpen 

is, blijkt bijvoorbeeld uit een bericht van 14 januari 2013 op het Longforum. 

Een vrouw vertelt daar over haar moeder die COPD heeft: “Ze staat nu drie 

jaar op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Maart 2012 is er aangege-

ven dat mijn moeder op de eerste plaats staat op de wachtlijst bij Eurotrans-

plant. Eerste plaats is moeilijk echt zo te noemen, maar hiermee werd be-

doeld in haar bloedgroep en haar grootte. Echter, januari 2013 nog steeds 

geen oproepen en geen ‘nieuwe’ longen. Ik vind dit zeer moeilijk te begrij-

pen, ze heeft geen afwijkende bloedgroep en volgens de arts waren er op dat 

moment geen urgente mensen die in aanmerking kwamen voor dezelfde 

longen. Na dit bericht hebben we echter nooit meer zulke concrete woorden 

gehoord bij het ziekenhuis. Bij de ziekenhuizen laten ze zelfs niks los over 

redenen waarom het dan alsnog zo lang duurt. […] Je hebt als patiënt (en 

familie) totaal geen idee wat er in die ziekenhuizen gebeurt en waar die lon-

gen allemaal heengaan. Mijn moeder denkt bij elk telefoontje dat ze aan de 

beurt is en wordt dus twintig keer op een dag teleurgesteld.”518 

 

Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) stonden per 1 januari 

2013 193 patiënten op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Op 1 janua-

ri 2012 waren dit er nog 234. Het aantal wachtenden op een longtransplanta-

tie is in 2012 dus met 18 procent gedaald.519 Toch verwachten longartsen 

dat, onder andere door de stijging van het aantal COPD-patiënten, de wacht-

lijst voor een longtransplantatie de komende jaren zal groeien. Daarom plei-

ten zij voor een ander systeem van toewijzing van donorlongen, waarbij pati-

enten die de longtransplantatie het hardst nodig hebben, voorrang krijgen. 

Nu wordt in eerste instantie gekeken naar wie het langst op de wachtlijst 

staat.520 Het nieuwe systeem wordt in de Verenigde Staten en Duitsland al 

enige tijd met succes toegepast en heet de Long Allocatie Score (LAS). De 

drie Nederlandse transplantatiecentra onderzoeken of de LAS ook in Neder-

land ingevoerd kan worden voor de toewijzing van donorlongen.521 

 

                                                   
517 Omroep Max (2011) 
518 Longforum (2013) 
519 NTS (2013). De NTS vermeldt hierbij dat bij het aantal wachtenden wordt uitgegaan 
van de actieve orgaanwachtlijsten: alleen de patiënten worden meegerekend, die op 
dat moment transplantabel zijn. Patiënten die wel op de wachtlijst staan, maar bijvoor-
beeld door een mindere conditie tijdelijk niet in staat zijn een transplantatie te onder-
gaan, worden dus niet meegeteld. De werkelijke wachtlijst voor een longtransplantatie 
kan dus hoger zijn. 
520 Docter (2013) 
521 NTS (2013a) 



 122 

4.g Palliatieve zorg 
 

Patiënten met ernstig COPD worden geconfronteerd met een naderend le-

venseinde. In 2010 overleden 6.005 mensen aan COPD als primaire doods-

oorzaak.522 Hiervan overleden 2.285 patiënten in het ziekenhuis en 1.352 

thuis. De overige 2.368 patiënten overleden elders of op een onbekende 

locatie.523 Volgens de Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD over-

lijden mensen met COPD vaak ongewild in de ziekenhuissetting. Dit komt 

door een tekortschietende palliatieve zorg en brengt bovendien onnodige 

kosten met zich mee: “Indien palliatieve zorg voor patiënten met COPD ade-

quaat is geregeld kan door concrete afspraken tussen patient, familie en 

zorgverleners de zorg in de setting met de laagst mogelijke kosten worden 

aangeboden. Naast een grotere tevredenheid bij de patient kan dit leiden tot 

kostenreductie.”524 

 

De Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD wijst ook erop dat het, 

vanwege het onvoorspelbare beloop van COPD, van belang is om tijdig het 

gesprek over de palliatieve fase respectievelijk het einde van het leven aan te 

gaan. Volgens de richtlijn doet de zorgverlener er goed aan om het gesprek 

niet alleen met de patiënt voeren, maar samen met de naasten. In het ge-

sprek moet aan de orde komen welke onderwerpen de patiënt en de naasten 

bezig houden, wat de wensen en verwachtingen betreffende zorg en behan-

deling zijn. Verder moet de zorgverlener aangeven wat patiënten en hun 

naasten kunnen verwachten van de zorg en bereikbaarheid.525 Bij COPD-

patiënten die zuurstof gebruiken, moet de zorgverlener expliciet bespreken 

dat patiënt zich in de palliatieve fase van zijn ziekte bevindt. De patiënt zal 

adequaat moeten worden geïnformeerd over de (on)mogelijkheden. De richt-

lijn vermeldt hierbij dat er aanwijzingen zijn dat deze communicatie nog niet 

overal optimaal verloopt.526 

Er zijn echter nog meer signalen dat gesprekken over het levenseinde in de 

praktijk niet voldoen aan de richtlijn. Uit onderzoek onder COPD-patiënten 

blijkt namelijk dat zij in hun laatste levensfase zelden met hun behandelend 

arts gesprekken voeren over hun voorkeuren en wensen ten aanzien van 

voortzetten of staken van de behandeling, de kwaliteit van leven, het proces 

van sterven, geloofsovertuiging en palliatieve zorg. Slechts bij 15 procent van 

de patiënten met ernstig COPD zijn deze onderwerpen wel besproken door 
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de arts.527 En van de COPD-patiënten die zuurstof gebruiken, heeft maar een-

derde een gesprek met de arts over het einde van het leven gehad.528 Dit kan 

leiden tot onwenselijke situaties. Zo vertelt een nabestaande van een overle-

den COPD-patiënt: “Mijn broer is 28 maart 2011 overleden, hij had fase 4 

COPD […]. Er is bij mijn broer nooit gesproken over zijn sterven, wat ik heel 

kwalijk vond. Ik heb dat met hem gedaan, maar ik vind dat het verplegend 

personeel dat eigenlijk had moeten doen, en de dokters.”529 Een nabestaande 

van een andere COPD-patiënt deelt haar ervaring op het internet: “Onder veel 

COPD-patiënten heerst er angst, met name voor een verstikkingsdood, en 

onzekerheid wat hen precies te wachten staat als de ‘terminale’ fase […] 

aanbreekt. Helaas is er niet of nauwelijks informatie beschikbaar op dit 

vlak.”530 Matty Liefting schrijft hierover in haar commentaar op het concept-

rapport: “Als eerstelijns longverpleegkundige breng ik huisbezoeken bij 

COPD-patiënten met een ernstige ziektelast (als nazorg na een opname of 

met betrekking tot palliatieve begeleiding). De eenzaamheid en het onbegrip 

waar deze patiënten tegen aan lopen, kom ik heel veel tegen. Het alleen tob-

ben met hun ziekte en de angst voor benauwdheid en stikken is iets wat veel 

besproken wordt tijdens mijn huisbezoeken.”531 

 

De NPCF ontvangt vanuit haar doelgroep regelmatig reacties over zorg rond 

het levenseinde. Petra Schout, teammanager bij de NPCF, geeft een voorbeeld 

van zo’n reactie: “Artsen zouden mensen beter moeten voorlichten over het 

feit dat ze eigenlijk terminaal zijn en de behandeling een slechte kwaliteit 

van leven geeft in de resterende tijd. In mijn ervaring wordt er onnodig lang 

en belastend doorbehandeld terwijl er eigenlijk goede palliatieve zorg moet 

worden gegeven.”532 Voor COPD wordt dit bevestigd in het onderzoek van 

Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij CIRO+ en 

de universiteit van Maastricht, naar de communicatie tussen COPD-patiënten 

en artsen. Hieruit kwam naar voren dat COPD-patiënten goed in staat zijn om 

hun voorkeuren aan te geven voor wel of geen levensverlengende behande-

lingen, en daarbij de afwegingen maken tussen de zwaarte van de behande-

ling en het te verwachten resultaat van de behandeling. Dit geldt ook voor 

hun wensen ten aanzien van de levensbeëindiging en palliatieve zorg.533 Pati-

ent Hans Groeneweg schreef daarover op internet, ruim een jaar voor zijn 
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overlijden: “Is de vraag ‘Hoe lang kun je leven met COPD?’ wel zo belangrijk? 

Waarom wil iedereen toch zo lang mogelijk leven? Voor mij is een andere 

vraag veel belangrijker: ‘Hoe breng ik zoveel mogelijk kwaliteit in mijn ver-

korte leven met COPD?’ Wat heb ik aan een lang leven van matige of zelfs 

zonder kwaliteit? Dat is niet het leven waar ik voor kies. Dat is ook precies de 

reden dat ik me wat oriënteer op zaken als palliatieve sedatie en euthanasie. 

Juist om die kwaliteit te waarborgen zonder te vervallen in een leven van 

uitzichtloos vechten, lijden en vegeteren.”534 Uiteindelijk heeft Groeneweg 

voor euthanasie gekozen.535 

 

Op het symposium Palliatieve Zorg bij hartfalen en COPD in 2011 stelde 

Daisy Janssen dat patiënten te weinig aandacht ervaren van artsen voor de 

bovengenoemde kwesties, en ze daardoor niet tevreden zijn over de commu-

nicatie rond het levenseinde.536 Overigens meenden de specialisten die aan-

wezig waren op het symposium dat de gesprekken vaker gevoerd worden 

dan uit onderzoeken blijkt. Men achtte het waarschijnlijk dat de palliatieve 

fase wel is besproken, maar dat de patiënt het niet heeft kunnen of willen 

opnemen, of dat in het gesprek niet expliciet is benoemd dat het over pallia-

tieve zorg gaat.537 

 

Verder blijkt dat COPD-patiënten in de eindfase van hun ziekte zelf nauwe-

lijks met hulpvragen komen, zo meldt de Richtlijn Palliatieve zorg voor men-

sen met COPD. De richtlijn verwijst hiervoor naar een onderzoek van Jolanda 

Habraken, die in haar proefschrift de reden voor het ontbreken van de hulp-

vraag van COPD-patiënten naging. Hieruit bleek dat patiënten zichzelf alleen 

tijdens een acute exacerbatie als ziek beschouwen. Buiten de exacerbaties 

ziet men het alledaags functioneren als ‘normaal’. Bovendien gaan patiënten 

ervan uit dat ze toch niet geholpen kunnen worden.538 De richtlijn vermeldt 

daarnaast dat veel patiënten zich buiten de exacerbaties om liever bezighou-

den met het in leven blijven, dan met de naderende dood. Dit kan een be-

lemmerende factor zijn in de communicatie met artsen over palliatieve 

zorg.539 COPD-patiënt Matt Dings, redacteur bij HP/De Tijd, verwoordt dit als 

volgt: “Het [is] knap onvruchtbaar om het leven nu al te laten bederven door 

angst voor morgen. Van de toekomst staat alleen vast dat ze ongewis is, dat 

geldt ook voor mensen met een mankement. Trouwens, als het onraad van 

morgen wél voorspelbaar was, dan zou je al helemaal moeten zorgen het 
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vandaag plezierig te hebben.”540 Maar tijdens een exacerbatie het onderwerp 

ter sprake brengen, ligt ook niet voor de hand. Daisy Janssen zei namelijk op 

het symposium Palliatieve Zorg bij hartfalen en COPD dat 70 procent van de 

patiënten niet in staat is om beslissingen te nemen over zorg rond het le-

venseinde, op het moment dat zo’n beslissing acuut genomen moet wor-

den.541 Een proactieve houding van de arts bij gesprekken over een naderend 

levenseinde is daarom van belang.542 

 

Het voorgaande roept de vraag op waarom de behandelaren niet vaker het 

initiatief tot een gesprek over het levenseinde nemen. Artsen lijken het vaak 

lastig te vinden om een dergelijk gesprek aan te gaan, mede omdat de indi-

viduele patiënten zeer verschillend reageren op zo’n gesprek.543 De Richtlijn 

Palliatieve zorg voor mensen met COPD vermeldt dat uit een onderzoek on-

der huisartsen is gebleken dat 82 procent van de ondervraagde huisartsen 

vindt dat het bespreken van de prognose belangrijk is, maar dat een minder-

heid dat daadwerkelijk doet. Onzekerheid over hoe de patiënten aankijken 

tegen een gesprek over de prognose en de behandelbeperkingen en daar-

naast het gevoel van het niet-adequaat voorbereid te zijn op zo’n gesprek, 

belemmeren bij huisartsen een goede communicatie.544 Huisartsen hebben 

jaarlijks gemiddeld slechts vijf patiënten in de palliatieve fase onder behan-

deling. Te weinig om voldoende ervaring op te doen met de breed uiteenlo-

pende en vaak complexe problematiek.545 Longartsen geven voor het niet 

aangaan van een gesprek als argumenten te weinig tijd en de angst om hoop 

bij de patiënt weg te nemen.546 Zorgverleners kunnen overigens advies over 

palliatieve zorg krijgen bij de Consultatieteams Palliatieve Zorg van het Inte-

graal Kankercentrum Nederland (IKNL), ongeacht de ziekte waaraan hun pati-

ent lijdt. Maar volgens het IKNL maken zorgverleners daar te weinig gebruik 

van. Op ruim 58.000 palliatieve patiënten per jaar met verschillende aandoe-

ningen krijgen de consultatieteams namelijk slechts zo’n 6.000 consultatie-

verzoeken.547  

 

Ter ondersteuning van het voeren van gesprekken over palliatieve zorg en 

het eventueel staken van de behandeling heeft de Koninklijke Nederlandsche 

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in 2011 de Handrei-

king Tijdig spreken over het levenseinde uitgebracht, waarvan in 2012 een 
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herziene versie is verschenen. Volgens de handreiking beginnen artsen ge-

sprekken over het overlijden vaak pas op het moment dat het sterven nadert. 

De handreiking benadrukt daarom dat het belangrijk is om in de fase voordat 

ernstige klachten ontstaan, wensen en verwachtingen al op elkaar af te 

stemmen. De handreiking biedt aanknopingspunten voor artsen die te maken 

hebben met patiënten die binnen afzienbare termijn komen te overlijden 

door ziekte of ouderdom.548  

 

Een ander probleem is de onduidelijkheid die bestaat over het moment waar-

op bij mensen met ernstig COPD de palliatieve fase ingaat.549 Uit het proef-

schrift van Susanne Claessen blijkt bijvoorbeeld dat huisartsen zich bij pati-

enten met een andere ziekte dan kanker, bijvoorbeeld COPD, vaak pas gelei-

delijk en relatief laat in het ziektetraject bewust worden van het naderend 

overlijden en van de behoefte aan palliatieve zorg.550 Claessen: “Huisartsen 

weten dat palliatieve zorg al voor de terminale fase kan beginnen. Maar bij-

voorbeeld bij patiënten met hartfalen of COPD is het voor huisartsen soms 

lastig om te zien wanneer zij ermee moeten beginnen. Daarbij speelt mee dat 

bij deze ziektes slechte periodes vaak worden afgewisseld met betere perio-

des.”551 Bovendien is er nog weinig bekend over de problemen waar COPD-

patiënten in het eindstadium tegenaan lopen.552 De periode van terminaal 

longlijden kan soms erg lang duren. De reguliere zorg heeft hiervoor relatief 

weinig aandacht.553 

Specialist ouderengeneeskunde Daisy Janssen zegt dat de meeste artsen in 

het algemeen geneigd zijn de overlevingskansen van hun patiënten te over-

schatten.554 Tijdens het symposium Palliatieve Zorg bij hartfalen en COPD in 

2011 schetste Rogier van Deijck, specialist ouderenzorg in Venlo, de proble-

matiek bij COPD-patiënten. Er bestaat voor COPD geen gevalideerd prognos-

tisch instrument dat voorspellen van overlijden binnen zes maanden mogelijk 

maakt. Hierdoor is het voor zorgverleners moeilijk om te bepalen wanneer zij 

dit gesprek over het levenseinde en palliatieve zorg moeten aangaan.555 Wel 

zijn er ‘zachte’ criteria beschikbaar op basis waarvan het moment bepaald 

kan worden om het gesprek over de palliatieve fase aan te gaan. De Richtlijn 

                                                   
548 KNMG (2012), p. 7-8. Zie ook: KNMG (2011) 
549 LAN (2012), p. 42, NIVEL (2012), CBO (2010), p. 126-127, Groeneweg (2012) en Grol 
(2010a) 
550 Claessen (2012), p. 176-177 en VUmc (2013) 
551 VUmc (2013). Zie ook: Smeele (2007) 
552 Habraken (2009), p. 137 
553 LAN (2012), p. 42, CBO (2010), p. 126-127 en Grol (2010a) 
554 Janssen (2011a), p. 1085. Zie ook: Pinnock (2011) 
555 CVZ (2011b). Zie ook: Duin (2010a), p. 56, Grol (2010), Habraken (2009), p. 137, 
Habraken (2011), Hosson (2012), p. 14, KNMG (2012), p. 7-8, 14, KNMP (2011), p. 18, 
LAN (2011e), p. 23 en Thorns (2011) 
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Palliatieve zorg voor mensen met COPD verwijst hiervoor naar de Lincolnshire 

criterialijst voor het eindstadium COPD. Verder vermeldt de richtlijn als aan-

vullende ‘trigger’ voor het aangaan van een gesprek over de palliatieve fase 

de vraag die zorgverleners zichzelf zouden kunnen stellen, namelijk: “Zou ik 

verbaasd zijn als mijn patiënt zou overlijden in de komende twaalf maan-

den?” Als het antwoord ‘nee’ is, zou een zorgverlener zich kunnen gaan rich-

ten op de palliatieve fase.556 Ook de door de patiënt beleefde kwaliteit van 

leven en dagelijks functioneren geeft geen indicatie waarmee het moment 

van overlijden van deze patiënten voorspeld kan worden.557 

Op het symposium Palliatieve Zorg bij hartfalen en COPD is doorgepraat over 

het meest geschikte moment voor het gesprek met de patiënt over palliatieve 

zorg. Sommige deelnemers dachten dat longrevalidatie een geschikt moment 

zou kunnen zijn: de zorgverleners in de longrevalidatie hebben intensief 

contact met de patiënt, kennen deze dus vrij goed en kunnen daardoor goed 

inschatten hoe en wanneer ze het onderwerp kunnen aankaarten. Qua regie 

zagen de deelnemers aan het symposium primair een taak voor longarts en 

longverpleegkundige. Echter, naarmate een patiënt dichter bij de dood komt, 

zou de huisarts weer meer centraal moeten komen te staan.558 

 

Verder krijgen patiënten te maken met de onplezierige kanten van de organi-

satie van palliatieve zorg. Zo zei de LAN in een gesprek met ons dat COPD-

patiënten aanlopen tegen de regels van de indicatiestelling voor palliatieve 

zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hanteert een termijn van drie 

maanden. Aangezien bij COPD niet is in te schatten hoe lang het gaat duren, 

levert dit problemen op. De LAN: “Dan is er telkens een verlenging nodig, en 

denken ze bij het CIZ: ‘Bent u nou nog niet dood?’”559 

In 2012 hebben het NIVEL, EMGO+ van VUmc en het Erasmus MC onderzoek 

gedaan naar een palliatief zorgmodel dat in 2007 geïntroduceerd is in Neder-

land. Het model benadrukt het vroeg starten met palliatieve zorg, zelfs tege-

lijkertijd met gangbare zorg die gericht is op het verlengen van het leven. 

Hiermee gaat het nieuwe model in tegen de veelvoorkomende opvatting dat 

palliatieve zorg een kortdurende vorm van zorg is in het allerlaatste stadium 

van een aandoening. Het NIVEL constateert echter dat dit nieuwe palliatieve 

zorgmodel in 2012 nog weinig wordt toegepast in Nederland.560 

De Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD stelt dat palliatieve zorg 

voor COPD-patiënten minder goed georganiseerd lijkt te zijn, in vergelijking 

tot bijvoorbeeld palliatieve zorg voor mensen met kanker, terwijl het over 

                                                   
556 LAN (2011e), p. 22-23 en Grol (2010) 
557 Habraken (2011) 
558 CVZ (2011b) 
559 CVZ (2011e) 
560 NIVEL (2012) en Mistiaen (2012), p. 7-9 
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een aanzienlijke groep mensen gaat die uiteindelijk palliatieve zorg nodig 

heeft.561 Ook het Longfonds vindt dat de organisatie van palliatieve zorg veel 

meer aandacht verdient. Volgens deze organisatie is het gewenst dat er een 

zorgcoördinator komt die regionaal werkt, net zoals bij de regionale pallia-

tieve zorg die er al is voor kanker.562 De Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen 

met COPD vindt dat de longverpleegkundige de meest aangewezen persoon 

is om palliatieve zorg en overlijden buiten het ziekenhuis te organiseren. 

Volgens de richtlijn is deze vanuit zijn deskundigheid goed in staat regionale 

zorginitiatieven voor palliatieve zorg aan patiënten met COPD op te zetten.563 

Longverpleegkundige Matty Liefting onderstreept het belang van het aanstel-

len van een regionale zorgcoördinator: “Iemand die zowel contact heeft met 

de eerste als met de tweede lijn en laagdrempelig is voor de patiënt, kan een 

grote meerwaarde geven in de kwaliteit van leven van de ernstige COPD pati-

ent. […] Wel blijft staan, dat het de patiënt is die aangeeft wie hij als zorgco-

ordinator wil. Dat kan ook heel goed de huisarts zijn.”564 De deelnemers aan 

het symposium Palliatieve Zorg bij hartfalen en COPD steunden het idee van 

een regionale aanpak, en vinden dat de overheid en zorgverzekeraars zouden 

moeten helpen om dit te organiseren.565 

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vindt dat de 

organisatie van palliatieve zorg meer gericht moet zijn op zorg thuis. De 

federatie zegt dat driekwart van de mensen met een chronische ziekte het 

liefste thuis sterft, maar dat dit bij nog geen 35 procent daadwerkelijk gerea-

liseerd wordt. De federatie pleit voor een gecoördineerde landelijke aanpak 

van palliatieve zorg in een nationaal programma om daarmee zo veel moge-

lijk zorg in een thuissetting te bevorderen. Zo’n programma voorkomt vol-

gens de NFU versnippering en financiële ondoorzichtigheid van de palliatieve 

zorg.566 

 

 

4.h Zorg volgens richtlijnen en standaarden 
 

We zijn veel signalen tegengekomen waaruit bezorgdheid blijkt over het on-

voldoende handelen van zorgverleners volgens richtlijnen en standaarden. 

Ook in de eerdere paragrafen van dit hoofdstuk kwam dit aan de orde. 

 

 

                                                   
561 LAN (2011e), p. 13 
562 CVZ (2011a) 
563 LAN (2011e), p. 68-69 
564 CVZ (2013a) 
565 CVZ (2011b) 
566 Jaspers (2012) 
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4.h.1 Zorg volgens richtlijnen 

 

Voor huisartsenzorg zijn er sinds 1989 door het NHG honderd standaarden 

ontwikkeld.567 “Maar de praktijk is weerbarstig, en gedrag is moeilijk te ver-

anderen. Zelfs toen er al tientallen standaarden waren, rond de eeuwwisse-

ling, waren nog niet alle huisartsen overtuigd van het nut”, lezen we in een 

artikel in Medisch Contact.568 Bovendien verschilt de mate waarin huisartsen 

zich aan de standaarden houden, nogal per onderwerp en per huisarts.569 In 

de Zorgbalans 2010 meldt het RIVM dat huisartsen gemiddeld in bijna twee 

derde van de gevallen een medicijn volgens een NHG-richtlijn voorschrijven; 

in ruim een derde van de gevallen dus niet. Er zijn echter grote verschillen 

tussen huisartsen. Het percentage medicatievoorschriften volgens de NHG-

richtlijnen varieert namelijk van 49 tot 77 procent. In de periode 2003-2007 

is het percentage voorschriften volgens NHG-richtlijnen redelijk constant 

gebleven, hoewel er een lichte daling lijkt op te treden.570 Bij COPD bijvoor-

beeld is het percentage richtlijnconforme voorschriften gedaald van 70 pro-

cent in 2003 tot ruim 58 procent in 2007.571 Opvallend daarbij is dat bij aan-

doeningen van de luchtwegen het minst vaak volgens de richtlijnen wordt 

voorgeschreven.572 

Een project van zorgverzekeraar Agis uit 2006 laat overigens zien dat het 

leveren van COPD-zorg volgens NHG-richtlijn veel kan opleveren, zowel in 

kwaliteit als in kosten van zorg. Patiënten kregen hierin zorg van kaderhuis-

artsen, gestructureerd aan de hand van de NHG-standaard en ondersteund 

door praktijkondersteuners die de regie over het proces voerden. Deze pati-

enten hadden een twee keer zo kleine kans om in het ziekenhuis te worden 

opgenomen en gebruikten anderhalf keer minder antibiotica en prednison. 

Dit bespaarde tweehonderd euro per patiënt ten opzichte van de ‘reguliere’ 

COPD-zorg door huisartsen. Als alle huisartsen in Nederland op deze manier 

                                                   
567 Dat wil niet zeggen dat er op dit moment ook honderd NHG-standaarden zijn; som-
mige zijn namelijk vervallen, meestal omdat ze opgenomen zijn in andere standaar-
den. Broersen (2012), p. 2000 
568 Broersen (2012), p. 1999 
569 Broersen (2012), p. 2000 en Westert (2010), p. 13 en 37-38 
570 Westert (2010), p. 13 en 37. Zie ook: Ikkersheim (2010), p. 53 en 56-57 
571 Westert (2010), p. 38. Volgens een artikel in Medisch Contact ligt het percentage 
medicatieadviezen conform NHG-standaard bij COPD overigens aanzienlijk hoger, 
namelijk op 90 procent. Hier ontbreekt echter een bronvermelding. Broersen (2012), p. 
2000 
572 Westert (2010), p. 38-39. Uitschieter in negatieve zin is acute bronchitis: in 2007 
was nog geen 3 procent van de medicatievoorschriften conform de NHG-richtlijn. Vaak 
worden hierbij, tegen de richtlijn in, antibiotica voorgeschreven. Ook bij COPD-
patiënten worden te vaak antibiotica voorgeschreven: zie paragraaf 5.e.3. 
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zouden gaan werken, zou dat volgens de onderzoekers leiden tot een kos-

tenbesparing van 50 à 70 miljoen euro per jaar.573 

 

Over het volgen van richtlijnen door andere behandelaren van COPD is veel 

minder bekend dan over de toepassing van richtlijnen door huisartsen. Zo 

hebben we bijvoorbeeld geen informatie kunnen vinden over de naleving van 

richtlijnen door longartsen. Wel doet de LAN, die zich tot doel heeft gesteld 

kwaliteit en doelmatigheid in het gebruik van inhalatiemedicatie te bevorde-

ren, aan alle voorschrijvers van medicatie de aanbeveling om een betere na-

leving van richtlijnen en zorgstandaarden te bevorderen. “Door het volgen 

van de evidence based richtlijnen bij het voorschrijven van medicatie” is het 

volgens de LAN bijvoorbeeld mogelijk om een te vroeg gebruik van combina-

tiepreparaten bij COPD terug te dringen (zie ook paragraaf 5.e.1).574 

 

Ook hebben we enkele aanwijzingen over de naleving van de richtlijnen door 

apothekers. Bij de presentatie van KNMP-richtlijn voor COPD op de KNMP 

Wetenschapsdag 2011 bleek namelijk uit een stemming in de zaal dat onge-

veer 8 procent van de apothekers nog niet van deze richtlijn had gehoord. 73 

procent had er wel van gehoord, maar had deze nog niet gelezen, en slechts 

19 procent van de apothekers had de richtlijn wel al gelezen. Apotheker Pe-

ter Bosma van Mediq Apotheek de Singel in Deventer schatte toen de kans 

dat deze richtlijn slaagt, heel positief in, “hoewel er ook hindernissen zijn. 

Iedereen heeft het druk, en de vergoeding is natuurlijk nog niet geregeld.”575 

Een quickscan van de KNMP gaf aan dat apothekers(assistenten) hun richtlij-

nen niet altijd naleven. 37 procent was het namelijk oneens met stelling “Ik 

handel de eerste uitgifte bij COPD-patiënten altijd af volgens de richtlijn”, en 

14 procent had hierover geen mening. Stieneke Smit, apothekersassistente 

werkzaam bij Apotheek Stevenshof in Leiden, reageerde hierop: “Dat is dus 

bijna de helft niet. Dus dat is nog niet zo goed.”576 Marnix Westein van de 

KNMP zegt in zijn commentaar op het conceptrapport: “In apotheken wordt 

gewerkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm. Specifieke richtlijnen op 

bijvoorbeeld aandoeningen, zoals bij huisartsen gebruikelijk, zijn bij apothe-

kers van recentere datum. Dat geldt ook voor de richtlijn COPD. Dat apothe-

kers in de quickscan aangaven nog niet volledig volgens de KNMP-richtlijn te 

werken, wil dus voornamelijk zeggen dat ze hun zorgverlening destijds nog 

niet geheel langs deze nieuwe meetlat hadden gelegd. De KNMP heeft echter 

                                                   
573 Ikkersheim (2010), p. 26-27 
574 LAN (2011p), p. 2 en 12 
575 Bos (2011), p. 18 
576 KNMP (2011c) 
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de indruk dat de meerderheid van de apothekers toen al wel grotendeels 

volgens deze richtlijn werkte.”577 

 

Het NIVEL heeft cijfers gepubliceerd over het gebruik van richtlijnen door 

fysiotherapeuten. Daaruit blijkt dat de KNGF-richtlijn voor COPD in 2011 was 

toegepast bij ruim 47 procent van de COPD-patiënten; bij 53 procent dus 

niet. Van alle aandoeningen was overigens bij COPD het richtlijngebruik door 

fysiotherapeuten het hoogst.578 

In een artikel in het tijdschrift FysioPraxis wordt de vraag gesteld waarom 

fysiotherapeuten hun richtlijnen niet hanteren. Geert Rutten, onderzoeker op 

de afdeling Gezondheidsbevordering van de universiteit van Maastricht en 

fysio- en manueel therapeut bij Fysio-Maatwerk in Heeswijk-Dinther, stelt 

hierover: “Een kleine groep fysiotherapeuten weigert principieel om richtlij-

nen toe te passen. Anderen worstelen met de psychosociale factoren of vin-

den de vragenlijsten te ingewikkeld. Weer anderen komen met praktische 

bezwaren: ze vinden dat ze hun hele praktijk moeten ombouwen om de richt-

lijn toe te passen. Of ze zeggen dat hun patiënten niet in de richtlijn passen. 

Als fysiotherapeuten de richtlijn wél volgen, kan het inhouden dat ze met 

minder behandelingen kunnen volstaan. Dat werkt niet per definitie motive-

rend voor ze. Maar als de patiënt er beter van wordt, vinden ze dat het be-

langrijkst.”579 Om het richtlijngebruik door fysiotherapeuten te bevorderen, 

pleit Rutten onder andere voor een patiëntvriendelijke versie van richtlijnen: 

“Dat hoeft dan geen compleet herschreven richtlijn te zijn, maar korte en 

bondige informatie in lekentaal. Het gaat erom dat de verwachting van de 

patiënt over de behandeling strookt met de richtlijn. Dat maakt het voor de 

fysiotherapeut gemakkelijker om de richtlijnen te volgen. De patiënt verwacht 

dat immers en vraagt er misschien zelfs naar.”580 

 

Oorzaken van het niet naleven van richtlijnen kunnen divers zijn. In 2011 

deden het NIVEL en IQ healthcare in opdracht van het CVZ een systematische 

review (91 studies) naar de vraag in hoeverre Nederlandse richtlijnen worden 

toegepast in de verschillende segmenten van de zorg. Dit blijkt in verschil-

lende mate te gebeuren.581 Over verklaringen voor naleving van richtlijnen 

komen de onderzoekers tot de volgende conclusie: “Factoren waar redelijke 

aanwijzingen voor zijn dat ze in positieve zin bijdragen aan het gebruik van 

richtlijnen, zijn een positieve attitude van zorgverleners ten aanzien van 

                                                   
577 CVZ (2013i) 
578 NIVEL (2012a). Gegevens zijn afkomstig uit LiPZ, Zorgregistratie Paramedische zorg: 
een landelijk geautomatiseerd registratienetwerk van extramuraal werkzame fysiothe-
rapeuten, oefentherapeuten en diëtisten. 
579 Geffen (2012), p. 20 
580 Geffen (2012), p. 23 
581 Bloemendal (2011), p. 5 en 27 
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richtlijnen, meer kennis van zorgverleners van de richtlijnen, meer geschool-

de zorgverleners, de verwachting van zorgverleners dat het volgen van de 

richtlijn leidt tot betere patiënteneffecten, meer ervaren sociale druk om 

richtlijnen te gebruiken, betere praktische bruikbaarheid van de richtlijn, een 

hoge mate van evidence voor de aanbevelingen in de richtlijn, een vorm van 

geautomatiseerde ondersteuning voor het gebruik van de richtlijn en een 

combinatie aan methoden om de richtlijn in te voeren.”582 Wat betreft patiënt-

kenmerken “lijkt er een tendens dat ernstiger vorm van ziekte, hogere leeftijd 

en aanwezigheid van comorbiditeit redenen zijn om van de richtlijn af te 

wijken.”583 

Soms komen de aanbevelingen in een richtlijn niet overeen met de behandel-

voorkeur van de patiënt. Ook dat kan voor zorgverleners een reden zijn om 

de richtlijn niet toe te passen. Jako Burgers is hoofd van de afdeling Richtlijn-

ontwikkeling en Wetenschap van het NHG. Hij werkt nog anderhalve dag per 

week als huisarts en gebruikt de door hem zelf ontwikkelde NHG-

standaarden dus ook in de praktijk. Hij zegt dat dit kan botsen, “ook met 

standaarden waar ik zelf actief aan meegewerkt heb, en waar ik helemaal 

achter sta. […] We weten dat antibiotica doorgaans niet zinvol zijn, en dat leg 

ik dan uit aan een patiënt. Maar soms wil iemand echt die pillen, bijvoorbeeld 

omdat het in het verleden goed leek te helpen en hij niet langer wil afwach-

ten. Dan schrijf ik het toch voor.”584 

 

Er kunnen overigens nog meer redenen zijn waarom zorgverleners niet altijd 

de richtlijnen volgen of hun patiënten een geadviseerde behandeling toch 

niet geven. Richtlijnen zijn immers geen voorschriften, maar adviezen of 

aanbevelingen om zorgverleners te ondersteunen. Het CBO, dat veel richtlij-

nen maakt, zegt daarover het volgende: “Richtlijnen vormen geen wettelijke 

voorschriften, maar op zoveel mogelijk bewijs gebaseerde inzichten en aan-

bevelingen. Willen zorgverleners daadwerkelijk kwalitatief goede zorg verle-

nen dan dienen ze hier rekening mee te houden. De aanbevelingen zijn 

doorgaans gebaseerd op de ‘gemiddelde patiënt’. Zo nodig kunnen zij op 

basis van hun professionele autonomie afwijken van een richtlijn. Soms is dit 

zelfs noodzakelijk. Als van een richtlijn wordt afgeweken, dienen professio-

nals dit natuurlijk wel te beargumenteren en te documenteren.”585 Ook Jako 

Burgers vindt het op zich geen probleem als artsen zich niet volledig aan 

richtlijnen houden: “Het is goed als artsen zich in hoge mate houden aan wat 

de standaarden adviseren, maar nog belangrijker vind ik dat ze de richtlijnen 

gebruiken. Dat betekent dat je ervan mag afwijken, als je er maar argumen-

                                                   
582 Bloemendal (2011), p. 5 
583 Bloemendal (2011), p. 6 
584 Broersen (2012), p. 2000 
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ten voor hebt.”586 En in de Zorgstandaard COPD staat dat de patiënten die in 

de dagelijkse praktijk worden gezien, veelal verschillen van de patiënten die 

geselecteerd worden voor deelname aan de klinisch-wetenschappelijke stu-

dies, die de basis vormen voor richtlijnen. Dit impliceert “dat de richtlijnen 

niet zonder meer toegepast kunnen worden bij het merendeel van de patiën-

ten.”587 

 

 

4.h.2 Zorg volgens zorgstandaard 

 

Ook de Zorgstandaard COPD, die door de LAN in juni 2010 is uitgebracht, 

wordt in de praktijk nog onvoldoende toegepast. Dat blijkt onder andere uit 

onderzoek van het NIVEL onder COPD-patiënten, waarin gevraagd is hoe vaak 

zij contact met een zorgverlener hebben. In de Zorgstandaard COPD staat 

dat bij patiënten met een lichte ziektelast minimaal één keer per jaar controle 

moet plaatsvinden, en bij patiënten met een matige of ernstige ziektelast 

minimaal twee keer per jaar.588 Uit het NIVEL-onderzoek uit 2011 blijkt echter 

13 procent van de COPD-patiënten minder dan één keer per jaar contact met 

een zorgverlener te hebben. 16 procent van de patiënten met milde COPD 

krijgt niet de aanbevolen jaarlijkse controle. De helft (49 procent) van de 

patiënten met matige COPD en 21 procent van degenen met ernstig COPD 

krijgt niet de gestelde standaard van twee controles per jaar; zij geven aan 

één keer per jaar of minder contact te hebben met hun zorgverlener.589 

 

Uit andere bronnen komt eveneens naar voren dat de Zorgstandaard COPD 

door zorgverleners nog onvoldoende wordt toegepast. In 2011 heeft de LAN 

een voorstel voor een implementatieplan voor de zorgstandaard gemaakt. 

Daarin constateert men onder andere dat de zorgstandaard nog onvoldoende 

bekend is (slechts een beperkt deel van de patiënten en beroepsgroepen is 

ermee bekend), dat de meerwaarde van de zorgstandaard ten opzichte van 

de huidige richtlijnen vaak nog onvoldoende duidelijk is en dat de medische 

noodzaak van invoering ervan nog onvoldoende wordt gezien, waardoor 

partijen nog te veel in hun ‘comfort zone’ blijven.590 In een nieuwsbericht uit 

september 2011 maakt de LAN melding van een scholingsaanbod voor 

COPD-zorggroepen. De motivatie daarvoor is als volgt: “De Zorgstandaard 

COPD en de richtlijnen van het NHG en het CBO vormen een belangrijke lei-

draad voor de COPD-zorg en is mede de basis voor de ketenzorgprogram-
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589 Baan (2012), p. 49-50 
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ma’s. Nu blijkt er in de praktijk een kloof aanwezig te zijn tussen de zorg die 

volgens de ketenzorgprogramma’s geleverd zou moeten worden en de uit-

eindelijk gerealiseerde zorg. De nieuwe scholing richt zich daarom ook onder 

andere op het ondersteunen van praktijken en zorggroepen bij het imple-

menteren van zorg conform de zorgstandaarden.”591 Eind 2011 vertelde de 

LAN ons bovendien tijdens een interview dat de bekendheid van de Zorg-

standaard COPD razendsnel was gegroeid, maar dat er nog niet genoeg ge-

daan was aan implementatie ervan: “Dat kon veel beter”. Men wees daarbij op 

financieringsproblemen die een rol spelen: “We lopen daarin ook aan tegen 

een gebrek aan geld. We beschikken niet over grote fondsen” en: “Ketenzorg 

vergt veel veranderingen in opzet en organisatie, ook financieel. De zorgver-

zekeraars spelen dus ook een rol, en die krijg je niet altijd mee.”592 

 

Ook uit een interview dat wij met het Longfonds hadden, blijkt dat patiënten 

niet altijd zorg volgens de Zorgstandaard COPD krijgen: “Zorgverzekeraars 

willen graag inkopen en zijn blij met de zorgstandaard en de kwaliteitscrite-

ria. Maar de zorggroepen hebben nog niet voldoende kwaliteit. Omgekeerd 

willen zorggroepen graag, maar horen ze van verzekeraars dat bijvoorbeeld 

voor bewegen voor heel veel patiënten niet genoeg evidence bestaat, dus je 

krijgt alleen een plusbedrag voor die patiënten die daar volgens GOLD recht 

op hebben, en de rest zoek je maar uit. En die zorggroep zegt dan: ‘Ja, maar 

hoe moet ik dat dan weer organiseren met mijn onderaannemer, de fysiothe-

rapeut?’ En daar staan wij tussenin. De patiënt is daar dan de dupe van […] 

en krijgt dus niet de zorg waar hij volgens de zorgstandaard recht op 

heeft.”593 

Recent heeft het Longfonds overigens onderzocht of verzekeraars zorg inko-

pen zoals die is vastgelegd in onder andere de Zorgstandaard COPD. Daaruit 

blijkt dat bij geen van de verzekeraars duidelijk is of de ingekochte zorg aan 

die zorgstandaard voldoet. 594 

 

Van zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers komen eveneens aan-

wijzingen dat de Zorgstandaard COPD nog onvoldoende wordt toegepast. 

Volgens longarts Frans Toben bijvoorbeeld gaat het met de implementatie 

van de zorgstandaard steeds beter, maar zijn er “natuurlijk altijd wel proble-

men”. Hij wijst erop dat er zowel huisartsen als longartsen zijn “die er niets 

mee doen”, en wijt dit aan het feit “dat gedragsverandering nu eenmaal moei-

lijk is.”595 Een zorgverlener die betrokken was bij een poging om de zorg-
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standaard te implementeren: “Ik werk in een gezondheidscentrum in Voor-

burg. In 2011 wilden we COPD-ketenzorg opstarten. Dit is na een paar keer 

overleg doodgebloed omdat de fysio niet wordt vergoed. De huisartsen von-

den dat de belangrijkste hulpverlener van de ketenzorg.”596 Huisarts Philippe 

Salomé, lid van de CAHAG en medeopsteller van de Zorgstandaard COPD, 

stelt dat de implementatie daarvan samenwerking tussen de betrokken zorg-

verleners, maar vooral een mentaliteitsverandering van alle partijen vereist: 

“De huisarts moet loketdokter af worden, de longarts moet meer vertrouwen 

krijgen in de eerste lijn en vice versa. Ook de patiënt zal anders moeten gaan 

staan in zijn eigen ziekte.”597  

Anderen wijzen op onbekendheid of financieringsproblemen als oorzaak van 

het feit dat de Zorgstandaard COPD nog onvoldoende wordt toegepast. Zo 

zegt kaderhuisarts Frank Oldenhof uit Zwolle: “Wat nog wel een probleem is, 

is dat de zorgstandaard nog niet echt bekend is bij veel collega-huisartsen 

met wie ik werk. Nog te vaak krijg ik grote ogen als ik begin bij een huisarts 

over ziektelast en multidisciplinaire zorg. Ze geloven het wel, maar weten 

nog niet hoe ze het moeten inbedden in hun dagelijkse praktijk.”598 Fysiothe-

rapeut Carel van Wetering vindt de zorgstandaard een prachtig instrument, 

“maar er is nog een lange weg te gaan om hem ook daadwerkelijk in de prak-

tijk te implementeren. […] Belangrijke voorwaarde daarvoor is in ieder geval 

dat de financiële obstakels weggehaald worden.”599 En Theo de Kok, pro-

grammamanager kwaliteit & innovatie van Achmea, vindt het jammer dat in 

de zorgstandaard de rollen van de betrokken zorgverleners niet afdoende 

beschreven zijn: “Daardoor kunnen zorgverleners zich nog te makkelijk ver-

schuilen om er in de praktijk mee aan de slag te gaan, wat helaas ook nog 

vaak gebeurt.”600 

Het RIVM ziet bovendien “onduidelijkheden in de uitgangspunten en rand-

voorwaarden van zorgstandaarden”.601 Het doel van zorgstandaarden zou 

onduidelijk zijn: “Volgens het Coördinatieplatform Zorgstandaarden beoogt 

een zorgstandaard optimale zorg voor mensen met een chronische aandoe-

ning te bevorderen, terwijl het platform in haar definitie aangeeft dat een 

zorgstandaard de normen voor goede zorg omschrijft. Als daarnaast wordt 

gekeken naar de uitwerking van zorgstandaarden en de hierbij opgestelde 

prestatie-indicatoren, lijken in een aantal gevallen de minimale kwaliteitsei-

sen van de zorg te worden beschreven. […] De discrepantie tussen het doel 

van de zorgstandaard en de uitwerking van de zorgstandaard in prestatie-

                                                   
596 CVZ (2012) 
597 LAN (2012a), p. 20 
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599 LAN (2012a), p. 20. Fysiotherapie wordt niet volledig vergoed vanuit de basisverze-
kering; zie paragraaf 3.d.1. 
600 LAN (2012a), p. 20 
601 Til (2010), p. 51 
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indicatoren leidt ertoe dat er mogelijk voor een aantal onderdelen van de 

zorg een minimum wordt gecontracteerd in plaats van de beoogde optimale 

zorg.”602 Deze door het RIVM geconstateerde ambiguïteit is inderdaad ook in 

de Zorgstandaard COPD zichtbaar, want daarin staat enerzijds dat deze op 

hoofdlijnen beschrijft “waaruit de zorg tenminste moet bestaan”, maar an-

derzijds dat deze “ook bedoeld [is] om optimale zorg te bevorderen”.603 

 

Dat het werken met de Zorgstandaard COPD daadwerkelijk tot kwaliteitsver-

betering kan leiden, blijkt uit de ervaringen van Zorggroep Het Huisartsen-

team met ketensamenwerking in West-Brabant. De zorggroep bestaat uit 

veertig huisartsen en hun praktijkondersteuners, een huisartsenlaboratorium, 

diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en specialisten uit ziekenhui-

zen. Alle zorgverleners houden zich aan de zorgstandaarden voor diabetes, 

COPD en hart- en vaatziekten. Daardoor zijn de zorg en de resultaten verbe-

terd. Huisarts Jan Frans Mutsaerts en Dominiek Rutters van Zorggroep Het 

Huisartsenteam: “De cijfers stimuleren een verdere verbetering van de zorg 

die conform zorgstandaarden door de Zorggroep geleverd wordt en waarvan 

patiënten voordeel ondervinden.”604 Men zet sterk in op kennisverhoging: 

“Ook al zou worden afgestapt van integrale bekostiging, de kwaliteitsslag die 

we de afgelopen jaren met elkaar hebben gemaakt, neemt niemand ons meer 

af.”605 

Voor het bevorderen van de toepassing van de Zorgstandaard COPD heeft de 

LAN halverwege 2012 een speciaal magazine Adem uitgebracht. Dit bevat 

informatie over de zorgstandaard en adviezen voor het gebruik ervan, en laat 

patiënten en zorgverleners aan het woord die vertellen over hun ervaringen 

met de Zorgstandaard COPD. Het magazine is in een oplage van 20.000 ver-

spreid onder zorgverleners. De LAN hoopt hiermee “bij te dragen aan de 

verankering van de zorgstandaard in de zorg voor mensen met COPD.”606 

Bovendien hebben onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum St. 

Radboud de ‘Nijmegen Clinical Screening Instrument’ (NCSI)-methode ont-

wikkeld om zorgverleners te ondersteunen bij de toepassing van zorgstan-

daard. Deze bestaat uit drie componenten: het meten van de integrale ge-

zondheidstoestand met het NCSI-instrument, een interventie gericht op het 

vaststellen van de individuele behandeldoelen en op het motiveren van de 

patiënt tot gedragsverandering, en regelmatige monitoring met de NCSI-

monitor.607 

                                                   
602 Til (2010), p. 52 
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Zorgplan 

Een essentieel onderdeel van de Zorgstandaard COPD is het individuele zorg-

plan. Het is de bedoeling dat zorgverlener en patiënt hierin hun afspraken 

over de behandeling en de te bereiken doelen vastleggen. In de patiëntenver-

sie van de zorgstandaard COPD staat het individuele zorgplan als volgt be-

schreven: “In een individueel zorgplan staat alles over uw COPD en de be-

handeling van uw COPD. Bijvoorbeeld welke klachten u heeft, waar uw be-

handeling uit bestaat, hoe u het beste met uw ziekte om kunt gaan, wat u 

zelf kunt doen om uw klachten te verminderen en met welke zorgverleners u 

te maken heeft en wat zij doen.”608 De LAN ziet een papieren versie van een 

individueel zorgplan als “het meest kansrijk”, omdat een papieren versie 

eerder gebruikt wordt door de patiënt. In een later stadium kan de papieren 

versie ook digitaal worden gemaakt.609 

 

In de praktijk hebben echter nog niet veel COPD-patiënten een individueel 

zorgplan.610 Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat in 2010 maar 12 procent 

van de COPD-patiënten een zorgplan had. Bovendien was daarvan maar een-

derde door hun behandelaar gevraagd naar hun ideeën daarover. Eenderde 

gaf ook aan dat de behandelaar rekening had gehouden met hun wensen 

toen het behandelplan werd opgesteld. En slechts 9 procent gaf aan een ko-

pie te hebben gekregen van hun behandelplan.611 Een jaar later was volgens 

NIVEL-onderzoek het aandeel COPD-patiënten met een persoonlijk zorgplan 

iets hoger, namelijk 14 procent. Daarvan is echter bijna driekwart door de 

zorgverlener, zonder enige inbreng van de patiënt, opgesteld.612 Bovendien 

wordt het persoonlijk zorgplan nauwelijks echt gebruikt in de zorg: ruim 

eenderde van de patiënten zegt het nooit te gebruiken, en bijna eenderde 

soms.613 De onderzoekers van het NIVEL concluderen hierover: “Patiënten en 

zorgverleners lijken nog onvoldoende overtuigd van de meerwaarde van het 

werken met een persoonlijk zorgplan en een actieve bijdrage van de patiënt. 

Dit zorgt voor een impasse: patiënten kiezen toch veelal nog voor een meer 

passieve rol – ook omdat ze niet precies weten hoe ze die actievere rol dan 

zouden moeten invullen – en zorgverleners dringen niet echt aan om dat te 

veranderen.”614 

Uit een meldactie die de NPCF, het Longfonds, de Diabetesvereniging Neder-

land (DVN) en De Hart&Vaatgroep begin 2012 onder bijna achthonderd pati-

enten met een chronische aandoening hebben gehouden, komen vergelijkba-
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re cijfers naar voren. Van alle chronisch zieken heeft 19 procent een persoon-

lijk zorgplan. Van de COPD-patiënten echter maar 13 procent; 54 procent 

heeft geen zorgplan en 33 procent weet het niet.615 Uit deze meldactie blijkt 

verder dat chronische patiënten die een zorgplan hebben, veel beter bij hun 

behandeling betrokken worden dan patiënten zonder zorgplan. Ook zijn zij 

veel positiever over de samenwerking tussen zorgverleners dan patiënten die 

geen zorgplan hebben. De patiëntenorganisaties willen dan ook dat zorg-

plannen een vast onderdeel uitmaken van de zorg voor chronisch zieken.616 

Een pilot naar COPD-ketenzorg in de regio Zwolle laat eveneens zien dat er in 

de praktijk nog niet veel terechtkomt van individuele zorgplannen. In de 

huisartsenpraktijken die verantwoordelijk waren voor de begeleiding van 

COPD-patiënten met GOLD-1 of -2, was namelijk weinig aandacht voor het 

opstellen van een individueel zorgplan. Praktijken gaven aan dat de reguliere 

zorg en het aanleveren van de patiëntgegevens nog te veel aandacht vroe-

gen.617 En bij een project voor verbetering van COPD-zorg in de regio Noord-

west Utrecht bleek het werken met een individueel zorgplan minder eenvou-

dig dan vooraf aangenomen. Kaderhuisarts Roel Wennekes uit Maarssen: 

“Zowel zorgverleners als patiënten moeten daaraan wennen. We hebben ge-

merkt dat het werken met een zorgplan bij een aantal mensen weerstand 

oproept. Het doel dat ruim 70 procent een individueel zorgplan heeft, is dan 

ook niet gehaald. De praktijk leert dat zo’n individueel zorgplan echt beperkt 

moet zijn in omvang. Start ermee met patiënten die er open voor staan, door 

zorgverleners die er feeling mee hebben. In ons geval waren dat met name 

de praktijkondersteuners en fysiotherapeuten.”618 

De Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging concludeert in haar eindrapport 

dat individuele zorgplannen en ondersteuning bij zelfmanagement nog wei-

nig van de grond komen. Dit vergt volgens de commissie niet alleen een 

cultuuromslag bij professionals, maar ook “bij patiënten die gewend zijn dat 

de zorgverlener zegt wat er moet gebeuren.”619 Praktijkondersteuner en ver-

pleegkundige Bas Janssen: “Hier is echt onvoldoende aandacht voor in de 

praktijk. Hulpverleners zijn onvoldoende in staat de patiënt partner en ver-

antwoordelijk te maken voor zijn eigen zorg. We denken nog steeds vanuit 

wat wij vinden dat moet.”620 Volgens longverpleegkundige/praktijkonder-

steuner Corrie Vernooij is het uiteindelijk de bedoeling dat de patiënt zelf de 

regisseur wordt van het zorgplan, maar is nu nog niet het geval: “Voor som-

migen is dat haalbaar, maar voor velen nog niet. COPD-patiënten worden 

                                                   
615 NPCF (2012), p. 6 
616 NPCF (2012) en NPCF (2012a) 
617 Weuring (2010), p. 17 
618 Beek (2012a), p. 23 
619 EIB (2012a), p. 57 
620 CVZ (2013) 



 139 

weliswaar steeds mondiger, maar we moeten ze nog heel veel uitleggen over 

de ziekte en ook over de zorgstandaard, want daar weten patiënten nog wei-

nig van.”621 Janssen vindt dat patiënten hier in getraind moeten worden: “Er 

zou aandacht moeten zijn in cursussen wat patiënten hier zelf mee kunnen 

en hoe ze dit met hun hulpverlener kunnen bespreken. Een idee kan zijn om 

ervaren patiënten en hulpverleners mensen te laten begeleidden in het con-

sult waarbij dit aan de orde komt. Een soort ‘on the job’ training van patiënt 

en hulpverlener tijdens het consult door een ervaren derde partij.”622 

 

Ook zorgverzekeraars zijn nog niet tevreden over het gebruik van zorgplan-

nen in de zorg voor COPD-patiënten. Theo de Kok van Achmea stelt dat maar 

weinig patiënten een individueel zorgplan hebben gekregen van hun zorgver-

leners en dat Achmea daarom praktijkgerichte projecten over Patient Empo-

werment en zelfmanagement ondersteunt.623 

Zorgverzekeraar VGZ koopt voor patiënten met COPD (en andere chronische 

ziekten) integrale zorg in bij zorggroepen, en heeft geconstateerd dat nog 

maar een kleine minderheid van de zorggroepen individuele zorgplannen 

gebruikt. In 2013 moeten echter alle zorggroepen waarmee deze zorgverze-

keraar een contract heeft, werken met individuele zorgplannen. VGZ is daar-

mee een van de eerste zorgverzekeraars in Nederland die dit verplicht stelt. 

Ronald van Breugel, beleidscoördinator zorg bij VGZ: “Het is een grote stap 

voor organisaties, maar het is noodzaak voor ze om ermee aan de slag te 

gaan. Sommige zorggroepen doen dat voortvarend en welwillend. Andere 

hebben vraagtekens bij de snelheid waarmee ze het moeten implementeren 

of twijfelen of ze wel voor elkaar krijgen dat iedereen ermee gaat werken.” 

Overigens betekent het beleid van VGZ niet dat alle patiënten een individueel 

zorgplan moeten hebben. Van Breugel: “Er kunnen redenen zijn om bij be-

paalde patiënten te wachten met een zorgplan, uiteraard ter beoordeling van 

de zorgverlener.”624 

 

Tot slot blijkt uit onderzoek van het Longfonds dat daar waar wel gebruik 

wordt gemaakt van individuele zorgplannen, deze qua vorm en inhoud niet 

altijd aansluiten bij de behoeften van COPD-patiënten. De zorgplannen wor-

den nauwelijks gebruikt, “omdat ze meer lijken op een medisch dossier dan 

op een werkboek waarmee iemand zijn ziekte begrijpt en aan kan.”625 Direc-

teur Michael Rutgers van het Longfonds: “Vraag je patiënten om medische 
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gegevens te noteren zoals gewicht, longvolume of vetpercentages, dan 

spreek je hen niet aan. Vermijd ook jargon en betutteling.”626 
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5 Aangeboden zorg is verzekerd, maar wordt niet 
gevraagd 

 

In dit hoofdstuk behandelen we pakketkwestie C. 

In deze pakketkwestie gaat het om zorg die 

zorgverleners aanbieden en die door het pakket 

vergoed wordt, maar waar mensen met COPD niet 

om vragen. Zo kan het zijn dat zorgverleners een 

zorgvorm aanbieden die tot het basispakket 

behoort, maar dat (bepaalde groepen) patiënten er 

geen gebruik van willen maken. 

 

Vanuit het perspectief van patiënten is het aanbieden van een behandeling 

die door de patiënt niet gewenst wordt, overbehandeling. Als patiënten niet 

om een bepaalde zorgvorm vragen, betekent dit echter niet automatisch dat 

het overbodig verzekerde zorg is. Het kan immers vanuit medisch oogpunt 

wel noodzakelijk zijn dat een patiënt gebruik maakt van de betreffende zorg. 

In dat geval is het dus van belang te onderzoeken hoe het komt dat patiënten 

er geen gebruik van willen maken. 

 

Van overbehandeling is daarnaast sprake als patiënten zorg krijgen aange-

boden die niet effectief is. In dat geval gaan we ervan uit dat die zorg door 

de patiënten eigenlijk niet gewenst wordt. Pakketkwestie C gaat ook over 

signalen van zorg uit het basispakket die (in bepaalde situaties) eigenlijk 

overbodig is, ondanks dat zorgverleners deze zorg aanbieden en dat patiën-

ten die (willen) gebruiken. Bijvoorbeeld als een dure vorm van zorg wordt 

aangeboden, terwijl een goedkoper alternatief voorhanden is. In dat geval 

kunnen we spreken van ongepast of ondoelmatig gebruik van het pakket. 

Omdat deze zorg voor patiënten geen meerwaarde biedt, gaan we ervan uit 

dat deze ook vanuit hun perspectief ongewenst is. Het geld dat met die on-

nodig dure zorg gepaard gaat, had immers ook aan andere zorg besteed 

kunnen worden. 

In dit kader pleit ZonMw voor een breed gedragen actieplan Verstandig kie-

zen, dat gericht is op het besparen van kosten in de Nederlandse gezond-

heidszorg door bepaalde medische interventies niet meer of minder te doen. 

Onderzoek door ZonMw laat namelijk zien dat door het minder of niet meer 

uitvoeren van interventies die niet (kosten)effectief zijn, aanzienlijke kosten-

besparingen mogelijk kunnen zijn.627 
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Ook patiënten zelf kunnen van mening zijn dat zorg onnodig of ondoelmatig 

verleend wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de meldactie ‘Zuinig met Zorg’ van 

de NPCF, waarin ruim vierduizend deelnemers hun mening gaven over moge-

lijke besparingen in de gezondheidszorg. Grote groepen deelnemers hebben 

‘vaak’ of ‘soms’ te maken gehad met ongebruikte medicijnen (47 procent), 

dubbele handelingen (38 procent) en onnodig terugkomen (37 procent).628 

 

Belangrijkste uitkomsten pakketkwestie C 

 

- Mensen krijgen een verkeerde diagnose. Mensen die geen COPD hebben, 

krijgen soms ten onrechte de diagnose COPD. Andersom komt het ook voor 

dat mensen met COPD ten onrechte een andere diagnose krijgen. Dit lijkt 

vooral te komen doordat het vaststellen van COPD niet eenvoudig is. 

- Er is sprake van overbehandeling. Een deel van de patiënten met COPD 

wordt overbehandeld of behandeld op een manier die onnodig duur is. The-

rapieontrouw van COPD-patiënten kan bovendien tot onnodige zorg en on-

nodige zorgkosten leiden. Ook is het de vraag of patiënten die zich in de 

laatste levensfase bevinden, wel tot het uiterste doorbehandeld moeten 

worden. 

- Herhaalde spirometrie staat ter discussie. Er zijn twijfels over het nut van 

herhaalde spirometrie tijdens de behandeling, omdat er voor COPD-

patiënten geen duidelijke effecten lijken te zijn in termen van de gezond-

heidswinst op lange termijn. Verder zijn er signalen dat huisartsen te vaak 

spirometrie zouden toepassen. 

- Sommige COPD-patienten hebben geen behoefte aan leefstijlinterventies. 

Een deel van de COPD-patiënten wil hun leefstijl niet veranderen en heeft 

dus ook geen behoefte aan zorginterventies die daaraan zouden kunnen 

bijdragen. Dit leidt ertoe dat ze leefstijladviezen niet opvolgen. Een gebrek 

aan motivatie is ook een van de oorzaken van het niet afronden van leefstijl- 

of longrevalidatieprogramma’s. 

- Stoppen-met-rokenadviezen sluiten niet aan bij behoefte patiënt. Een vijfde 

van de COPD-patiënten rookt en een deel van hen wil daar ook niet mee 

stoppen. Dit roept de vraag op of het dan wel zinvol is om daarop te blijven 

aandringen. COPD-patiënten krijgen bovendien stoppen-met-rokenadviezen 

die ze niet begrijpen of die niet aansluiten bij hun persoonlijke situatie. 

Sommige COPD-patiënten willen (misschien) wel stoppen met roken, maar 

hebben geen behoefte aan intensieve begeleiding in de vorm van een stop-

pen-met-rokenprogramma. Men geeft de voorkeur aan ondersteuning door 

alleen hulpmiddelen. 

- COPD-patiënten worden te vaak behandeld met inhalatiecorticosteroïden. 
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Ze ervaren daarvan onvoldoende effect, maar wel bijwerkingen. Overbehan-

deling met inhalatiecorticosteroïden komt vooral doordat artsen de behan-

deling van COPD-patiënten te vaak met een combinatiepreparaat (luchtweg-

verwijder en inhalatiecorticosteroïde) beginnen. Overbehandeling kan wor-

den tegengegaan door een behandeling met inhalatiecorticosteroïden ook 

weer te stoppen, maar artsen lijken daar (te) terughoudend in te zijn. 

- COPD-patiënten zouden te snel langwerkende luchtwegverwijders krijgen 

voorgeschreven. Deze zijn veel duurder dan kortwerkende luchtwegverwij-

ders. De toegevoegde waarde van de langwerkende luchtwegverwijder inda-

caterol wordt bovendien betwijfeld. 

- COPD-patiënten krijgen te vaak antibiotica voorgeschreven. Deels komt dit 

doordat de aanhoudende hoestklachten waarmee ze bij een arts komen, 

door die arts vaak ten onrechte worden gezien als een aanwijzing voor een 

luchtweginfectie. Ook bij exacerbaties worden antibiotica vaker voorge-

schreven dan door de richtlijnen wordt geadviseerd. 

- COPD-patiënten krijgen te vaak zuurstofbehandeling. Wil behandeling met 

zuurstof effectief zijn, dan is het van belang dat de patiënt niet rookt. Toch 

zijn er aanwijzingen dat zuurstofbehandeling wordt gegeven aan COPD-

patiënten die roken. Ook zou zuurstofbehandeling te vaak wordt toegepast 

in het kader van palliatieve zorg, terwijl de effectiviteit daarvan niet vast-

staat. Verder zijn er aanwijzingen dat patiënten zuurstof geleverd krijgen in 

een vorm die zij niet wensen. 

- COPD-patiënten en zorgverleners zijn tegen preferentiebeleid voor inhala-

tiemedicatie en bijbehorende inhalatoren. Het preferentiebeleid van zorg-

verzekeraars leidt ertoe dat patiënten met COPD soms zorg krijgen die ze 

eigenlijk niet wensen, namelijk de inhalatiemedicijnen en inhalatoren die 

door hun verzekeraar zijn aangewezen. Verschillende patiënten melden 

problemen met de vervanging van het merkmiddel Ventolin® door een gene-

rieke variant salbutamol. Het veranderen van inhalator kan leiden tot fouten 

bij het gebruik. 

- COPD-patiënten ontvangen soms ongewenste farmaceutische zorg. Zo 

krijgen ze te maken met inhalatoren die niet goed werken of die ‘onhandig’ 

zijn in het gebruik. Ook krijgen ze van verschillende zorgverleners soms 

tegenstrijdige inhalatie-instructie. 

- COPD-patiënten willen niet altijd een longtransplantatie. Een longtransplan-

tatie is een ingrijpende behandeling die een hoog sterfterisico heeft. Een 

succesvolle longtransplantatie leidt wel tot een betere kwaliteit van leven, 

maar niet tot een langere levensduur. Dit alles maakt de keuze voor een 

longtransplantatie voor veel COPD-patiënten tot een moeilijke afweging 

tussen voor- en nadelen. Sommigen van hen zien er dan ook van af. 
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5.a Diagnostiek 
 

Overbodige en onjuiste toepassing van verzekerde zorg voor COPD begint bij 

de diagnostiek. Mensen die geen COPD hebben, krijgen namelijk soms ten 

onrechte de diagnose COPD. Of mensen die wel COPD hebben, krijgen ten 

onrechte een andere diagnose. Bovendien is er discussie over het nut van 

screening. 

 

 

5.a.1 Verkeerde diagnose 

 

Zowel het Longfonds als de LAN stellen dat er overdiagnostiek van COPD 

plaatsvindt.629 De omvang daarvan is echter niet bekend. Uit de ervaringen 

van de ketenpoli COPD van het Maastricht UMC blijkt een overdiagnostiek 

van bijna 40 procent. Sinds oktober 2008 kunnen daar, in het kader van de 

COPD-ketenzorg en bijbehorende financiering, eenmalige consultaties en 

nadere analyse door de longarts of longverpleegkundige gedaan worden. In 

ruim twee jaar heeft de ketenpoli 376 patiënten van 64 huisartsen gezien. Bij 

bijna 40 procent van deze patiënten bleek echter helemaal geen sprake te 

zijn van COPD.630 Men heeft vervolgens bijscholing voor huisartsen georgani-

seerd, door een gespecialiseerde longverpleegkundige. Longarts Geertjan 

Wesseling verwacht dan ook dat het percentage patiënten met een onterechte 

COPD-diagnose in de toekomst lager zal zijn.631 

 

Bovenstaande geeft al aan dat een deel van de verklaring voor overdiagnos-

tiek ligt in het feit dat de diagnostiek voor het vaststellen van COPD niet een-

voudig is (zie ook de paragrafen 3.b.2, 4.a.2 en 4.a.3).632 In de Richtlijn dia-

gnostiek en behandeling van COPD van het CBO staat hierover: “De klinische 

diagnose van COPD is vaak onbetrouwbaar en in diverse onderzoeken is aan-

getoond dat zowel huisartsen als longartsen vaak de verkeerde diagnose aan 

een patiënt geven.”633 

Sommige onderzoekers en zorgverleners wijten het te vaak stellen van de 

diagnose COPD aan onvoldoende toepassing van (kwalitatief goede) diagnos-

tiek, vooral spirometrie (zie hiervoor ook paragraaf 4.a.4).634 Zo zeggen Jan 

Erik de Wildt (adviseur op het gebied van eerstelijnszorg) en Leo Kliphuis 

(directeur van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn; LVG): 

                                                   
629 CVZ (2011a) en LAN (2012), p. 13 
630 Wesseling (2011) en CVZ (2011c) 
631 CVZ (2011c) en CVZ (2012q) 
632 LAN (2011p), p. 6 
633 CBO (2010), p. 21 
634 Zhang (2011), p. 479 
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“Feitelijk kan functieonderzoek door iedereen worden uitgevoerd. Daarmee 

kan verkeerde diagnosticering plaatsvinden. Met als gevolg over- en onder-

behandeling van patiënten, bijvoorbeeld bij longpatiënten die geen adequate 

spirometrie hebben gehad.”635 Dirkje Postma (hoogleraar longziekten aan het 

UMCG) en enkele buitenlandse collega-wetenschappers vinden dat een COPD-

diagnose uitsluitend op basis van spirometrie, onzin is. Een luchtwegobstruc-

tie kan namelijk vele oorzaken hebben, waaronder een laag geboortegewicht 

of Cystic Fibrosis (CF; taaislijmziekte). Zij stellen daarom: “Spirometrie is een 

essentieel gereedschap voor patiëntevaluatie, maar gevaarlijk voor het stellen 

van ziektediagnose, en de term COPD moet alleen gebruikt worden in de 

juiste klinische (diagnostische) context.”636 Postma en haar collega’s wijzen er 

bovendien op dat een onomkeerbare luchtwegobstructie ook het gevolg van 

langdurige astma kan zijn.637 Bovendien kunnen de klachten en symptomen 

van COPD veel op die van astma lijken. Met (kwalitatief) onvoldoende dia-

gnostiek kan dit ertoe leiden dat patiënten met astma ten onrechte de dia-

gnose COPD krijgen.638 Zo bleek bijna de helft van de patiënten die bij de 

ketenpoli COPD van het Maastricht UMC aangemeld werden maar geen COPD 

hadden, wel astma te hebben.639 

Ook wordt soms gesteld dat er sprake is van overdiagnostiek van COPD, 

omdat bij GOLD 1 geen sprake van ziekte zou zijn.640 

 

Overigens hoeft een onterechte COPD-diagnose niet per definitie negatief 

geïnterpreteerd te worden. Huisarts Lidewij Broekhuizen schreef een proef-

schrift over diagnostiek bij COPD.641 Zij ziet in overdiagnostiek ook voorde-

len: “Als je slechte diagnostiek hebt, en er dus veel fout-positieven zijn, moti-

veer je meer mensen tot stoppen met roken. Dat is dus hartstikke goedkoop 

en geeft het beste resultaat als het gaat om de gezondheidswinst.”642 Volgens 

haar en een aantal collega-onderzoekers is namelijk aangetoond “dat rokers 

die worden geconfronteerd met de diagnose COPD, er beter in slagen om te 

stoppen”.643 

 

Overdiagnostiek bij ouderen 

Overdiagnostiek van COPD lijkt zich vooral bij ouderen voor te doen. Het 

UMCU deed bijvoorbeeld onderzoek onder 405 patiënten vanaf 65 jaar met 

                                                   
635 Wildt (2011), p. 11 
636 Postma (2012), p. 89. Zie ook: Broekhuizen (2012a), p. 8 
637 Postma (2012), p. 88. Zie ook: Mysore (2011), p. 2096 
638 LAN (2011p), p. 6, Lucas (2011), Lucas (2011a) en Lucas (2012) 
639 Wesseling (2011) 
640 Quanjer (2011), p. 1862, Quanjer (2012) en Spence (2011) 
641 Broekhuizen (2010) 
642 Stalenhoef (2012), p. 35 
643 Broekhuizen (2012), p. 32 
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COPD in een stabiele fase in de huisartsenpraktijk. Daaruit bleek dat volgens 

de GOLD-criteria 40 procent van hen geen COPD had.644 Uit een ander onder-

zoek in Nederlandse huisartsenpraktijken komt naar voren dat 16 procent 

van de bijna 3.500 onderzochte mannen vanaf 50 jaar (rokers en ex-rokers) 

ten onrechte de diagnose COPD had gekregen.645 Zowel de NHG-standaard als 

de CBO-richtlijn voor COPD maakt melding van een onderzoek waaruit bleek 

dat ongeveer 20 procent van gezonde niet-rokende ouderen ten onterechte 

als COPD-patiënt geclassificeerd werd.646 En emeritus hoogleraar fysiologie 

Philip Quanjer verwijst naar onderzoek waaruit tot maar liefst 50 procent 

overdiagnostiek van COPD bij gezonde niet-rokende ouderen naar voren 

kwam.647 

De overdiagnostiek van COPD bij ouderen komt vooral doordat in de GOLD-

richtlijn een vast afkappunt van 0,7 gehanteerd wordt voor de FEV
1
/FVC-ratio 

(FER), terwijl de gemiddelde waarde van de FER afneemt met de leeftijd. Vol-

gens een artikel in The Netherlands Journal of Medicine heeft meer dan 20 

procent van de gezonde ouderen boven de 60 jaar een FER van minder dan 

0,7.648 Het hanteren van deze grens voor de diagnose COPD kan dus tot aan-

zienlijke overdiagnostiek leiden.649 In zowel de NHG-standaard als de CBO-

richtlijn voor COPD staat het volgende over het risico van overdiagnostiek bij 

ouderen: “Referentiewaarden van de FEV
1
/FVC-ratio zijn onder andere leef-

tijdsafhankelijk, waardoor gebruik van een gefixeerd afkappunt leidt tot 

overdiagnostiek van COPD bij ouderen.”650 En: “het gefixeerde afkappunt van 

de GOLD-richtlijn voor COPD (FEV
1
/FVC-ratio < 0,7) staat ter discussie, onder 

andere vanwege het risico van overdiagnostiek bij gezonde personen ouder 

dan 60 jaar.”651 In onderwijsmateriaal van het NHG staat dan ook dat de dia-

gnose licht COPD bij personen boven de zestig jaar alleen gesteld moet wor-

den “na herhaalde spirometrie en in aanwezigheid van luchtwegklachten én 

een relevante rookhistorie of een andere risicofactor.”652 

Het alternatief voor een vast afkappunt zou een statistisch afgeleid afkap-

punt kunnen zijn, bijvoorbeeld 88 procent van de voorspelde waarde (de 

waarde van een gezond persoon van dezelfde leeftijd). Uit diverse onderzoe-

                                                   
644 Zhang (2011) en LAN (2011e), p. 53-54. Dit impliceert dus dat de huisartsen bij de 
diagnostiek de GOLD-criteria niet (juist) hadden toegepast. 
645 Robberts (2011), p. 1253 
646 Smeele (2007), p. 371 en CBO (2010), p. 27 
647 Quanjer (2011), p. 1861 
648 Broekhuizen (2012a), p. 7 
649 Broekhuizen (2012), p. 30-31. Bij jongere patiënten kan dit juist tot onderdiagnos-
tiek leiden (zie paragraaf 4.a.4). 
650 Smeele (2007), p. 371 en CBO (2010), p. 27. De NHG-standaard spreekt daarnaast 
van “een toenemende kans op overdiagnostiek van COPD naarmate de leeftijd stijgt”. 
Smeele (2007), p. 365 
651 Smeele (2007), p. 371 en CBO (2010), p. 27 
652 NHG (2009), p. 5. Zie ook: Stichting MCC Klik (2011), p. 12 
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ken is gebleken dat dit het aantal onterechte COPD-diagnoses bij ouderen 

aanzienlijk kan verminderen.653 Hoewel in de CBO-richtlijn staat dat een der-

gelijk criterium “logischer zou zijn”, hebben de opstellers van zowel deze als 

de NHG-richtlijn desondanks besloten het vaste afkappunt toch te hanteren 

“om niet af te wijken van de bestaande richtlijnen”.654 Het bestaan van overdi-

agnostiek van COPD bij ouderen is volgens Ivo Smeele, voorzitter van de 

CAHAG en bestuurslid van de LAN, echter reden waarom men bij de ontwik-

keling van richtlijnen nu toch bezig is “om meer leeftijdsgerichte afkappun-

ten te hanteren”.655 

In de 2010-versie van de GOLD-richtlijn werd overigens erkend dat het ge-

bruik van 0,7 als vast afkappunt voor de FER kan leiden tot overdiagnostiek 

bij ouderen of bij mensen boven de vijftig jaar.656 Opmerkelijk genoeg wordt 

in de revisies uit 2011 en 2013 echter niet meer over de mogelijkheid van 

deze overdiagnostiek gerept. Hierin staat dat het gebruik van een vaste FER 

weliswaar ertoe zal leiden dat de diagnose COPD bij ouderen vaker gesteld 

wordt, maar dat het risico op misdiagnose en overbehandeling toch klein is, 

aangezien spirometrie slechts een van de parameters is voor het vaststellen 

van de diagnose COPD, naast symptomen en risicofactoren.657 

 

Behalve leeftijd worden ook geslacht, lengte en etniciteit genoemd als facto-

ren die van invloed zijn op de FER en daarmee tot overdiagnostiek van COPD 

kunnen leiden.658 

 

Andere diagnose 

Andersom komt het ook voor dat patiënten met COPD ten onrechte een an-

dere diagnose krijgen. In de praktijk blijkt namelijk dat huisartsen veel epi-

sodes van hoestklachten als ongecompliceerde luchtweginfecties (‘acute 

bronchitis’) diagnosticeren.659 

Uit de verhalen van patiënten blijkt dat zij soms langdurig een verkeerde 

diagnose hebben gekregen, voordat ontdekt werd dat het eigenlijk om COPD 

ging. Soms met verstrekkende gevolgen. Patiënte Berna van der Linden: “Een 

jaar of tien geleden kreeg ik voor het eerst klachten. Als ik ‘s ochtends in de 

klas kwam, voelde ik me regelmatig heel raar. Alsof ik flauw ging vallen, 

alleen gebeurde dat niet. Volgens de huisarts was het hyperventilatie. Die 

                                                   
653 Robberts (2011) en Quanjer (2011), p. 1862 
654 Smeele (2007), p. 371 en CBO (2010), p. 27 
655 CVZ (2011d) 
656 GOLD (2010), p. 3 en 9 
657 GOLD (2011), p. 10-11 en GOLD (2013), p. 10-11 
658 GOLD (2013), p. 12, Postma (2012), p. 88, Robberts (2011) en Quanjer (2011), p. 
1861. Geen van deze bronnen vermeldt echter de richting waarin de betreffende facto-
ren werken. 
659 Broekhuizen (2012), p. 32-33 
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diagnose heeft hij jarenlang volgehouden. Pas sinds 2008 weet ik dat ik 

COPD heb.”660 Patiënte Irene ter Horst meldt dat haar huisarts ook hyperventi-

latie geconstateerd had: “Voor die tijd zei mijn huisarts dat ik hyperventileer-

de. Braaf mijn huisarts gevolgd en tegen mijzelf gezegd: doorgaan, geen 

vuiltje aan de lucht. Totdat ik gewoon niet meer kon en naar een longarts 

ben gegaan. Hij schrok van mijn gesteldheid en liet mij binnen een week 

opnemen. Dus was het geen hyperventilatie.”661 En COPD-patiënte Hilda Kui-

per-Van der Wier zegt: “De longarts heeft vijf jaar lang volgehouden dat mijn 

klachten door astma kwamen. Zelf had ik het gevoel dat er iets anders aan de 

hand was. Maar wat? Ik had geen idee.”662 Verder krijgen volgens praktijkon-

dersteuner en verpleegkundige Bas Janssen sommige patiënten ten onrechte 

de diagnose hartfalen, terwijl er eigenlijk sprake is van COPD.663 

 

 

5.a.2 Screening 

 

Omdat COPD zo vaak niet herkend wordt, zoekt men de oplossing daarvan 

soms in screening: het actief opsporen van patiënten met mogelijke COPD 

(zie paragraaf 4.a.2). Zo bood het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 

iedereen op 27 juni 2012 een ‘gratis’ longfunctietest aan. Het LUMC deed dit 

in het kader van wereldspirometriedag, “een dag waarop over de gehele we-

reld mensen worden aangemoedigd om hun longfunctie te testen om vroeg-

tijdig een indicatie te hebben van longziekten.”664 Sommige zorgverleners en 

wetenschappers betwijfelen echter of screening bij COPD wel zin heeft. 

 

Zo schrijven Onno van Schayck (hoogleraar preventieve geneeskunde in de 

eerste lijn) en Geertjan Wesseling (longarts), beiden werkzaam bij het Maas-

tricht UMC, in hun boek Leven met COPD: “Tegenwoordig proberen steeds 

meer huisartsen COPD actief op te sporen. Dat noemen we screenen. Meestal 

worden dan rokers opgeroepen om naar de praktijk te komen om een vra-

genlijst in te vullen en een longfunctieonderzoek te ondergaan. Of dat de 

moeite loont, is nog maar de vraag. Weliswaar worden op deze manier meer 

patiënten met COPD opgespoord, maar meestal betreft het dan patiënten 

met lichte vormen van de ziekte en weinig klachten. Dergelijke patiënten 

behoeven anders dan stoppen met roken geen speciale behandeling. Omdat 

eigenlijk iedereen met roken zou moeten stoppen, maakt het vinden van licht 

COPD bij mensen die daar eigenlijk helemaal geen klachten van hebben voor 

                                                   
660 Astma Fonds (2011o), p. 24 
661 www.astma-copd.nl (2012) 
662 Astma Fonds (2011o), p. 20 
663 CVZ (2013) 
664 LUMC (2012) 
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het beleid dus niet zo heel veel uit.”665 Huisarts Lidewij Broekhuizen noemt 

als argumenten tegen vroege detectie van COPD de kosten die daaraan ver-

bonden zijn, het onvoorspelbare beloop van milde COPD, het ontbreken van 

bewijs van effectiviteit van behandelingen bij milde COPD (behalve stoppen 

met roken) en de mogelijke angst en stress die patiënten kunnen ervaren als 

ze de diagnose COPD krijgen.666 

Enkele Amerikaanse artsen stellen dat screening alleen nut heeft als er een 

acceptabele behandeling beschikbaar is, en als vroege behandeling voorde-

len heeft met wachten totdat patiënten klachten of symptomen van een ziek-

te krijgen. Het huidige bewijs wat betreft COPD is echter dat de identificatie 

en behandeling van individuen die weliswaar luchtwegobstructie hebben, 

maar nog geen symptomen, geen verbetering oplevert en dat spirometrie 

patiënten ook niet motiveert om met roken te stoppen.667 Deze mening is ook 

te vinden in de GOLD-richtlijn.668 

 

De LAN stelt overigens ook dat bij COPD niet kan worden voldaan aan een eis 

die in Nederland aan bevolkingsonderzoek wordt gesteld, namelijk dat er een 

bewezen effectieve therapie voorhanden is. “De rol van medicamenteuze en 

niet-medicamenteuze interventies bij de beïnvloeding van de prognose van 

COPD rechtvaardigt op dit moment vooralsnog geen grootschalig bevol-

kingsonderzoek”, aldus de LAN in de Zorgstandaard COPD.669 

In de CBO-richtlijn is een vergelijkbaar standpunt te vinden. De opstellers van 

die richtlijn zijn wel van mening dat bij (ex-)rokende mensen boven de veer-

tig jaar met chronische hoest en/of meer dan twee infecties van de lagere 

luchtwegen, elk jaar actief COPD onderzocht moet worden door middel van 

onder andere spirometrie, als daar een anti-rookinterventie aan gekoppeld 

wordt. Tegelijkertijd zeggen ze echter dat ze “geen uitspraak [kunnen] doen 

of verwacht kan worden dat een vroege identificatie van rokers mét COPD in 

de huisartsenpraktijk leidt tot een hoger aantal rokers dat zal stoppen na 

gericht advies.”670 Desondanks wordt ook in de NHG-richtlijn spirometrie, 

gecombineerd met een stoppen-met-rokeninterventie, aanbevolen bij patiën-

ten van veertig jaar en ouder met een relevante rookhistorie die de huisarts 

bezoeken met langdurige of terugkerende luchtwegklachten. Actieve opspo-

ring bij rokers van veertig jaar en ouder die om een willekeurige reden de 

huisarts bezoeken, wordt echter niet aanbevolen.671 

                                                   
665 Schayck (2010), p. 29 
666 Broekhuizen (2012a), p. 10, Broekhuizen (2010), p. 116 en 134 en Broekhuizen 
(2012), p. 33 
667 Qaseem (2012) 
668 GOLD (2013), p. 10 
669 LAN (2012), p. 17 
670 CBO (2010), p. 25 
671 Smeele (2007), p. 362 en 369 
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5.b Behandeling algemeen 
 

De overdiagnostiek van COPD, zoals we die in de vorige paragraaf beschre-

ven hebben, kan leiden tot overbehandeling. Mensen die geen COPD hebben, 

krijgen bijvoorbeeld een behandeling voor COPD, of COPD-patiënten die ten 

onrechte een andere diagnose krijgen, worden behandeld voor een ziekte die 

ze niet hebben. Ook een niet goed uitgevoerde spirometrie (zie paragraaf 

4.a.4) kan overbehandeling tot gevolg hebben.672 Zo wordt er volgens de LAN 

te vaak begonnen met medicamenteuze therapie zonder dat de diagnose 

adequaat is gesteld.673 Overbehandeling is een probleem, immers: “Bij over-

behandeling kan er sprake zijn van onnodige risico’s. Te veel interveniëren 

daar waar er medisch gezien geen aanleiding is betekent het blootstellen van 

patiënten aan de risico’s en/of bijwerkingen die altijd aan een interventie zijn 

verbonden. […] Overbehandeling genereert onnodige zorgkosten.”674 

 

Een vorm van overbehandeling van COPD-patiënten kan liggen in het uitvoe-

ren van periodieke controles. Zoals eerder aangegeven (zie paragraaf 4.h.2) 

stelt de Zorgstandaard COPD dat patiënten met een lichte ziektelast mini-

maal één keer per jaar gecontroleerd moeten worden en patiënten met een 

matige of ernstige ziektelast minimaal twee keer per jaar.675 Longarts Jan 

Willem van den Berg vindt echter dat, omdat COPD een chronische aandoe-

ning is waarvan de ernst in de tijd fluctueert, controles op gezette tijden 

minder zinvol zijn dan controles “op indicatie”. Een controle in het ziekenhuis 

kost 45 tot 50 euro per bezoek. Met het verminderen van de controlefre-

quentie kan dan ook aanzienlijk op de kosten van COPD-behandelingen be-

spaard worden.676 Uit onderzoek is bovendien gebleken dat controles op aan-

vraag tot minder afname van de gezondheidstoestand en tot minder bezoe-

ken aan huisarts en longarts leiden. 677 

 

Een andere vorm van overbehandeling van COPD vindt plaats als behandeling 

in de tweede lijn uitgevoerd wordt, terwijl de betreffende patiënt ook in de 

eerste lijn behandeld had kunnen worden, of als de zorg verleend wordt door 

een arts, terwijl dat bijvoorbeeld ook door een verpleegkundige gedaan kan 

worden. In deze gevallen is de zorg te duur, en is dus sprake van ondoelma-

tig gebruik van het verzekerde pakket. Longarts Jan Willem van den Berg stelt 

dat veel COPD-zorg volgens protocol verloopt, en daarom net zo goed door 

                                                   
672 Wildt (2011), p. 8 
673 LAN (2012d), p. 17 
674 Beek (2010), p. 7 
675 LAN (2012), p. 24 
676 Berg (2011) 
677 Hesselink (2011) 
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een verpleegkundig specialist als door een medisch specialist gedaan kan 

worden. Ook vindt hij dat bij iedere COPD-patiënt die nu in de tweede lijn 

behandeld word, de noodzaak voor specialistische zorg steeds heroverwogen 

moet worden. Tot slot zou volgens hem door versterking van verpleegkundi-

ge thuiszorg het aantal dagen dat een patiënt na een exacerbatie in een zie-

kenhuis moet verblijven, met meer dan de helft verkort kunnen worden.678 

 

Ook therapieontrouw (voor een uitgebreide beschrijving: zie paragraaf 8.c) 

kunnen we in termen van ondoelmatig gebruik van verzekerde zorg be-

schouwen. Therapieontrouw heeft gevolgen voor de effectiviteit van de be-

handeling van COPD en dus voor de gezondheid van de betreffende patiën-

ten. Maar therapieontrouw impliceert ook dat bijvoorbeeld medicijnen of 

hulpmiddelen ongebruikt bij mensen in de kast liggen, terwijl deze vanuit het 

pakket wel vergoed zijn. Dit is een vorm van verspilling en dus ongepast 

gebruik. Dit wordt duidelijk uit het volgende bericht uit Medisch Contact: 

“Een patiënte uit onze praktijk is onlangs overleden op 73-jarige leeftijd. Ze 

leed aan COPD GOLD 4. Haar laatste levensjaar is ze twee keer op de IC [In-

tensive Care] beland vanwege een exacerbatie COPD met een hypercapnisch 

coma. Ze bezocht altijd trouw haar longarts, die haar trouw de benodigde 

recepten meegaf waarna ze trouw naar de apotheek ging die haar trouw de 

voorgeschreven medicatie afleverde. Tijdens het condoleancebezoek na haar 

overlijden gaf de achterblijvende familie trouw de overgebleven medicatie 

mee in twee grote vuilniszakken. We hebben het uitgestald in onze koffieka-

mer.”679 Als patiënten hun medicijnen niet (willen) gebruiken, hadden ze beter 

niet voorgeschreven en afgeleverd kunnen worden. 

Therapieontrouw kan bovendien tot overbehandeling leiden. Artsen die niet 

op de hoogte zijn van de therapieontrouw van hun patiënten, kunnen name-

lijk ten onrechte veronderstellen dat de werking van de medicatie onvol-

doende is en daarom de dosis verhogen, andere geneesmiddelen aan de 

behandeling toevoegen of een medisch-specialistische behandeling toepas-

sen. Ook kan therapieontrouw van COPD-patiënten tot dure zorg leiden die 

mogelijk voorkomen had kunnen worden, namelijk tot exacerbaties en zie-

kenhuisopnames. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea is daarom in 2011 

samen met een aantal geneesmiddelenfabrikanten het project ‘Opgelucht 

Ademhalen’ gestart. Dit had tot doel om de therapietrouw van astma- en 

COPD-patiënten te verbeteren. De initiatiefnemers verwachten dat dit tot 

minder onnodige opnames en daarmee tot een verlaging van de zorgkosten 

zal leiden.680 Overigens blijkt dat in Nederland, vergeleken met andere West-

                                                   
678 Berg (2011) 
679 Trouw (2011) 
680 Minder onnodige opnames voor astma- en COPD patiënten (2011) 
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Europese landen, vermijdbare ziekenhuisopnames bij COPD relatief weinig 

voorkomen.681 

 

Tot slot resteert de (moeilijke) vraag of het zinvol is om patiënten die zich in 

de laatste levensfase bevinden, te blijven doorbehandelen. Volgens het KNMG 

zijn veel artsen daartoe geneigd.682 Juist het niet aangaan van het gesprek 

over de kans op overlijden, kan tot gevolg hebben dat patiënten worden be-

handeld, die eigenlijk liever niet behandeld willen worden.683 Zo krijgt de 

NPCF regelmatig van patiënten met uiteenlopende aandoeningen reacties 

over het levenseinde. Petra Schout, teammanager bij de NPCF, geeft een 

voorbeeld van zo’n reactie: “Onnodig rekken van levens is in niemands be-

lang. Ik hoop dat het mij niet overkomt.” Schout voegt daaraan toe: “Medi-

sche zorg moet bijdragen aan kwaliteit van leven. Als je niet meer kunt her-

stellen, hoe zinvol is het dan om door te gaan met medische behandelin-

gen?”684 Schout denkt dat veel patiënten met een ernstige ziekte die in eind-

fase zitten, zullen afzien van zware behandelingen en eerder kiezen voor 

goede palliatieve zorg, als behandelaars open en eerlijk zijn over de progno-

se en de behandeling.685 

In het Practicum huisartsgeneeskunde staat een casus over COPD-patiënt 

Thijs, die al die behandelingen eigenlijk niet meer ziet zitten: “Er ontwikkelen 

zich verschijnselen van hartfalen en hij blijkt ook een lichte diabetes mellitus 

type 2 te hebben. De longarts verwijst hem hiervoor naar de cardioloog en de 

internist. Hij gebruikt inmiddels al maanden een lage onderhoudsdosering 

prednison en er blijkt bij een botdichtheidsmeting sprake van osteoporose. 

[…] ‘Ze stoppen me daar in het ziekenhuis helemaal vol met pillen en het 

helpt allemaal niets.’ Bij doorpraten blijkt hij weinig meer te voelen voor al 

die controles in het ziekenhuis en zou hij het liefst stoppen met de meeste 

medicijnen.”686 

Longarts Wanda de Kanter van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zegt 

over dit doorbehandelen van COPD-patiënten: “GOLD 4 is bijna een lost case. 

Maar het kromme is dat daar dus wel het meest op wordt losgelaten, terwijl 

er de minste winst valt te behalen. […] Als je de cijfers van COPD ziet, ten 

opzichte van tien jaar geleden, zie je dat iedereen ICS krijgen voorgeschre-

ven, met GOLD 3 en 4 gaan ze allemaal naar revalidatiecentra, […] nemen 

Respifor® [speciale dieetvoeding], […] longvolumereductie, longtransplanta-

ties, non-invasieve beademing, thuisbeademing. Alles om mensen langer te 

                                                   
681 Westert (2010), p. 44-45 en LAN (2013a), p. 45 
682 KNMG (2012), p. 7 
683 LAN (2012d), p. 10 
684 Patiënten ervaren nog veel verspilling (2011), p. 12 
685 Patiënten ervaren nog veel verspilling (2011), p. 12. Zie ook: Habraken (2009), p. 
139 
686 Duin (2010a), p. 75 



 153 

laten leven – met een heel slechte kwaliteit van leven. […] Er is zoveel meer 

technische zorg dan tien jaar geleden. […] Realiseer je wel, dat deze kosten 

zo verschrikkelijk veel hoger liggen dan vroeger. En alle longartsen doen nu 

aan non-invasieve beademing. Dat wil zeggen dat alle patiënten waarvan je 

vroeger het lef had om een code af te spreken, dat we die niet meer gingen 

beademen - dat doet ongeveer een kwart van de longartsen - nu nog wel in 

aanmerking komen voor die non-invasieve beademing. […] Wat je dus krijgt 

is dat je zieke mensen nog langer in leven houdt, met nog slechtere longen. 

Daar moet je je toch bij afvragen, of je dat wel moet willen.” De Kanter vindt 

daarom dat ‘uitbehandelen’ en ‘uitbehandeld zijn’ veel meer bespreekbaar 

moet worden gemaakt.687 

 

 

5.c Spirometrie 
 

We hebben aanwijzingen gevonden dat er tijdens de behandeling van COPD-

patiënten te veel diagnostisch onderzoek, vooral spirometrie, zou worden 

toegepast. 

De richtlijnen voor de behandeling van COPD adviseren om, in het kader van 

monitoring van COPD-patiënten, herhaaldelijk en regelmatig onderzoek door 

middel van spirometrie uit te voeren. De aanbevolen frequentie verschilt 

echter enigszins. In de Zorgstandaard COPD en in de GOLD-richtlijn staat 

namelijk dat een dergelijk onderzoek minimaal een keer per jaar moet 

plaatsvinden.688 Het percentage patiënten waarbij in de afgelopen twaalf 

maanden spirometrie is gecontroleerd, is dan ook een van de kwaliteitsindi-

catoren bij de Zorgstandaard COPD.689 Volgens de NHG-Standaard COPD 

moet eveneens eenmaal per jaar spirometrie worden uitgevoerd, maar kan 

dit bij een patiënt met licht COPD die gestopt is met roken, teruggebracht 

worden tot eenmaal per drie jaar.690 De opstellers van de CBO-richtlijn zijn 

van mening dat bij patiënten met een stabiele fase van licht COPD eens per 

drie jaar spirometrie dient te worden uitgevoerd.691 

Deze verschillen komen waarschijnlijk doordat er geen duidelijke weten-

schappelijke onderbouwing is voor de aanbevolen frequentie van spirome-

trie.692 Lisette van den Bemt, die promoveerde op een onderzoek naar de 

                                                   
687 CVZ (2011g) 
688 LAN (2012), p. 24 en GOLD (2013), p. 37 
689 LAN (2011o) en LAN (2012), p. 56 
690 Smeele (2007), p. 367 
691 CBO (2010), p. 32 
692 Zo staat in de CBO-richtlijn: “Voor deze frequentie is geen harde onderbouwing te 
geven.” Ook geeft men hierin aan dat er geen literatuur is ter onderbouwing van een 
nuttige frequentie van herhaling van spirometrie bij patiënten met COPD, en dat het 
moeilijk is de frequentie van spirometrische follow-up in de huisartspraktijk te onder-
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monitoring van COPD-patiënten in de eerste lijn, bestudeerde achttien Neder-

landse, buitenlandse en internationale richtlijnen, en vond dat zestien daar-

van periodiek longfunctieonderzoek adviseerden. Deze adviezen waren ech-

ter allemaal gebaseerd op meningen van experts, niet op wetenschappelijk 

bewijs.693 In de richtlijn van enkele Amerikaanse beroepsorganisaties en de 

ERS worden overigens, wegen het ontbreken van bewijs, geen aanbevelingen 

gedaan voor routinematige periodieke spirometrie.694 

 

Het nut van herhaalde spirometrie tijdens de behandeling wordt door onder-

zoekers en zorgverleners dan ook betwijfeld. Lisette van den Bemt bijvoor-

beeld onderzocht of het halfjaarlijks monitoren van COPD-patiënten (inclusief 

spirometrie) op lange termijn tot gezondheidswinst leidt. Het antwoord was 

negatief. Van den Bemt stelt dan ook “dat longfunctieverlies weliswaar het 

belangrijkste kenmerk is van de toenemende ernst van COPD, maar dat deze 

informatie in de eerstelijn meestal niet nodig is om de behandeling te opti-

maliseren”.695 

Huisarts Lidewij Broekhuizen wijst op de extra kosten die met spirometrie 

gemoeid zijn, terwijl daar geen extra opbrengsten in termen van gezond-

heidswinst tegenover hoeven te staan: “Het blijkt nu eenmaal dat als je inge-

wikkelder diagnostische strategieën inzet, je wel een betere diagnostiek 

krijgt, maar niet een betere gezondheid. Dat komt doordat stoppen met ro-

ken het enige is wat écht helpt bij COPD.”696 

Volgens kaderhuisarts/CAHAG Barend van Duin is sprake van een “slechte 

correlatie tussen de door de patiënt ervaren beperkingen in het dagelijks 

leven en de spirometrie-uitslagen.”697 Het is volgens hem belangrijker om de 

klachten, beperkingen en de kwaliteit van leven te monitoren. Herhaalde 

spirometrie vindt hij dan ook niet heel zinvol: “Het is voor patiënten ook wei-

nig motiverend steeds te moeten horen dat de longfunctie weer ‘minder’ is 

geworden. Op zijn best kunnen uitslagen van spirometrie bij ‘snelle dalers’ 

soms gebruikt worden als ‘munitie’ om in een gesprek over het stoppen met 

roken het belang van het stoppen nog eens te benadrukken.”698 

Janwillem Kocks, een huisarts die gepromoveerd is op onderzoek naar de 

CCQ, vindt eveneens dat spirometrie niet veel zegt over de algemene ge-

zondheidstoestand van patiënten, en dat andere symptomen en het aantal 

                                                                                                                        
bouwen: CBO (2010), p. 31-32. Ook in de Zorgstandaard COPD staat er geen evidence 
hiervoor is, en dat de aanbevolen frequentie gebaseerd is op “de huidige richtlijnen en 
common sense”: LAN (2012), p. 24 
693 Lammers (2011a), p. 4 
694 Qaseem (2011), p. 182 en Qaseem (2012) 
695 Lammers (2011a), p. 4 
696 Stalenhoef (2012), p. 35 
697 Duin (2010a), p. 46 
698 Duin (2010a), p. 52 



 155 

exacerbaties minstens zo belangrijk zijn.699 Volgens een bespreking van 

Kocks’ proefschrift in het tijdschrift Huisarts & Wetenschap “is het praktische 

nut van telkens herhaalde spirometrie in de follow-up van COPD inmiddels 

twijfelachtig te noemen.”700 Ook de longartsen Jan Willem van den Berg en 

Frans Toben vinden herhaald longfunctieonderzoek niet zinvol.701 

Volgens de opstellers van de richtlijn van enkele Amerikaanse beroepsorga-

nisaties en de ERS kan herhaalde spirometrie zelfs nadelige effecten hebben, 

bijvoorbeeld overbodige controles en longonderzoeken, of onnodige en inef-

fectieve behandelingen.702 

 

Overigens hebben we geen onderzoeken gevonden waarmee duidelijk is 

vastgesteld dat er in de praktijk daadwerkelijk te veel of te vaak spirometrie 

bij COPD-patiënten wordt toegepast. Volgens Ivo Smeele wordt er door huis-

artsen in de follow-upfase per patiënt gemiddeld 0,8 tot 1,0 keer per jaar 

spirometrie uitgevoerd.703 Uit onderzoek van het NIVEL komt naar voren dat 

driekwart van de patiënten in de afgelopen twaalf maanden een longfunctie-

test had ondergaan.704 

 

Huisartsen kunnen op grond van de Beleidsregel Huisartsenzorg - Verrichtin-

genlijst M&I van de NZa een vergoeding krijgen voor het verrichten van spi-

rometrie. Voor alle verrichtingen M&I (Modernisering en Innovatie) gelden 

vrije tarieven.705 Volgens een overzicht van de Landelijke Huisartsen Vereni-

ging (LHV) varieerden deze tarieven in 2012 tussen zorgverzekeraars van € 

50,78 bij De Friesland tot € 57,15 bij Salland.706 Sommige zorgverzekeraars 

stellen voorwaarden aan het aantal keren dat spirometrie door de huisarts 

gedeclareerd kan worden; bij VGZ bijvoorbeeld maximaal drie keer per ver-

zekerde per kalenderjaar.707 Deze voorwaarde is overigens aanmerkelijk ruim-

hartiger geformuleerd dan de richtlijnen aanbevelen. Andere zorgverzeke-

raars, zoals Achmea, stellen een dergelijke voorwaarde niet expliciet, maar 

verwijzen wel naar de richtlijnen.708 

Uit gegevens afkomstig van het LINH blijkt dat huisartsen in 2010 per 1.000 

ingeschreven patiënten 43 keer spirometrie declareerden.709 Verschillende 

                                                   
699 Stalenhoef (2012a), p. 82 
700 Chavannes (2011a) 
701 Berg (2011), p. 2410 en CVZ (2011f) 
702 Qaseem (2012) 
703 CVZ (2012f) 
704 Heijmans (2009a), p. 49-50, 70 en 90 
705 NZa (2012a) 
706 LHV (2011a) 
707 VGZ (2012) 
708 Achmea (2012) 
709 Stirbu-Wagner (2010) 
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zorgverleners suggereren dat financiële overwegingen hierbij een rol kunnen 

spelen. Longarts Jan Willem van den Berg bijvoorbeeld ziet beperking van het 

aantal longfunctieonderzoeken (spirometrie) als een van zeven mogelijkhe-

den om op de kosten van zorg voor COPD-patiënten te kunnen besparen. 

Daarmee kan volgens hem per patiënt 60 euro per jaar bespaard worden. Als 

belemmerende factor ziet hij echter het feit dat huisartsen een vergoeding 

voor krijgen voor (herhaald) spirometrisch onderzoek.710 Longarts Frans To-

ben wijst eveneens op de vergoeding die huisartsen voor spirometrie kunnen 

krijgen: “De huisarts, dus de eerste lijn, is ook spirometrie gaan doen. Daar 

krijgen ze namelijk geld voor, het wordt vergoed.”711 En op de vraag of spi-

rometrie, die nog heel veel wordt uitgevoerd, nu niet moet gaan verdwijnen, 

antwoordde Janwillem Kocks: “Nee, verdwijnen zal spirometrie niet, al is het 

maar omdat je er de diagnose mee moet stellen. Maar wel moet nu worden 

uitgediscussieerd hoe vaak je daarna de FEV
1
 nog moet bepalen. Wellicht niet 

bij elke controle. Maar veel praktijkondersteuners ‘verdienen’ zichzelf door 

spirometrie te doen. Bovendien is jarenlang gehamerd op het belang van 

spirometrie, dus dat verander je niet van de ene op de andere dag.”712 Vol-

gens Barend van Duin staat de vergoeding van spirometrie buiten de dia-

gnostische fase nu echter ter discussie bij de ziektekostenverzekeraars: “Het 

nu vaak geldende te declareren maximum van twee-drie spirometrieën per 

patiënt per jaar zal waarschijnlijk verlaagd worden.”713 

Het mogelijk te veel uitvoeren van spirometrie door huisartsen zou ook te 

maken kunnen hebben met de opleidingseisen die de CAHAG stelt. Het 

CASPIR-certificaat is namelijk drie jaar geldig, en om voor hercerticifering in 

aanmerking te komen, moet een zorgverlener (onder andere) jaarlijks mini-

maal tachtig spirometrieën doen (zie ook paragraaf 4.a.4).714 

 

 

5.d Leefstijlinterventies 
 

Sommige COPD-patiënten zijn erg gemotiveerd om hun leefstijl te verbete-

ren. Zo zegt de 57-jarige Jan de Bruijn: “Toen ik eenmaal wist wat ik man-

keerde, ben ik actief aan de slag gegaan om mijn gezondheid te verbeteren. 

Ik was extra gemotiveerd omdat ik graag weer wilde werken. Ik ben gestopt 

met roken en veel gaan sporten. Verder gebruik ik mijn medicijnen trouw, al 

heb ik het idee dat die relatief weinig doen. Langzamerhand ging het beter 

met me. Ik ben teruggegaan naar mijn werk. Geleidelijk aan hebben we het 

                                                   
710 Berg (2011), p. 2411 
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712 Stalenhoef (2012a), p. 83 
713 Duin (2010a), p. 52 
714 CAHAG (2012a) 
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aantal uren opgevoerd. Inmiddels ben ik weer fulltime bezig en dat gaat 

goed.”715 En de 52-jarige Maya beschrijft op 2 april 2012 op een lotgenotenfo-

rum voor COPD-patiënten haar reactie toen ruim een jaar geleden bij haar 

ernstig COPD werd geconstateerd: “Ik was opgenomen geweest met een zwa-

re longontsteking en toen moest ik drie weken in het ziekenhuis verblijven. 

Ik kreeg te horen dat ik in GOLD-stadium 4 zat en dat ik nog maar 20 pro-

cent longcapaciteit had. Ik ben me rot geschrokken, maar ik heb me niet 

laten kisten. Ik ben twee keer per week naar de fysio gegaan en iedere dag 

zeker minimaal een half uur traplopen, fietsen op de hometrainer, enz. enz. 

[…] Ik ben nu in GOLD-stadium 3, ik heb nu een longcapaciteit van 35 pro-

cent.”716 

 

Maar een deel van de COPD-patiënten wil hun leefstijl niet veranderen, en 

heeft dus ook geen behoefte aan zorginterventies die daaraan zouden kun-

nen bijdragen. Tijdens een mini-werkconferentie over COPD in mei 2011 

zeiden de deelnemers bijvoorbeeld dat patiënten met een lichte vorm van 

COPD (GOLD 1 en 2), haast niet te motiveren zijn tot gedragsverandering.717 

En volgens het NIVEL voldoet in 2011 maar 61 procent van de COPD-

patiënten aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), en is 16 pro-

cent zelfs op geen enkele dag in de week minimaal een half uur actief.718 60 

procent van degenen die niet voldoen aan deze norm, heeft van een arts of 

verpleegkundige het advies gekregen om meer aan lichaamsbeweging te 

doen.719 

Toch is een ruim tweederde (68 procent) van alle COPD-patiënten tevreden 

met de hoeveelheid beweging. Slechts 17 procent wil meer bewegen en 15 

procent twijfelt.720 De redenen waarom mensen niet meer beweging willen, 

liggen niet in een tekortschietend aanbod. De meerderheid van de COPD-

patiënten vindt namelijk dat er voldoende sportvoorzieningen zijn voor men-

sen met luchtwegklachten, dat er voldoende mogelijkheden zijn om onder 

medische begeleiding te sporten en dat de sportgelegenheden goed toegan-

kelijk zijn. Deels spelen gezondheidsredenen een rol: men geeft aan geen 

energie ervoor te hebben of dat de gezondheid het niet toelaat. Maar een 

deel van de patiënten wil gewoon niet: ze zijn van mening dat ze al genoeg 

bewegen, vinden andere activiteiten leuker of zeggen bewegen niet leuk te 

                                                   
715 Astma Fonds (2011o), p. 14 
716 www.astma-copd.nl (2012) 
717 Lammers (2011e), p. 12 
718 Baan (2012), p. 33-34. Zie ook: Jansen (2009), p. 5, 15 en 17 en Houtum (2011), p 
10, 58-59 en 64. De NNGB stelt dat dertig minuten matig intensieve beweging gedu-
rende minimaal vijf dagen per week gewenst is voor bevordering of behoud van ge-
zondheid. Wat matig intensief is, verschilt naar gelang de leeftijd. 
719 Baan (2012), p. 8 en 37 
720 Baan (2012), p. 36. Zie ook: Jansen (2009), p. 5 en 18 
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vinden.721 Een kwart van de COPD-patiënten die van een zorgverlener advies 

had gekregen over bewegen, vond dan ook dat dit advies niet aansloot bij 

hun persoonlijke situatie.722 

 

Als leefstijladviezen niet aansluiten bij de behoeften van COPD-patiënten, is 

het niet verwonderlijk dat deze vaak niet opgevolgd worden. Zo stelt Lisette 

van den Bemt naar aanleiding van haar promotieonderzoek: “Adviezen van de 

huisarts om de levensstijl te veranderen, zoals stoppen met roken of gewicht 

verliezen, werden door COPD-patiënten slechts zeer zelden opgevolgd.”723 

Renate Jansink, die bij stichting OOGG adviezen aan huisartsen geeft over 

praktijkondersteuning, vertelt over haar ervaringen: “Praktijkondersteuners 

zijn bevlogen, voelen zich betrokken bij de patiënten en hebben het beste 

met hen voor. Dat leidt tot adviezen over goede leefstijl en bij niet-bereiken 

van resultaten, tot nog veel meer adviezen. Het lastige is dat dit vaak juist tot 

weerstand leidt bij de patiënt. Zo lang hij namelijk zelf niet bereid is tot ver-

andering, zal dit niet gebeuren. […] De patiënt hoort het aan. Maar doet er 

niets mee […].”724 

 

Wellicht is hierdoor sprake van ongepaste of ondoelmatige besteding van 

publieke middelen. Leefstijladviezen die niet opgevolgd worden en daardoor 

geen effect hebben, zouden dan ook beschouwd kunnen worden als onge-

paste of ondoelmatige verzekerde zorg. Sommige zorgverleners zijn daarom 

van mening dat het behandelen van mensen die een ongezonde leefstijl heb-

ben, zinloos is. Zo stelt Wolter Alberts (fysiotherapeut en manueel therapeut): 

“Een fysiotherapeutische behandeling heeft niet veel effect als een patiënt 

zijn ongezonde leefstijl niet wil veranderen. [...] Als de leefstijl niet deugt, 

kun je als fysiotherapeut hoog en laag springen, maar je moet je eigen han-

delen ook legitimeren aan het bereiken van resultaten in de behandeltijd.”725 

Fysiotherapeut en docent fysiotherapie Albertina Poelgeest vindt echter dat 

het aan de patiënt is om te bepalen of behandeling zinvol is: “Ik denk dat 

zolang er een concrete hulpvraag van de patiënt is, het ethisch niet verant-

woord is om eenzijdig de behandeling te stoppen.” Wel vindt ze het belang-

rijk hoe de hulpverlener het brengt: “Het opdringen van adviezen of het over-

tuigen van het gegeven dat het gedrag slecht is, heeft dikwijls een averechts 

effect. De patiënt vertoont dan vaak weerstand en dit kan soms tot een con-

                                                   
721 Baan (2012), p. 37. Zie ook: Jansen (2009), p. 5 en 19 
722 Houtum (2011), p. 70 
723 Lammers (2011a), p. 5 
724 Beek (2012) 
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flict tussen hulpverlener en patiënt leiden. De vraag is of de patiënt daar 

uiteindelijk bij gebaat is.”726 

 

Richtlijnen voor COPD wijzen op het belang van motivatie voor leefstijlinter-

venties.727 Toch blijkt een gebrek aan motivatie een van de oorzaken te zijn 

van therapieontrouw bij het volgen van leefstijlprogramma’s en longrevalida-

tie (zie paragraaf 8.c). Op een posterpresentatie op 14 oktober 2011 tijdens 

een congres over COPD-ketenzorg in Utrecht, was bijvoorbeeld te zien dat 

een gebrek aan motivatie in 50 procent van de gevallen de reden was voor 

uitval uit leefstijlprogramma’s.728 

In de GOLD-richtlijn staat dat het vooral bij poliklinische longrevalidatie van 

belang is om zeer gemotiveerde patiënten te selecteren.729 Toch blijkt dat 

zo’n 20 tot 40 procent van de patiënten die een longrevalidatieprogramma 

start, het programma niet afmaakt. Dit kan niet alleen door ziektefactoren of 

praktische barrières worden verklaard.730 Maarten Fischer schreef een proef-

schrift over de opvattingen van COPD-patiënten die verwezen zijn naar een 

longrevalidatieprogramma over hun ziekte, en hun verwachtingen van de 

revalidatiebehandeling. Patiënten die bij voorbaat al sceptisch stonden ten 

aanzien van longrevalidatie, waren meer dan anderen geneigd het program-

ma niet af te maken.731 

Als een longrevalidatie- of leefstijlprogramma niet afgerond wordt, kun je 

betwijfelen of het dan wel effectief kan zijn. Ook hier is wellicht sprake van 

ongepaste of ondoelmatige besteding van publieke middelen. 

 

Stoppen met roken 

De belangrijkste benodigde leefstijlverandering voor mensen met COPD is 

stoppen met roken. Volgens onderzoek van het NIVEL rookte in 2011 21 

procent van de mensen met COPD. In de jaren daarvoor was dat een verge-

lijkbaar percentage.732 

Stoppen met roken is de enige manier om vermindering van de longfunctie 

tegen te gaan. “Hoe meer hierin geïnvesteerd wordt, hoe hoger uiteindelijk 

het rendement”, aldus de LAN in de Zorgstandaard COPD.733 De richtlijnen 

schrijven dan ook voor dat alle COPD-patiënten die roken, het advies moeten 

krijgen daarmee te stoppen. “Bij rokers die niet gemotiveerd zijn om te stop-

                                                   
726 Overmars (2012), p. 18 
727 Schmidt (2010), p. 12 en KNGF (2008a), p. 13 
728 CVZ (2011c) 
729 GOLD (2013), p. 27 
730 Fischer (2011), p. 11, 146 en 152 
731 Fischer (2011), p. 63-65 
732 Baan (2012), p. 7 en 25-27. Zie ook: Jansen (2009), p. 6 en 21 en Houtum (2011), p. 
10, 60-61 en 65 
733 LAN (2012), p. 27 
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pen dient dit regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, herhaald te worden”, staat in 

de CBO-richtlijn.734 De richtlijnen gaan ook uitvoerig in op het belang van het 

blijven motiveren van COPD-patiënten om met roken te stoppen.735 

 

Een deel van de COPD-patiënten die roken, wil daar echter helemaal niet mee 

stoppen. “Sommige patiënten die last hebben van benauwdheid willen ge-

woon alleen maar een pufje voorgeschreven krijgen en verder met rust gela-

ten worden, zodat ze thuis verder kunnen roken”, zei een van de deelnemers 

in oktober 2011 tijdens een symposium over COPD-zorg.736 

Volgens onderzoek van het NIVEL is 65 procent van de mensen met COPD die 

roken, van plan om daarmee te stoppen en heeft 53 procent van de rokende 

COPD-patiënten in het voorafgaande jaar een poging gedaan om te stop-

pen.737 Zorgverleners hebben echter soms een negatiever beeld van de be-

reidheid van COPD-patiënten om met roken te stoppen. Kaderhuis-

arts/CAHAG Barend van Duin bijvoorbeeld stelt dat zo’n 30 tot 40 procent 

van de COPD-patiënten te bewegen is tot het stoppen met roken; 60 tot 70 

procent dus niet.738 

 

De vraag is dan, waarom COPD-patiënten die roken, daar niet mee willen 

stoppen. Altuïtion heeft voor de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij de patiëntbeleving bij COPD in kaart gebracht. 

Hierin staat: “Roken blijft een vast onderdeel van je leven, je voelt niet de 

noodzaak om te stoppen. De ontspannende werking van een sigaret en de 

bijdrage aan de gezelligheid met andere rokers wegen veel zwaarder dan het 

aandringen van de huisarts en de praktijkverpleegkundige om te stoppen 

met roken.” Een patiënt verwoordt dit als volgt: “En dan dat sigaretje, dat 

troost mij. En dat zit puur hier, maar dan word ik opstandig en dan denk ik: 

‘Bekijk het allemaal maar’. Het is mijn keuze. Waar kies ik voor, voor kwaliteit 

van het leven, of voor kwantiteit van het leven?”739 

In het boek Ervaringen van patiënten en zorgverleners in de zorg voor diabe-

tes, COPD en CHF staat dat veel COPD-patiënten het niet noodzakelijk vinden 

om hun leefstijl te veranderen: “Men voelt weinig behoefte om te stoppen 

met roken en meer te gaan bewegen. Zelfs wanneer klachten zoals benauwd-

heid, hoesten en pijn op de borst toenemen, worden gewoontes nog niet 

                                                   
734 CBO (2010), p. 61 
735 LAN (2012), p. 27, Partnership Stop met Roken (2009), p. 28 en 35-36, CBO (2009a), 
p. 13, 16, 20, 27 en 66 en Chavannes (2007), p. 306, 308 en 311. Zie ook: Hoogsteder 
(2012) 
736 Lammers (2012) 
737 Baan (2012), p. 28. Zie ook: Jansen (2009), p. 6, 22 en 24 
738 Duin (2010a), p. 68 
739 Altuïtion (2011), p. 21 
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aangepakt.”740 Dat komt ook doordat voor veel mensen roken een middel is 

om met problemen om te kunnen gaan: “Het zijn mijn sigaretten, het is niet 

gezond, maar het geeft mij een heleboel rust. Het is mijn steun en toever-

laat”, zegt een patiënt.741 Ook angst om in gewicht aan te komen kan een 

reden zijn om niet met roken te willen stoppen. De meeste rokers die stop-

pen, worden namelijk een aantal kilo’s zwaarder, zo blijkt uit een recente 

meta-analyse van 62 studies.742 “Dit weerhoudt veel rokers ervan om te gaan 

stoppen”, aldus de auteurs van Effecten van preventie.743 

Ook volgens het rapport Nederlanders aan het woord over gezondheid en 

gezond leven willen mensen niet altijd gezonder gaan leven: “Maar ook wan-

neer er meer druk wordt uitgeoefend om gezond te gaan leven, kan het goed 

zijn dat iemand daar gewoonweg geen zin in heeft. Vooralsnog winnen de 

genotmiddelen de strijd.”744 Dit wordt geïllustreerd met een citaat van een 

vrouw die eigenlijk moet stoppen met roken: “Ik moet stoppen met roken 

[…], maar bewust ga ik er gewoon mee verder. Ja bewust, je kan er gewoon 

niet vanaf blijven. […] Nou ja, ik wil het niet. Ik wil niet stoppen met roken, ik 

wil het niet. Als ik het zou willen, dan zou ik kunnen stoppen, maar ik wil het 

niet. […] Ze hebben laatst bij mij een blaastest gedaan, ik moest gaan blazen, 

nou, longfunctietest. Ik zeg nou, als het slecht komt, dan ga ik stoppen, 

maar het kwam nog goed uit en dan ga je door.”745 

In dit rapport wordt specifiek ingegaan op mensen met een lage sociaaleco-

nomische status: “De meesten hebben gezondheidsproblemen en het li-

chaam voelt als ‘op’. Gezondheid is ‘het zonder problemen en zonder pijn 

doorkomen van de dag, zonder spanning’. De deelnemers hebben harde en 

heftige levens achter de rug of zitten daar middenin. Leven bij de dag is ge-

woon. Ver vooruit plannen is een uitzondering en door ziekte ook vaak niet 

mogelijk. Veel geld is er niet, gezonde voeding wordt als te duur ervaren en 

op vakantie gaan is een zeldzaamheid. Men is veel aan huis en aan de buurt 

gebonden. In zo’n leven heeft bijvoorbeeld het stoppen met roken geen prio-

riteit. Roken is juist een van de weinige pleziertjes die nog over zijn. In het 

algemeen bestaat er een negatief beeld van de officiële instanties en de 

overheid, en men is ook negatief over het rookverbod.”746 

 

Deze onwil van een deel van de COPD-patiënten om met roken te stoppen, 

roept de vraag op of het dan wel zinvol is daarop te blijven aandringen. Een 

praktijkondersteuner zei hierover tijdens een symposium over COPD-zorg: “Ik 

                                                   
740 Zorg Binnen Bereik (2011), p. 22 
741 Zorg Binnen Bereik (2011), p. 23 
742 Aubin (2012) 
743 Berg (2010), p. 29 
744 Kooiker (2011), p. 39 
745 Kooiker (2011), p. 39 
746 Kooiker (2011), p. 56 
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kreeg laatst een patiënt binnen die zei: ‘Ik moet bij u komen om te stoppen 

met roken.’ Dat wordt niks, dacht ik.” Toch zijn zorgverleners over het alge-

meen ervan overtuigd dat dit nodig is. Toen wij longarts Frans Toben bij-

voorbeeld de stelling voorlegden dat patiënten geen behoefte hebben aan 

een advies voor stoppen met roken, zei hij: “Tja, dat kan allemaal wel zo zijn. 

Ik heb ook wel eens geen behoefte aan veel dingen. Het laat onverlet dat het 

ongevraagd adviseren van stoppen met roken een plicht is van een arts. Veel 

onderzoek wijst ook uit dat dit wel degelijk zinvol is. Want ja, zo’n witte jas 

straalt naar patiënten toch vaak nog een vorm van autoriteit uit.”747 En de 

CBO-richtlijn maakt melding van een onderzoek waaruit blijkt dat, hoewel 

vrijwel alle huisartsen vinden dat het de eigen verantwoordelijkheid van de 

patiënt is om te besluiten te stoppen, toch 87 procent vindt dat zij zich mo-

gen bemoeien met het besluit van de patiënt.748 Bovendien is de motivatie van 

de patiënt beïnvloedbaar, staat in de Zorgmodule Stoppen met Roken: “De 

patiënt kan mede naar aanleiding van het stopadvies alsnog van gedachten 

veranderen.”749 

 

Wil een stoppen-met-rokenadvies effectief zijn, dan is het van belang dat dit 

voor de patiënt begrijpelijk is en aansluit bij zijn persoonlijke situatie en 

mogelijkheden. Zo zegt beleidsmedewerker Jan Benedictus van de NPCF over 

adviezen ter bevordering van de gezondheid: “De dokter moet ook niet tegen 

iedere patiënt hetzelfde verhaal vertellen. […] Zorgverleners moeten onder-

zoeken wat bij jou werkt. Hoe persoonlijker de boodschap is, hoe meer hij 

aanslaat.”750 In de praktijk gebeurt dat echter lang niet altijd. Van de rokende 

COPD-patiënten die in 2010 het advies kregen om te stoppen, vond namelijk 

39 procent dat advies niet begrijpelijk. Bovendien was de helft van mening 

dat het advies niet aansloot bij hun persoonlijke situatie.751 Longarts Pauline 

Dekker laat zien wat het effect kan zijn van een verkeerd gegeven stoppen-

met-rokenadvies: “Als ik vroeger een patiënt met COPD bij me had, zei ik: 

‘Uw longfunctie ziet er niet best uit. Het is vijf voor twaalf. Ik kan er omheen 

praten, maar als u doorgaat met roken, eindigt u in een rolstoel vanwege de 

benauwdheid. Ik zou absoluut meteen stoppen met roken.’ Een patiënt be-

gon dan tegen te sputteren over de luchtvervuiling die ook effect heeft bij-

voorbeeld en over andere rokers die nergens last van hebben. Het enige waar 

de patiënt dan om vroeg was een recept voor pufjes en hij of zij bleef ge-

                                                   
747 CVZ (2011f) 
748 CBO (2010), p. 60 
749 Partnership Stop met Roken (2009), p. 28 
750 NPCF (2011a), p. 10 
751 Houtum (2011), p. 11, 70 en 72. Zie ook: Heijmans (2009a), p. 52 en 121 
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woon doorroken. […] Ik had wel gelijk, maar het heeft geen zin om botweg te 

hameren op het belang van stoppen.”752 

 

COPD-patiënten die (misschien) wel willen stoppen met roken, hebben niet 

altijd behoefte aan intensieve begeleiding daarbij. COPD-patiënt Joost van der 

Burgh stelt dat je sommige patiënten niet kunt overtuigen om aan een stop-

pen-met-rokenprogramma deel te nemen, hoe hard een zorgverlener dat ook 

probeert en hoe goed dat programma ook is.753 Toen in 2011 stoppen-met-

rokenprogramma’s in de basisverzekering werden opgenomen, vond huisarts 

Eveline Hendriks geen van haar patiënten bereid om daaraan deel te nemen. 

Volgens Hendriks willen veel rokers graag dicht bij huis en op een zo een-

voudig mogelijke manier van hun verslaving af, en is een cursus van tien 

bijeenkomsten in eerste instantie “een brug te ver”.754 Ook uit de Monitor 

Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD komt dit 

naar voren. In 2009 werd namelijk aan de COPD-patiënten die roken en een 

stoppoging hebben ondernomen, gevraagd of ze daarbij gebruik hadden 

gemaakt van hulpmiddelen of ondersteunende programma’s. Een kwart had 

nergens gebruik van gemaakt. Telefonische coaching, trainingen of gedrags-

therapie werden niet genoemd, terwijl 39 procent wel gebruik had gemaakt 

van nicotinevervangers.755 Uit de groep COPD-patiënten die van plan waren 

om met roken te stoppen, kwamen vergelijkbare resultaten.756 In 2011 gaf 

bijna een vijfde (18 procent) van COPD-patiënten die rookten, die al dan niet 

een stoppoging hebben gedaan of van plan zijn te stoppen, aan dat ze daar-

bij geen behoefte hadden aan hulpmiddelen of begeleiding. Degenen die dat 

wel willen, hebben een sterke voorkeur voor hulpmiddelen.757 

Deze voorkeuren zouden overigens nog kunnen veranderen. In het kader van 

de ontwikkeling van de CBO-richtlijn voor de behandeling van tabaksversla-

ving is namelijk onderzoek gedaan naar de voorkeuren van COPD-patiënten 

ten aanzien van onder andere de ondersteuningsmethoden. Daarvoor werden 

onder andere groepsinterviews gedaan.758 Tijdens deze groepsinterviews 

veranderden de voorkeuren van COPD-patiënten en bleken er bovendien 

nieuwe interesses te ontstaan. De onderzoekers concluderen “dat mogelij-

kerwijs hieruit blijkt dat rokers gemakkelijk te beïnvloeden zijn in hun keuze 

voor een vorm van ondersteuning alleen al door het verstrekken van informa-

tie en het uitwisselen van ervaringen”.759 

                                                   
752 Service Apotheek (2011b), p. 14 
753 Lammers (2011c), p. 3 
754 Thiel (2011), p. 35 
755 Jansen (2009), p. 22 
756 Jansen (2009), p. 24 
757 Baan (2012), p. 30-31 
758 CBO (2010), p. 58 
759 CBO (2010), p. 59 
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Tot slot is het de vraag of het wel zinvol is om COPD-patiënten die roken en 

daar ook niet mee (willen) stoppen, op andere manieren voor hun ziekte te 

blijven behandelen. Op een lotgenotenforum op internet schrijft patiënt Roel 

op 30 januari 2011: “Een vier jaar geleden is er longemfyseem/COPD bij mij 

geconstateerd. Het contact tussen mij en de longarts is zakelijk (naar mijn 

mening in een verwijtende sfeer, daar ik heel veel moeite heb met stoppen 

van het roken).” Hij wordt meteen van repliek gediend door zijn medepatiën-

ten: “Je vraagt hier naar het verloop van deze ziekte. Die heb je voor een 

groot deel zelf in de hand: blijf je roken, zul je harder achteruitgaan dan 

iemand die niet meer rookt!!!” En: “Misschien begrijp je dan ook je reactie van 

je longarts een beetje, want een COPD-er behandelen die blijft roken, is voor 

hem zo’n beetje dweilen met de kraan open. Je verwacht dat hij je iets geeft 

waardoor jij je beter gaat voelen en tegelijkertijd werk je zelf je behandeling 

tegen.”760 

Blijven roken is bovendien van invloed op de effectiviteit van medicijnen voor 

COPD (zie paragraaf 3.b.3). COPD-patiënten die blijven roken, kunnen dan 

ook de ervaring hebben dat hun medicijnen niet werken. Zo schrijft Bas Jans-

sen, praktijkondersteuner en physician assistent in een gezondheidcentrum 

in Amsterdam, over een van zijn patiënten: “Jaap, 68 jaar, COPD GOLD 3 

komt voor de derde keer deze maand klagen over zijn benauwdheid. ‘Die 

pufjes van jou helpen niets’, bitst hij me toe terwijl zijn zwaar doorrookte 

adem me naar de keel vliegt. Begrip is niet mijn eerste emotie, irritatie 

wel.”761 

Sommige artsen geven duidelijk aan dat zij COPD-patiënten die blijven roken, 

niets te bieden hebben. Zo vertelt een 42-jarige patiënte: “De longarts was 

heel eerlijk tegen mij. Ik moest stoppen met roken. Het was niet zinvol om 

medicijnen voor te schrijven aan iemand die toch blijft roken. […] Ik ben er 

aan gaan werken om te stoppen met roken, maar na die waarschuwing duur-

de het toch nog vijf jaar voordat ik van die vreselijke verslaving af was. In die 

vijf jaar ben ik niet meer naar de longarts toe gegaan, want ik begreep heel 

goed dat hij echt niks voor me kon doen zo lang ik bleef roken.”762 

 

 

5.e Geneesmiddelen 
 

De meeste signalen over ongewenste verzekerde zorg voor mensen met 

COPD, hebben betrekking op behandeling met geneesmiddelen. Zo kan spra-

ke zijn van overbehandeling. Een belangrijk nadeel daarvan is de onnodige 

blootstelling aan bijwerkingen. 

                                                   
760 www.astma-copd.nl (2012) 
761 Janssen (2011c) 
762 Piepers (2006), p. 62 
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De LAN stelt in het NACL dat bij verschillende soorten inhalatiemedicatie 

mogelijk een aanzienlijke overbehandeling plaats vindt. Volgens de LAN wor-

den geneesmiddelen niet altijd conform de geldende richtlijnen voorgeschre-

ven en daarnaast vindt soms geen evaluatie plaats waardoor het gebruik niet 

gestopt wordt als de patiënt het geneesmiddel niet (meer) nodig heeft.763  

Het is ook mogelijk dat te dure geneesmiddelen worden voorgeschreven aan 

COPD-patiënten.764 De LAN wijst op de kosten die gepaard gaan met het ge-

bruik van geneesmiddelen, en stelt dat door het vergroten van het prijsbe-

wustzijn op dit gebied doelmatigheidswinst kan worden bereikt. In haar rap-

port Goed Gebruik Inhalatiemedicatie Astma en COPD beveelt zij aan om het 

kostenbewustzijn over inhalatiemedicatie astma en COPD te versterken: “Uit 

de analyse van richtlijnen Astma en COPD is gebleken dat er in de richtlijnen 

weinig aandacht wordt besteed aan de prijzen van de diverse inhalatiemedi-

cijnen. Dit belemmert voorschrijvers na afweging van effectiviteit en juiste 

keuze voor de specifieke patiënt bewust te kiezen voor het medicament met 

de laagste kosten. Aanbeveling is in de richtlijnen aandacht te besteden aan 

de prijzen van inhalatiemedicatie en het kostenbewustzijn onder voorschrij-

vers te versterken. Waarbij het advies is om in richtlijnen te verwijzen naar de 

plaats waar actuele prijzen van medicatie kunnen worden opgevraagd en 

geen bedragen te benoemen en niet de geldende prijzen ten tijden van richt-

lijnontwikkeling als leidend te nemen.”765  

 

 

5.e.1 Inhalatiecorticosteroïden 

 

Signalen van overbehandeling van COPD-patiënten met geneesmiddelen heb-

ben vooral betrekking op inhalatiecorticosteroïden (ICS, ontstekingsrem-

mers). Hoewel inhalatiecorticosteroïden een positief effect hebben op de 

kwaliteit van leven en het vermindering van het aantal exacerbaties, kunnen 

ze niet het verlies van de longfunctie tot stilstand brengen.766 

De GOLD-richtlijn stelt dat de effecten van inhalatiecorticosteroïden bij pati-

enten met COPD controversieel zijn, en dat hun rol bij het management van 

stabiele COPD beperkt is tot specifieke indicaties.767 Ze worden vooral aanbe-

volen ter voorkoming van exacerbaties. De Richtlijn Diagnostiek en Behande-

ling van COPD van het CBO adviseert namelijk het geven van inhalatiecorti-

costeroïden bij patiënten met COPD GOLD 3 of 4 met frequente exacerbaties. 

Hiervoor hanteert men “de arbitraire grens” van twee of meer exacerbaties 

                                                   
763 LAN (2012d), p. 17 en 19 
764 LAN (2012d), p. 17 en 19 
765 LAN (2011p), p. 12 
766 Berge (2011), p. 420 
767 GOLD (2013), p. 24 
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per jaar. De CBO-richtlijn vermeldt verder dat deze aanpak ook bij patiënten 

met GOLD 2 met frequente exacerbaties overwogen kan worden, “hoewel een 

wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt”.768 Ook in de NHG-

Standaard COPD staat dat een vermindering van het aantal exacerbaties door 

inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met GOLD 2 niet overtuigend is aange-

toond.769 Deze NHG-standaard is terughoudender dan de CBO-richtlijn wat 

betreft het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden aan patiënten met 

COPD. Men beveelt deze behandeling niet direct aan, maar adviseert huisart-

sen om haar in overweging te nemen, en eventueel ook weer te stoppen: 

“Overweeg behandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij patiënten met 

frequente exacerbaties (twee of meer per jaar); begin bij hen met een proef-

behandeling met een ICS. […] Als de exacerbaties niet afnemen, wordt de 

behandeling gestaakt. Overweeg bij patiënten met stabiel matig ernstig 

COPD (FEV
1
 > 50% van de voorspelde waarde) die ICS gebruiken, ICS te staken 

[…].”770 Ook in onderwijsmateriaal voor COPD stelt het NHG een proefbehan-

deling voor.771 

 

Volgens de LAN is er in de eerste lijn “mogelijk” sprake van overbehandeling 

met inhalatiecorticosteroïden van patiënten met licht of matig COPD en bij 

patiënten die gemiddeld minder dan tweemaal per jaar een longaanval heb-

ben.772 Veel zorgverleners spreken zich echter stelliger hierover uit en zijn 

van mening dat inhalatiecorticosteroïden te vaak worden voorgeschreven aan 

patiënten met COPD, vooral door huisartsen. 

Huisarts Ivo Smeele constateerde bijvoorbeeld dat in de zorggroep waar hij 

werkzaam is, meer dan 40 procent van de COPD-patiënten inhalatiecorticos-

teroïden gebruikt: “Dat zijn er veel te veel, daar kan de helft van af.” Volgens 

hem is er geen evidence voor het gebruik van inhalatiecorticosteroïden in de 

eerste lijn: “Inhalatiecorticosteroïden zijn eigenlijk alleen bij de patiënten met 

frequente exacerbaties geïndiceerd. Voor de rest is er voor deze middelen 

geen plaats in de eerste lijn.”773 Ook volgens longarts Wanda de Kanter wor-

den inhalatiecorticosteroïden te vaak voorgeschreven: “Als je ziet hoeveel 

COPD-patiënten […] nooit een exacerbatie hebben, maar allemaal inhalatie-

                                                   
768 CBO (2010), p. 238. Hier staat bovendien dat inhalatiecorticosteroïden niet worden 
aanbevolen om de achteruitgang in longfunctie (FEV

1
) bij COPD te vertragen, en dat ze 

niet geïndiceerd zijn om vanwege mortaliteitsreductie voor te schrijven. Iets vergelijk-
baars staat in de GOLD-richtlijn. Zie: GOLD (2013), p. 24 
769 Smeele (2007), p. 374 
770 Smeele (2007), p. 367. Dezelfde adviezen zijn te vinden in de KNMP richtlijn COPD. 
Zie: KNMP (2011), p. 8 
771 NHG (2009), p. 11 en 16 
772 LAN (2011p), p. 6 en LAN (2012d), p. 17 en 19 
773 CVZ (2011d) 
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corticosteroïden hebben.”774 Longverpleegkundige Matty Liefting zegt hier-

over in haar reactie op het conceptrapport: “Mijn ervaring is dat er hier nogal 

veel mis gaat en patiënten vaak onnodig veel medicatie gebruiken.”775 

Kaderhuisarts en onderzoeker Annelies Lucas beschrijft de praktijk bij huis-

artsen in Eindhoven: die sturen al hun patiënten met luchtwegklachten naar 

een astma/COPD-dienst voor diagnostiek. Van de patiënten die gedurende 

een half jaar bij de astma/COPD-dienst kwamen, bleek bijna de helft al inha-

latiecorticosteroïden te gebruiken. Zo’n 15 tot 25 procent van hen kon echter 

zonder problemen met dit medicijn stoppen.776 Uit een uitzending over COPD 

via de web-tv van Medisch Contact blijkt iets vergelijkbaars. Frank Smeenk, 

longarts aan het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, vertelde namelijk dat 

ongeveer 50 procent van de patiënten inhalatiecorticosteroïden gebruikte, 

maar dat dit aandeel aanzienlijk verkleind kon worden: “Naar aanleiding van 

onze diagnostische adviezen en behandeladviezen richting huisarts, konden 

we uiteindelijk bij 20 tot 30 procent van de mensen de inhalatiecorticosteroï-

den stoppen zonder dat de klachten in een jaar tijd recidiveerden.”777 Het 

bleek hierbij te gaan om patiënten bij wie een onjuiste diagnose gesteld was 

of patiënten met een lichte vorm van COPD die geen frequente exacerbaties 

hadden.778 

Onno van Schayck van het Maastricht UMC benoemde tijdens een congres 

over COPD-ketenzorg overbehandeling met inhalatiecorticosteroïden als een 

van de knelpunten in de zorg voor patiënten met COPD.779 In het boek Leven 

met COPD, dat hij samen met longarts Geertjan Wesseling schreef, staat dat 

inhalatiecorticosteroïden weliswaar veel worden voorgeschreven, maar dat 

“de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de effecten tegenvallen”: het regelmatig 

gebruik van inhalatiecorticosteroïden resulteert in een bescheiden verminde-

ring van het aantal exacerbaties.780 Beiden stellen bovendien - samen met 

Richard Dekhuizen (hoogleraar longziekten aan het UMC St Radboud in Nij-

megen) en Thys van der Molen (hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het 

UMCG) - in een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad dat behandeling met 

inhalatiecorticosteroïden vaak niet voldoende is om verdere exacerbaties te 

voorkomen en dat de effecten daarvan bij patiënten met ernstig COPD verre 

van uniform zijn: een aantal patiënten ervaart geen of nauwelijks effect, maar 

heeft wel last van bijwerkingen.781 Uit Deens onderzoek is bovendien geble-

ken dat COPD-patiënten die inhalatiecorticosteroïden gebruiken, een ver-
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776 Lucas (2011), p. 22. Zie ook: Lucas (2012) 
777 MCtv (2010) 
778 MCtv (2010a) 
779 CVZ (2011c) 
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hoogd risico lopen op een bepaald type bacteriële longinfectie. Hoe hoger de 

dosis, hoe groter het risico.782 

Ook longarts Frans Toben wijst op de mogelijke bijwerkingen. Hij zegt zelf 

erg restrictief te zijn met het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden, 

maar “anderen doen dit wel gemakkelijk, en veel. Jarenlang. […] En er gaat 

veel geld verloren indien inhalatiecorticosteroïden onterecht worden voorge-

schreven. Ook met het oog op de bijwerkingen. […] De bijwerkingen zijn nu 

eenmaal ernstig. Denk aan patiënten die door de botontkalking letterlijk door 

hun rug zakken en vervolgens morfine nodig hebben tegen de pijn. Of pati-

enten die in een korset naar de orthopeed moeten. Het kan aldus enorm 

invaliderend werken. Daarom ben ik van mening dat je als arts de plicht hebt 

om met voorschrijven terughoudend te zijn.”783 

 

Overigens vindt niet iedereen dat inhalatiecorticosteroïden te vaak worden 

voorgeschreven. Volgens longarts Dirkje Postma bijvoorbeeld is de veronder-

stelling dat inhalatiecorticosteroïden slechts resultaat boeken bij patiënten 

met GOLD 3 of 4, onjuist. Onderzoek heeft volgens haar namelijk aange-

toond dat inhalatiecorticosteroïden bij alle stadia van COPD tot minder exa-

cerbaties en verbeterde kwaliteit van leven kunnen leiden. Postma stelt dan 

ook dat inhalatiecorticosteroïden een plaats hebben in de behandeling van 

alle COPD-patiënten met frequente exacerbaties.784  

Postma wijst onder andere op de resultaten van de ‘GLUCOLD’-studie (Gro-

ningen Leiden Universities Corticosteroids in Obstructive Lung Disease).785 

“Deze studie toont voor het eerst een verband aan tussen de onderdrukking 

van de ontsteking die basaal is voor COPD, het gebruik van de medicatie en 

het voorkomen van de achteruitgang van de longfunctie. Veel studies onder-

zochten alleen mensen met een FEV
1
 van minder dan 50 procent. De GLU-

COLD-studie nam ook patiënten met een mildere vorm van COPD mee”, aldus 

Postma.786 Het NHG vond de bewijskracht van de GLUCOLD-studie echter on-

voldoende en zag daarin dan ook geen aanleiding om de aanbevelingen over 

het gebruik van inhalatiecorticosteroïden in de NHG-standaard COPD aan te 

passen.787 

 

Combinatiepreparaten 

Het te veel voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden aan patiënten met 

COPD lijkt voor een deel voort te komen uit het feit dat deze middelen ge-

                                                   
782 Andréjak (2012) 
783 CVZ (2011f) 
784 Postma (2011a) 
785 Lapperre (2009) 
786 Leeuw (2011), p. 16 
787 Geijer (2009) en Leeuw (2011), p. 17 
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combineerd met luchtwegverwijders in zogenoemde ‘combinatiepreparaten’ 

op de markt beschikbaar zijn. Het combinatiepreparaat Seretide® bijvoor-

beeld bestaat uit een combinatie van de luchtwegverwijder salmeterol en de 

inhalatiecorticosteroïde fluticason, en het middel Symbicort® bevat de lucht-

wegverwijder formoterol en de inhalatiecorticosteroïde budesonide. 20 pro-

cent van de gebruikers van luchtwegmedicatie blijkt alleen een combinatie-

preparaat te gebruiken.788 Volgens de LAN worden deze duurdere middelen 

voorgeschreven terwijl andere medicatie ook zou volstaan.789 Het gebruik van 

combinatiepreparaten leidt zo tot hogere medicijnkosten per dag en per 

recept.790 Tussen 2006 en 2010 zijn de kosten van het gebruik van genees-

middelen voor astma en COPD jaarlijks gemiddeld veel sterker gestegen (2,8 

procent) dan het aantal gebruikers (0,5 procent). Dit blijkt vooral te komen 

door het toenemende gebruik van combinatiepreparaten. De kosten daarvan 

zijn gestegen van 185 miljoen euro in 2006 naar 216 miljoen euro in 2010; 

bijna de helft van de totale kosten voor alle astma- en COPD-middelen.791 In 

2011 volgde een verder stijging naar ruim 225 miljoen euro.792 

 

In de NHG-Standaard COPD staat expliciet dat een huisarts de behandeling 

niet met een combinatiepreparaat moet beginnen: “De huisarts begint in het 

algemeen niet met een onderhoudsbehandeling met een vaste combinatie 

van een ICS en een LWBM omdat hiervoor uitsluitend een indicatie bestaat bij 

patiënten met ernstig of zeer ernstig COPD.”793 Ook in onderwijsmateriaal van 

het NHG wordt benadrukt dat er in de huisartsenpraktijk maar zelden plaats 

is voor deze combinatiepreparaten.794 Toch zijn er aanwijzingen dat huisart-

sen deze in de praktijk vaak voorschrijven. Zo zei Wanda de Kanter tegen 

ons: “Iedereen met COPD krijgt […], Seretide® en ook Symbicort®.”795 Annelies 

Lucas schrijft in een artikel onder het kopje Medicatie voorschrijven voordat 

de diagnose rond is: “Als een patiënt met klachten komt, is het begrijpelijk 

dat de huisarts daar meteen iets aan wil doen. Gebleken is dat dan nogal 

eens een inhalatiecombinatiepreparaat wordt voorgeschreven, al dan niet na 

eerst een proeftherapie met alleen een luchtwegverwijder. Dan is het moeilijk 

om nog betrouwbare longfunctiediagnostiek te doen.”796 En longarts Jan Wil-

lem van den Berg stelt: “Bij COPD zijn luchtwegverwijdende medicijnen be-

                                                   
788 SFK (2012a) 
789 LAN (2012d), p. 19 
790 CVZ (2012d), p. 19 
791 CVZ (2011i), p. 18-19 
792 CVZ (2012d), p. 19 
793 Smeele (2007), p. 367. De afkorting LWBM staat voor langwerkend bèta-2-
sympathicomimeticum. 
794 NHG (2009), p. 11 en 17 
795 CVZ (2011g) 
796 Lucas (2011), p. 21 
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langrijker dan ontstekingsremmende. Toch krijgen veel patiënten combina-

tiepreparaten van beide. Dit is volgens de richtlijnen onnodig.”797 

Uit informatie die wij in oktober 2012 via de LAN ontvingen (gebaseerd op 

gegevens van de SFK), blijkt dat zo’n 20 procent van de COPD-patiënten die 

in de tweede helft van 2011 voor het eerst inhalatiemedicatie kregen voorge-

schreven, direct startten met een combinatiepreparaat. Meer dan 80 procent 

daarvan werd geïnitieerd door huisartsen. Toch bleken specialisten vaker 

combinatiepreparaten als startmedicatie voor te schrijven (29 procent) dan 

huisartsen (19 procent).798 

 

Het terugdringen van het gebruik van combinatiepreparaten is volgens diver-

se zorgverleners dan ook een goede mogelijkheid om op de kosten van 

COPD-zorg te besparen. Zo schrijft de LAN: “Een concrete mogelijke bespa-

ring is het terugdringen van een te vroeg gebruik van combinatiepreparaten 

bij vooral COPD.”799 Ivo Smeele stelt: “Combinatiepreparaten vormen 50 pro-

cent van de kosten van de astma/COPD-medicatie in Nederland. Dat kan een 

stuk minder.”800 En volgens Jan Willem van den Berg kan door het minder 

voorschrijven van combinatiepreparaten honderd tot tweehonderd euro per 

COPD-patiënt per jaar bespaard worden.801 Wanneer we de gemiddelde jaar-

lijkse kosten per gebruiker van alleen een luchtwegverwijder (in 2011: onge-

veer 60 euro) vergelijken met die van een combinatiepreparaat (in 2011: ruim 

340 euro), dan zou die besparing wellicht nog hoger kunnen zijn.802 

Bij de informatie die wij in oktober 2012 via de LAN ontvingen, zit ook een 

berekening van de theoretische besparingen als in de helft van de gevallen 

waarin een combinatiepreparaat was voorgeschreven, gekozen was voor de 

luchtwegverwijder salbutamol. Dat zou een kostenbesparing van minimaal 

3,5 miljoen euro per jaar opleveren.803 

 

Stoppen met voorschrijven 

Behalve het minder vaak voorschrijven wordt ook het stoppen met voor-

schrijven door zorgverleners aangedragen als mogelijkheid om overbehande-

ling van COPD-patiënten met inhalatiecorticosteroïden terug te dringen. Zo 

zegt Wanda de Kanter: “Kijk, iedereen begint met inhalatiecorticosteroïden, 

en alles erop en eraan, en dat wordt eigenlijk niet meer gestopt. […] Stop het 

dan als het na drie maanden niet beter is geworden, als z’n longfunctie het-

zelfde is gebleven. Dat is misschien even een extra investering, maar op de 

                                                   
797 Berg (2011), p. 2410 
798 CVZ (2012f) 
799 LAN (2011p), p. 12 
800 CVZ (2011d) 
801 Berg (2011), p. 2411 
802 CVZ (2013k) 
803 CVZ (2012f) 
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lange termijn hoeven deze mensen dat niet hun hele leven te blijven gebrui-

ken. [… ] Als iemand alleen maar hees is geworden van de inhalatiecorticos-

teroïden, dan heb je alleen maar bijwerkingen. […] Doe dus follow-up, na niet 

al te lange tijd, op het effect van je behandeling. Ga je alleen symptomatisch 

behandelen, of wordt het echt een onderhoudsbehandeling? En beargumen-

teer dat dan ook. Er zijn veel bijwerkingen, een beetje dunnere huid, wat 

heesheid, een beetje candida. En het kost erg veel geld.”804 

 

Zoals eerder aangegeven besteedt het NHG expliciet aandacht aan de moge-

lijkheid om met inhalatiecorticosteroïden te stoppen. In de NHG-Standaard 

COPD wordt het stoppen van de behandeling met inhalatiecorticosteroïden 

onderbouwd met een onderzoek waaruit blijkt dat minimaal 40 procent van 

de patiënten waarbij dit gebeurde, geen exacerbatie kreeg.805 Ook in onder-

wijsmateriaal voor COPD benadrukt men het belang van stoppen: “Als het 

aantal exacerbaties en/of ziekenhuisopnamen niet afneemt heeft het géén 

zin om door te gaan met de inhalatiecorticosteroïden. […] Probeer altijd te 

stoppen met inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met stabiel matig ernstig 

COPD.”806 

In de NHG-patiëntenbrief voor medicijnen bij COPD wordt dit eveneens geop-

perd: “Heeft u een lichte vorm van COPD en heeft u lange tijd geen klachten 

gehad terwijl u toch ontstekingsremmers gebruikt? Dan bespreken we of u 

met de ontstekingsremmers kunt stoppen.”807 Toch kunnen huisartsen daar 

terughoudend in zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een project dat in 2009-

2010 uitgevoerd werd naar COPD-ketenzorg in de regio Zwolle. Hoewel men 

constateerde dat het percentage COPD-patiënten dat inhalatiecorticosteroï-

den kreeg, “hoog” was (56-58 procent), had men toch afgesproken om geen 

extra aandacht te besteden aan stoppen, “omdat er een kans is op een exa-

cerbatie bij stoppen van ICS”. Wel had men in het zorgprogramma beschre-

ven dat nieuwe patiënten met COPD geen inhalatiecorticosteroïden mochten 

krijgen.808 

 

Onderzoekers van het UMCG stellen dat veel artsen bij patiënten met licht tot 

matig COPD de behandeling met inhalatiecorticosteroïden eigenlijk moeten 

stoppen, maar terughoudend zijn om dat te doen, omdat ze bang zijn dat de 

patiënten dan exacerbaties krijgen. Artsen weten namelijk niet bij welke pati-

enten ze de behandeling met inhalatiecorticosteroïden veilig kunnen stop-

pen. De Groningse onderzoekers verrichtten daarom een studie naar biomar-

                                                   
804 CVZ (2011g) 
805 Smeele (2007), p. 374. Zie ook: Heijboer-Vinks (2008a), p. 29 
806 NHG (2009), p. 11 en 16 
807 NHG (2008) 
808 Weuring (2010), p. 16 
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kers die kunnen voorspellen welke patiënten mogelijk een exacerbatie zullen 

krijgen na afbouwen van inhalatiecorticosteroïden (zie paragraaf 7.b.1).809 

 

 

5.e.2 Luchtwegverwijders 

 

Ondanks het feit dat luchtwegverwijders volgens alle richtlijnen de eerste 

optie zijn bij een behandeling van COPD-patiënten met geneesmiddelen, 

hebben we toch enkele signalen gevonden dat er sprake zou zijn van overbe-

handeling met deze middelen. In de FTO-Module COPD staat bijvoorbeeld dat 

bij vermoeden van overgebruik van luchtwegverwijders de medicatie moet 

worden heroverwogen, en dat als resultaatdoelstelling van het FTO geformu-

leerd kan worden dat in de zes maanden na het FTO het aantal patiënten met 

COPD met overgebruik van een luchtwegverwijder gedaald is met 50 pro-

cent.810 

De meeste signalen van overbehandeling hebben echter betrekking op het 

type luchtwegverwijder dat wordt voorgeschreven. Zo wijst de LAN op het 

gebruik van langwerkende luchtwegverwijders bij COPD-patiënten die slechts 

incidentele klachten hebben.811 Alle Nederlandse richtlijnen geven namelijk 

aan dat artsen altijd moeten beginnen met het voorschrijven van een kort-

werkende luchtwegverwijder, en pas als deze onvoldoende helpt, moeten 

overstappen op een langwerkende luchtwegverwijder.812 Volgens apotheker 

Erik Gerritsen gebeurt dat in de praktijk echter niet altijd. Hij stelt namelijk 

dat bij patiënten met COPD de keuze voor geneesmiddelen verbeterd kan 

worden, “bijvoorbeeld door conform de NHG-Standaard vaker te beginnen 

met een kortwerkende in plaats van met een veel duurdere langwerkende 

luchtwegverwijder”.813 In onderwijsmateriaal van het NHG wordt gewaar-

schuwd: “Uit de reclame van de farmaceutische industrie over langwerkende 

middelen blijkt onvoldoende dat bevindingen veelal niet gelden voor de pati-

enten met licht of matig ernstig COPD.”814 Het NHG stelt daarin verder dat 

met een kortwerkende luchtwegverwijder niemand tekort wordt gedaan, en 

dat het kostenaspect bij de keuze van een middel ook een rol kan spelen.815 

                                                   
809 Liesker (2011) 
810 Heijboer-Vinks (2008a), p. 30. FTO is een farmacotherapeutisch overleg waarin 
huisartsen en apothekers het voorschrijfbeleid bespreken. Zij kunnen hierbij onder-
steund worden door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). 
811 LAN (2012d), p. 19 
812 Smeele (2007), p. 366, CBO (2010), p. 34 en KNMP (2011), p. 7. Alleen de GOLD-
richtlijn spreekt een voorkeur uit voor langwerkende luchtwegverwijders. GOLD (2013), 
p. 32 en 35 
813 Gerritsen (2011) 
814 NHG (2009), p. 6 
815 NHG (2009), p. 7 
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De Orde van Medisch Specialisten (OMS) wijst eveneens op de kosten van 

langwerkende luchtwegverwijders, namelijk in de Leidraad doelmatig voor-

schrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten. In deze leidraad 

geeft de OMS aan dat er bij het voorschrijven van geneesmiddelen nog veel 

doelmatigheidswinst te behalen valt, onder andere door voorschrijven op 

stofnaam, of door met de eerste lijn tot regionale afspraken te komen over 

voorkeursmiddelen. In een lijst van vijftien geneesmiddelgroepen “die gezien 

de hoogte van de extramurale geneesmiddelkosten als eerste in aanmerking 

komen voor het maken van regionale afspraken met de eerste lijn”, staan 

langwerkende luchtwegverwijders op de elfde plaats.816 

De langwerkende luchtwegverwijders zijn inderdaad veel duurder dan de 

kortwerkende. Zo kostten de langwerkende middelen in 2011 per gebruiker 

rond of meer dan 200 euro (salmeterol 190 euro, formoterol 265 euro, inda-

caterol 269 euro) en tiotropium zelfs 413 euro. Bij de kortwerkende middelen 

waren de kosten per gebruiker veel lager (salbutamol 33 euro, terbutaline 45 

euro en ipratropium 74 euro).817 

Het bovenstaande wil overigens niet zeggen dat het gebruik van een lang-

werkende luchtwegverwijder altijd onterecht is. Voor sommige patiënten is 

dit namelijk wel nodig. Zo bleek tijdens de Longweek in 2011, waarbij zo’n 

1.300 apotheken de COPD-medicatie gecontroleerd hebben, dat veel mensen 

de verkeerde medicatie gebruikten. Apotheker Margriet Kooyman van Apo-

theek Den Hoorn hierover: “Verder hadden we mensen die op de verkeerde 

medicatie zaten, zoals een mevrouw die dagelijks de kortwerkende luchtweg-

verwijder Bricanyl inhaleerde. Zij kon beter overstappen op een langwerkend 

middel.”818 

 

Tot slot is er kritiek op de toepassing van een specifieke langwerkende 

luchtwegverwijder, namelijk indacaterol. Dit is een nieuw middel dat in Ne-

derland in 2010 voor het eerst werd voorgeschreven en in 2011 al ruim 

11.000 gebruikers kende.819 De toegevoegde waarde van dit middel voor de 

behandeling van COPD wordt echter betwijfeld. Volgens het Geneesmiddelen-

bulletin is er geen verschil in werkzaamheid tussen indacaterol en de verge-

lijkbare middelen formoterol en salmeterol. Ook is er geen verschil in bijwer-

kingen, maar met indacaterol is minder ervaring opgedaan dan met die ande-

re luchtwegverwijders. Van dit tijdschrift krijgt indacaterol daarom een zoge-

noemde ‘rode kaart’: het is een product met extra risico’s dat niets toevoegt 

aan de behandelmogelijkheden.820 Prescrire International wijst er zelfs op dat 

                                                   
816 OMS (2011), p. 18. Op de twaalfde plaats staan overigens inhalatiecorticosteroïden. 
817 CVZ (2013k) 
818 Bos (2011b), p. 10 
819 CVZ (2013k) 
820 Bijl (2011). Zie ook: CVZ (2013j) 
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indacaterol vaker bijwerkingen geeft dan vergelijkbare geneesmiddelen. Ook 

volgens dit blad heeft indacaterol voor patiënten met COPD geen therapeuti-

sche meerwaarde boven de bestaande behandelingen.821 

Verder is de vraag of de doseringen indacaterol die in Nederland gebruikt 

worden, 150 en 300 microgram per dag, niet onnodig hoog zijn. De Ameri-

kaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft namelijk alleen een dosis 

van 75 microgram goedgekeurd. Deze zou even goed werken als de hogere 

doses die door de European Medicines Agency (EMA) zijn goedgekeurd.822 

Vanuit deze optiek zou het voorschrijven van 150 of 300 microgram dus 

overbehandeling kunnen betekenen. 

 

 

5.e.3 Antibiotica 

 

COPD-patiënten krijgen te vaak antibiotica voorgeschreven. Dit kan zowel 

voor henzelf als voor andere mensen schadelijke gevolgen hebben, want 

behalve het feit dat de antibiotica niet helpen, is er het risico dat bepaalde 

bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica (resistentie). 

Overbehandeling met antibiotica vindt ten eerste plaats doordat artsen bij 

COPD-patiënten een verkeerde diagnose stellen (zie paragraaf 5a.1); de aan-

houdende hoestklachten waarmee de patiënt komt, worden door de arts vaak 

gezien als een aanwijzing voor een luchtweginfectie.823 Huisarts Lidewij 

Broekhuizen stelt in haar proefschrift dat meer dan 50 procent van de patiën-

ten die aanhoudende hoestklachten hebben, door hun huisarts met antibioti-

ca behandeld worden.824 Broekhuizen denkt dat het voor huisartsen mis-

schien min of meer een gewoonte is om bij aanhoudend hoesten antibiotica 

en hoestremmende middelen voor te schrijven: “Als een automatisme, dat 

heb ik zelf ook.”825 Het vergroten van het bewustzijn dat er sprake kan zijn 

van COPD, en een betere diagnostiek daarvoor, kunnen volgens haar leiden 

tot het minder onnodig, maar juist kosteneffectiever voorschrijven van anti-

biotica: “Ook kan het stellen van de diagnose COPD irrationeel voorschrijven 

van antibiotica helpen verminderen.”826 

In de tweede plaats vindt er overbehandeling van COPD-patiënten met antibi-

otica plaats doordat deze te vaak worden voorgeschreven bij exacerbaties. 

Hoewel antibiotica bij COPD alleen geïndiceerd zijn bij de behandeling van 

                                                   
821 Prescrire editorial staff (2011a), p. 201 
822 Chowdhury (2011) 
823 De meeste luchtweginfecties worden overigens niet door een bacterie, maar door 
een virus veroorzaakt; behandeling met antibiotica heeft dan geen zin, zie: Vainio 
(2012), p. 77 en 79. 
824 Broekhuizen (2010), p. 11 
825 Stalenhoef (2012), p. 34 
826 Broekhuizen (2010), p. 143. Zie ook: p. 11, 37, 116 en 134 en Broekhuizen (2012) 
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exacerbaties, dient dit volgens de richtlijnen slechts in zeer specifieke geval-

len te gebeuren, zoals patiënten met (zeer) ernstig COPD, met verschijnselen 

van een infectie (koorts) of met een zeer slechte longfunctie (FEV
1
< 30 pro-

cent).827 In de GOLD-richtlijn staat bovendien dat het gebruik van antibiotica 

bij de behandeling van exacerbaties controversieel blijft.828 Ook in een artikel 

in het Wetenschappelijk Platform van het Pharmaceutisch Weekblad wordt 

gesteld dat het nut van de behandeling van exacerbaties met antibiotica om-

streden en niet wetenschappelijk vastgesteld is.829 Toch wordt een exacerba-

tie vaak behandeld met antibiotica: meer dan 80 procent van de patiënten in 

de tweede lijn en de helft van de patiënten in de eerste lijn wordt behandeld 

met antibiotica.830 Uit onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van 

exacerbaties in de eerste lijn komt echter naar voren dat antibiotica vaker 

werden voorgeschreven dan volgens de NHG-richtlijn te verwachten was.831 En 

volgens onderzoekers van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam wordt 

ongeveer 60 procent van de exacerbaties van COPD-patiënten met antibiotica 

behandeld, terwijl slechts 30 procent van de exacerbaties een bacteriële oor-

zaak heeft. Dit betekent overbehandeling met antibiotica. Men onderzocht 

daarom of bacteriële en niet-bacteriële COPD-exacerbaties met extra dia-

gnostische bloedtesten beter van elkaar onderscheiden kunnen worden.832 In 

een artikel in het International Journal of COPD geven enkele Britse auteurs 

aan dat dit soort tests dringend nodig zijn om tot rationeel voorschrijven van 

antibiotica bij COPD te komen. Zij stellen dat de oorzaak van exacerbaties in 

het verleden te vaak werd toegeschreven aan bacteriële infecties, maar dat 

nieuwe onderzoeken uitwijzen dat virale infecties bij ongeveer de helft van 

de COPD-exacerbaties een rol spelen.833 Het gebruik van antibiotica bij COPD 

is dus mogelijk “excessief” en draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van 

resistentie.834 

 

 

5.e.4 Zuurstof 

 

Bij patiënten met ernstig COPD kan zuurstoftoediening deel uitmaken van de 

behandeling.835 Wil zuurstofbehandeling effectief zijn, dan is het van belang 

                                                   
827 Smeele (2007), p. 368 en 375, CBO (2010), p. 261-263, KNMP (2011), p. 8 en GOLD 
(2013), p. 25, 32 en 42 
828 GOLD (2013), p. 42 
829 Zanden (2011), p. 91 
830 Beasley (2012), p. 563-564 
831 Lammers (2011d), p. 9 
832 Denker (2012) 
833 Beasley (2012), p. 562 
834 Beasley (2012), p. 563 
835 Wijkstra (2011) 
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dat de patiënt niet rookt. In de CBO-richtlijn voor COPD staat daarover: “Ab-

solute contra-indicaties voor een onderhoudsbehandeling met zuurstof zijn 

er niet. Behandeling wordt echter slechts zinvol geacht bij patiënten die me-

dicamenteus optimaal zijn behandeld en die niet meer roken. Onderhouds-

behandeling met zuurstof wordt niet zinvol geacht bij onvoldoende gemoti-

veerde patiënten.”836 In de KNMP-richtlijn voor COPD staat ongeveer dezelfde 

tekst, en wordt tevens gewezen op het risico van brandgevaar als de patiënt 

rookt.837 

Toch zijn er ook aanwijzingen dat er zuurstofbehandeling wordt gegeven aan 

mensen die roken. Zo schreef iemand op 22 april 2011 op het lotgenotenfo-

rum van de website astma-COPD.nl: “Mijn moeder heeft nu tien jaar COPD. Ze 

zit nu dag en nacht aan de zuurstof en in een rolstoel. Maar ze blijft door-

gaan met roken!! Dan wordt de zuurstof even dichtgedraaid.”838 Longarts 

Wanda de Kanter zei tegen ons het volgende over zuurstofbehandeling: “Dat 

is trouwens ook heel duur. En dan zie je zelfs dat mensen daar toch nog 

stiekem bij zitten te roken.”839 En een patiënte meldde op 15 juni 2011 op de 

website van het Longfonds: “Ikzelf ben 35 jaar geleden gestopt met roken, 

van de een op de andere dag. Nu heb ik toch COPD en gebruik zuurstof. Ben 

tweemaal per week op longrevalidatie en toch zijn daar ook mensen met 

zuurstof, die roken (niet op de revalidatie). Dan vraag ik me af: ben je nu gek 

of niet?”840 

Opmerkelijk is dat in de Zorgstandaard COPD niets staat over roken als con-

tra-indicatie voor zuurstof. De LAN schrijft daarin het volgende over de keuze 

voor de inzet van deze behandeling: “Het inzetten van zuurstoftherapie leidt 

meestal niet tot een verbetering in dyspnoe gevoel of kwaliteit van leven.”841 

Longarts Sander de Hosson verwijst in een artikel in het Tijdschrift over prak-

tijkgerichte Farmacotherapie naar een onderzoek waarbij het geven van 

zuurstof geen beter resultaat geeft dan gewone kamerlucht op de verminde-

ring van dyspneuklachten.842 De zorgstandaard stelt echter: “Desalniettemin 

kan zuurstoftherapie worden overwogen. In overleg met de patiënt zal op 

basis van zijn specifieke klachten, conditie, wensen en omstandigheden de 

beslissing genomen moeten worden om zuurstoftherapie toe te passen.”843  

Net als de KNMP-richtlijn noemt de zorgstandaard (mee)roken wel als een van 

de risico’s voor brandgevaar.844 Hoe gevaarlijk dit is, bleek toen op 6 novem-
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ber 2012 in Amsterdam een 49-jarige man in zijn bed levend verbrandde. De 

man die vanwege ziekte aan de zuurstof lag, had een sigaret opgestoken, 

waarna zijn matras in brand vloog.845 

 

Volgens de LAN bestaat er onvoldoende duidelijkheid over het effect van de 

verstrekking van medicinale zuurstof direct na ontslag van patiënten uit het 

ziekenhuis. Er zijn vragen over het verstrekken van medicinale zuurstof wel 

of niet direct na ontslag uit het ziekenhuis en over het effect ervan op 

(her)opnames en de sterftekans. In het NACL staat dat volgens geldende 

richtlijnen patiënten pas medicinale zuurstof zouden moeten krijgen in een 

stabiele situatie, weken na ontslag uit het ziekenhuis. In de praktijk wordt 

volgens de LAN de zuurstof echter vaak al direct meegegeven bij ontslag uit 

het ziekenhuis. Ook wijst de LAN erop dat met de verstrekking van medicina-

le zuurstof hoge kosten zijn gemoeid, mede omdat patiënten die eenmaal 

medicinale zuurstof hebben, deze vaak blijven gebruiken.846  

 

Verder hebben we enkele signalen gevonden dat zuurstofbehandeling te vaak 

zou worden toegepast bij patiënten die in de laatste fase van hun leven ver-

keren, dus in het kader van palliatieve zorg. Volgens informatie die wij in 

oktober 2012 van de LAN kregen (afkomstig van de FHI), lijkt bij zuurstofthe-

rapie “sprake te zijn van een toename van het aantal kortdurende gebruikers 

(terminaal)”.847 In de Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD van de 

LAN staat: “Het is niet mogelijk precies aan te geven voor wie, wanneer en op 

welke wijze zuurstofbehandeling voor mensen met COPD in de palliatieve 

fase is geïndiceerd.”848 Ook wordt hierin aangegeven dat toediening van zuur-

stof maar “een beperkte toegevoegde waarde” heeft, dat “niet vaststaat dat 

zuurstoftherapie voor mensen met COPD in de palliatieve fase effectief is” en 

dat het belangrijk is om met de patiënt en diens omgeving te communiceren 

“dat het effect van zuurstoftherapie beperkt is”.849 De LAN stelt dat desalniet-

temin zuurstoftherapie kan worden overwogen, en merkt daarbij op: “In de 

palliatieve fase zijn daarbij qua vergoeding doorgaans geen belemmeringen 

door de zorgverzekeraars.”850 

Een samenwerkingsverband van Australische, Amerikaanse en Britse onder-

zoekers stelt dat zuurstoftherapie breed wordt toegepast in de palliatieve 

zorg, en over het algemeen als de standaardbehandeling wordt beschouwd. 

Meer dan 70 procent van de artsen die te maken hebben met kortademige 

                                                   
845 NOS (2012) 
846 LAN (2012d), p. 29 
847 CVZ (2012f). Het betreft hier niet alleen COPD-patiënten. 
848 LAN (2011e), p. 43 
849 LAN (2011e), p. 43 
850 LAN (2011e), p. 8 en 43 
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patiënten in hun palliatieve fase, schrijft zuurstof voor. Maar er is eigenlijk 

geen eenduidig bewijs van de voordelen daarvan, terwijl deze behandeling 

volgens deze onderzoekers wel duur is. Ook zij vonden geen duidelijke 

meerwaarde, en stellen daarom dat het goed zou zijn om interventies te 

overwegen die minder belastend zijn.851 In een bespreking van dit onderzoek 

in het tijdschrift Huisarts & Wetenschap wordt het volgende opgemerkt: “Het 

is verleidelijk om benauwde patiënten in de palliatieve fase zuurstof te ge-

ven. Soms helpt het, maar vaak valt het effect tegen. […] Dit onderzoek laat 

zien dat het goed is terughoudend te zijn met het geven van zuurstof aan 

patiënten die geen hypoxemie hebben.”852 In het Belgische tijdschrift Minerva 

trekt men een vergelijkbare conclusie: “Deze studie bevestigt dat zuurstof-

therapie weinig zinvol is om het subjectieve gevoel van dyspnoe bij palliatie-

ve patiënten zonder zuurstofdesaturatie te bestrijden.” 853 

 

Naast de signalen over de zuurstof, zijn er ook aanwijzingen dat patiënten 

deze geleverd krijgen in een vorm die zij niet wensen. Zo schrijft een patiënt 

op 16 februari 2011 op het Longforum dat hij de geleverde zuurstofconcen-

trator “hoogst irritant” vindt: “In het zuurstofrecept staat dat ik een apparaat 

moet met continu flow, maar ik kreeg er vandaag een die alleen zuurstof 

geeft bij inademing door de neus. Dit vind ik erg irritant. Ook klopt de zuur-

stofafgifte niet helemaal; de ene keer voel je de stoot zuurstof erg goed en 

de andere keer bijna niet.”854 In haar commentaar op het conceptrapport 

noemt Xana van Jaarsveld van het Longfonds het voorbeeld van patiënt die 

door de leverancier gedwongen wordt gebruik te maken van een vaste con-

centrator thuis, en voor wanneer hij op pad gaat alleen zware flessen krijgt 

die soms moeilijk mee te sjouwen zijn.855 

In een brief aan het CVZ schreven het Longfonds en de LAN het volgende 

over dit probleem: “Meerdere patiënten hebben gemeld dat zij in plaats van 

een mobiel zuurstofsysteem een zuurstofconcentrator kregen. Door de zuur-

stofconcentrator zijn zij sterk gebonden aan huis. […] En het leidt tot immo-

biliteit, welke vervolgens achteruitgang van de gezondheid tot gevolg heeft. 

[…] Patiënten die wél een vorm van mobiele zuurstof krijgen zijn in de prak-

tijk niet altijd mobiel genoeg, doordat de leverancier hen te zware apparatuur 

levert. […] Zorgverzekeraars sluiten voor de leverantie van zuurstof contrac-

ten met zuurstofleveranciers. De leveranciers ontvangen van hen een vaste 

vergoeding voor zuurstof(-apparatuur) en 24-uursservice per patiënt per dag. 

Er wordt derhalve eenzelfde vergoeding toegekend voor zowel een – goedko-
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pere– zuurstofconcentrator als een – duurder – vloeibare zuurstofsysteem. 

Dit bedrag is in de afgelopen tien jaar drastisch verlaagd. Leveranciers be-

perken nu in veel gevallen plaatsing van duurdere apparatuur zoals vloeibare 

zuurstof. Van een bepaalde leverancier is bekend dat deze zelfs bij een 

nieuwe, eerste aanvraag voor zuurstof standaard éérst een zuurstofconcen-

trator plaatst – de goedkopere vorm –, ook als de longarts vloeibare zuurstof 

heeft voorgeschreven.”856 In interviews die wij met het Longfonds en de LAN 

hielden, werd dit probleem opnieuw aangekaart en pleitte men voor een ver-

beterde toegankelijkheid van mobiele zuurstof.857 

 

Tot slot: in het voorgaande is door enkele zorgverleners en onderzoekers 

opgemerkt dat zuurstofbehandeling duur zou zijn. Uit de informatie die wij 

via de LAN van de FHI ontvingen, blijkt dat de totale kosten van zuurstofthe-

rapie ongeveer 25 miljoen euro bedragen, en dat het hierbij om circa 24.500 

patiënten gaat. Dit impliceert dat de kosten van zuurstofbehandeling onge-

veer duizend euro per patiënt per jaar bedragen.858 

 

 

5.e.5 Preferentiebeleid 

 

Een deel van de patiënten met COPD krijgt te maken met het zogeheten ‘pre-

ferentiebeleid’ van zorgverzekeraars. Dit preferentiebeleid houdt in dat voor 

geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof alleen nog de goedkoopste 

middelen vergoed worden door de zorgverzekeraar.859 Dit betreft over het 

algemeen generieke middelen: een nagemaakt geneesmiddel dat dezelfde 

werkzame stof of stoffen bevat als het oorspronkelijk op de markt gebrachte 

geneesmiddel. Het kan geproduceerd zijn door een andere fabrikant dan het 

bedrijf dat het oorspronkelijke merk heeft ontwikkeld en mag pas op de 

markt gebracht worden na het verlopen van het octrooi op het oorspronkelij-

ke merkgeneesmiddel. Hierdoor zal de verpakking verschillen van het oor-

spronkelijke middel. Behalve het doosje kunnen de vorm en kleur van de 

tablet anders zijn, kunnen de hulp- en vulstoffen verschillen en kan ook de 

toedieningsvorm anders zijn. 

Enkele zorgverzekeraars zijn in 2005 gestart met preferentiebeleid voor cho-

lesterolverlagers en een maagzuurremmer. In de jaren daarna is dit preferen-

tiebeleid steeds verder uitgebreid naar andere generieke geneesmiddelen en 

andere verzekeraars. Het verschilt per verzekeraar voor welke middelen het 
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preferentiebeleid van toepassing is en welke varianten preferent zijn. In 2012 

is het preferentiebeleid ingevoerd voor inhalatiemiddelen. Voor COPD gaat 

het (onder andere) om de luchtwegverwijder salbutamol.860 Soms zijn de bij-

behorende inhalatoren eveneens opgenomen in het preferentiebeleid. 

 

TNS NIPO deed onderzoek naar het preferentiebeleid onder 98 huisartsen, 

110 medisch specialisten en bijna 1.000 patiënten met een chronische ziek-

te. Daarbij werd gekeken naar het ‘omzetten’ van patiënten naar een ge-

neesmiddel van een ander merk. Hoewel de meeste patiënten op het gebied 

van werking, bijwerkingen of toediengemak niets merken van de omzetting, 

ervaart een kleine groep van 8 procent grote verschillen in bijwerkingen, en 

ondervindt 17 procent enige verschillen. Hoewel over het algemeen veel art-

sen de kostenbesparing van het preferentiebeleid een goede zaak vinden, 

vindt meer dan de helft van de specialisten en ruim een derde van de huis-

artsen de middelen onderling niet of niet helemaal gelijkwaardig.861 

Uit een recent onderzoek onder 819 apotheekmedewerkers blijkt verder dat 

zij per week gemiddeld drie klachten van patiënten ontvangen over de kwali-

teit van een preferent geneesmiddel. Meestal betreffen die klachten het last 

hebben van een bijwerking of allergie (35 procent) en een mindere of onvol-

doende werking (26 procent) van het preferente geneesmiddel.862 

 

Geneesmiddelen 

Het preferentiebeleid kan voor patiënten betekenen dat zij geneesmiddelen 

krijgen die ze eigenlijk niet willen, namelijk de door hun verzekeraar aange-

wezen middelen. Uit onderzoek van het NIVEL komt naar voren dat 31 pro-

cent van de mensen met COPD die geneesmiddelen en inhalatoren gebrui-

ken, wel eens een andere variant van hetzelfde geneesmiddel geleverd kre-

gen van hun apotheek. Van deze groep vond 29 procent de verandering in 

meer of mindere mate problematisch. Onzekerheid over de werking van het 

nieuwe merk geneesmiddel, het idee dat de kwaliteit en werking van het 

product minder of anders is en de verwarring die ontstaat door andere vor-

men, kleuren en (onhandige) verpakkingen worden als problemen gerappor-

teerd.863 Het Longfonds heeft in 2012 mensen met een longziekte gevraagd 

naar het preferentiebeleid bij longmedicijnen: 31 procent bleek in het voor-

gaande jaar te zijn gewisseld van medicijn. Het Longfonds concludeert op 

basis van deze enquête: “Dat is veel, ervan uitgaande dat de meeste longpa-

tiënten goed zijn ‘ingesteld’ en dus weinig correctie nodig hebben bij goed 

medicijngebruik. […] Longpatiënten die wisselden van medicijn, zeggen veel-
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al baat te hebben bij het nieuwe medicijn. Dat is positief. Maar dat bijna één 

op de zeven zegt slechter af te zijn, is ernstig.”864 

Het Longfonds laat in diverse publicaties patiënten over hun ervaringen aan 

het woord. Zo meldt COPD-patiënt André Mol (56 jaar): “Een tijd geleden 

kreeg ik van mijn huisarts te horen dat het medicijn dat ik al jaren gebruikte, 

niet meer vergoed werd. Ik kreeg een ander middel mee […]. Mijn vertrouwde 

medicijn werkte net iets sneller en ik had het er minder lang benauwd 

mee.”865 Een andere longpatiënt die een preferent middel kreeg: “Het ging 

meteen slechter. Ik heb het drie weken volgehouden, omdat de apotheker zei 

dat de zorgverzekering de andere niet meer vergoedde. Ik heb na enkele 

dagen de zorgverzekering gebeld om te vragen of ik niet mijn andere medi-

cijn kon krijgen.”866 

 

Verschillende patiënten melden problemen met de vervanging van Ventolin® 

(salbutamol). Een longpatiënt: “Ik bestel altijd Ventolin®. Maar krijg zonder 

overleg salbutamol. Deze komt minder goed in de longen terecht bij mij.”867 

En: “Het is heel vervelend dat ze altijd met die B-merken bezig zijn. Eerst heb 

je Ventolin® en dan een B-merk omdat het goedkoper is. Dan ben je even 

bezig voor je de Ventolin® weer terug hebt. De apotheek kan daar ook niks 

aan doen.”868 COPD-patiënt Anja meldde op 14 december 2012 op het Meld-

punt Medicijnen: “[Ik] gebruik al meer dan twintig jaar Ventolin®. Een paar 

maanden geleden ging de apotheek moeilijk doen en moest ik een goedko-

per middel gaan nemen want ze kreeg het niet meer vergoed van Agis. Nu 

had ik dat een tijd geleden al eens gedaan, maar kreeg het benauwd. Volgens 

de apotheek was dat niet mogelijk want er zat dezelfde stof in. Na veel bellen 

met Agis en de longarts gaf ze het toch, met een briefje dat ik in het nieuwe 

jaar daar niet van uit moest gaan.”869 Ook op de website MijnMedicijn staan 

verschillende meldingen, zoals deze van een vrouw op 18 oktober 2012: 

“Vroeger kreeg ik al Ventolin®. Door veranderingen in de vergoeding kreeg ik 

tijdelijk de goedkopere versie salbutamol. Daarvan werd ik misselijk en [toen] 

ben ik na melding hiervan […] bij de apotheek weer terug overgestapt naar 

de Ventolin®.”870 

Het Platform Patiënt-Industrie (Platform PI), een samenwerkingsverband van 

patiëntenorganisaties en fabrikanten van geneesmiddelen, vermeldt in een 

publicatie over geneesmiddelsubstitutie dat substitutie van de luchtwegver-

wijder salbutamol goed mogelijk wordt geacht. Maar toch wijst men erop dat 
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patiënten verschillen kunnen ervaren: “Er zijn geen objectieve verschillen 

tussen merk en generiek salbutamol aangetoond. Wel gaven patiënten zelf 

aan verschillen te merken.”871 

Verschillen in werking tussen middelen met dezelfde werkzame stof kunnen 

onder andere verklaard worden door de deeltjesgrootte. De optimale deel-

tjesgrootte hangt niet alleen af van het luchtweggebied en de snelheid van de 

inademing waarmee deeltjes binnenkomen, maar ook van het luchtwegop-

pervlak en -inhoud en de tijd dat de patiënt direct na inhalatie van het mid-

del, de adem vasthoudt voordat hij weer uitademt (verblijftijd van het middel 

in de luchtwegen). De optimale deeltjesgrootte kan dus per patiënt verschil-

len. Als het deeltje te groot is naar verhouding van de kracht van de inade-

ming door de patiënt, dan komt het middel vooral in de bovenste luchtwegen 

(keel) terecht.872 

 

Zorgverleners krijgen veel vragen over het preferentiebeleid. Kaderhuisarts 

Ivo Smeele: “Als huisarts heb ik vaak gesprekken met mensen die voor hun 

longziekte een ander merk meekrijgen van de apotheek dan wat is voorge-

schreven. Soms zeggen ze: ‘Ik heb het gevoel dat het niet werkt of dat het 

bijwerkingen heeft, dus ik neem het medicijn niet meer.’ We gaan dan na of 

dat kan en soms grijpen we voor vier tot acht weken terug op het oude mid-

del. Dan kijken we weer hoe dat gaat.”873 Patiënten leggen ook vaak hun vra-

gen voor bij de apotheek, zo blijkt uit onderzoek onder apothekers: “Veel 

onbegrip aan de balie, waardoor tijd die voor voorlichting bestemd was nu 

gaat zitten in het uitleggen van het waarom van de wisselingen van het pro-

duct.”874 Apothekers vinden de uitvoering van het preferentiebeleid ingewik-

keld omdat elke zorgverzekeraar een eigen beleid hanteert. Dit geeft soms 

problemen met tijdige beschikbaarheid van geneesmiddelen en met voor-

raadbeheer. Bovendien kan het leiden tot fouten in de apotheek.875 

 

Inhalatoren 

Niet alleen de substitutie van een geneesmiddel kan problemen geven, maar 

ook het hulpmiddel voor de toediening ervan. De problemen die patiënten in 

het algemeen ervaren met inhalatoren en inhaleren staan beschreven in pa-

ragraaf 8.2. Deze kunnen zich ook voordoen als patiënten een preferent 

geneesmiddel krijgen waar een andere inhalator bij hoort.876 Zo meldt een 

patiënt: “Er wordt niets over uitgelegd. Als je ernaar vraagt, zeggen ze: ‘Dit 
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moet van de zorgverzekeraar en er zit dezelfde stof in’. Ik kreeg Ventolin® en 

toen opeens salbutamol. Dat past niet eens op het apparaatje (voorzetka-

mer). Toen moest ik de volgende dag weer terug.”877 En: “Heb je een Ven-

tolin®-apparaat om te inhaleren en dat werkt goed, krijg je opeens weer wat 

anders. Een ander apparaatje, met andere handelingen. Een doosje met een 

filmpje met medicijnen. Dat is een onding. Net een horloge. Zo veel onderde-

len maakt het medicijn onnodig duur. […] Waarom ageren apothekers hier 

niet tegen? Waarom geven ze geen seintje aan de fabrikant?”878 

 

Longarts Richard Dekhuijzen ziet het preferentiebeleid als een streven van de 

overheid om COPD-inhalatiemedicatie doelmatig in te zetten: “Dat begrijp ik 

ook, want het gaat over vierhonderd miljoen euro per jaar of meer. En er 

bestaat dan de neiging om te gemakkelijk, op basis van kostenoverwegingen, 

te switchen van het ene device naar het andere. Ik denk dat we daar met zijn 

allen heel kritisch naar moeten kijken. In een aantal gevallen zal het kunnen, 

als er maar een optimale match is tussen patiënt en toedieningsvorm, en in 

een aantal gevallen zal het averechts werken, en dan krijg je het fenomeen 

dat je weliswaar een patiënt een goedkopere inhalator hebt gegeven met een 

werkzaam medicijn, maar dat die er niet mee overweg kan, dat hij niet goed 

geïnstrueerd wordt daarop, en dan krijg je aan een ander loket de gevolgen: 

toename van zorgconsumptie, gezondheidsverlies en dergelijke.”879 Marie-

Hélène Schutjens, hoogleraar Farmaceutisch Recht: “Als je bijvoorbeeld kijkt 

naar salbutamol of budesonide, dan heb je allemaal verschillende versies met 

andere voorzetkamers en inhalatoren. Strikt genomen heb je dezelfde werk-

zame stof in dezelfde hoeveelheid, maar de verschillende hulpmiddelen, 

zoals inhalatoren en voorzetkamers, maken dat het effect voor de patiënt 

anders kan zijn.”880 Ze wijst erop dat de Tweede Kamer bij de invoering van 

het preferentiebeleid duidelijke voorwaarden heeft gesteld: “Het preferentie-

beleid mocht nooit tot een verschraling van de zorg leiden. Dat heeft de mi-

nister moeten toezeggen. Op het moment dat je op deze manier het prefe-

rentiebeleid gaat toepassen, treedt wel verschraling van de zorg op.”881 

 

De LAN waarschuwt dat herhaaldelijk switchen van inhalatoren of het beper-

ken van de keuzevrijheid tot een beperkte groep van inhalatoren op basis van 

prijs een negatieve invloed kan hebben op veiligheid en therapietrouw en het 

resultaat van de behandeling. Het wisselen van toedieningsvormen van inha-

latiemedicatie zal leiden tot inhalatiefouten, met als gevolg een toename van 
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klachten en exacerbaties en afname van de kwaliteit van leven. Door thera-

piekeuze via preferentiebeleid te beperken, is er minder tot geen ruimte om 

te zoeken naar de juiste match. Tevens kan volgens de LAN een herhaaldelijk 

omzetten de relatie van de patiënt met zijn arts nadelig beïnvloeden, resulte-

rend in verminderd vertrouwen in de medicatie en achteruitgang van de inha-

latietechniek.882 De LAN schetst het volgende scenario: “Wanneer zorgverze-

keraars ieder eigen preferentie inhalatiemedicijnen zouden aanwijzen, dan 

verliezen zorgverleners het overzicht wat betreft de inhalatoren die een pati-

ent vergoed krijgt. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin de voorschrijver 

inhalatiemedicatie voorschrijft, een longverpleegkundige/praktijkondersteu-

ner gevraagd wordt om de patiënt te instrueren, waarna in de apotheek blijkt 

dat de zorgverzekeraar de betreffende inhalator niet vergoedt, maar een 

andere inhalator preferent heeft gemaakt. Op die manier moet de apotheker 

overleggen met de voorschrijver en bij niet ‘medische noodzaak’ in plaats 

van het eerder geleerde te herhalen, een geheel nieuwe instructie verzorgen, 

wat tot verwarring en verminderde inhalatietechniek en therapietrouw kan 

leiden bij de patiënt.”883 

 

In de Handleiding Geneesmiddelensubstitutie van de KNMP staat dat per ge-

neesmiddel en patiënt de afweging gemaakt moet worden of substitutie wel 

of niet raadzaam is. De KNMP gaat er namelijk van uit “dat de geregistreerde 

generieke middelen even effectief en veilig zijn als de spécialités”, maar stelt 

toch dat er bepaalde geneesmiddelen of situaties zijn “waarin bij voorkeur 

geen enkel risico wordt genomen.”884 De handleiding vermeldt dat bij inhala-

tiemiddelen de vergelijkbare werking en sterkte van het middel geen goede 

maatstaven zijn voor substitutie.885 De KNMP zegt hierover: “Bij de keuze voor 

een bepaald type inhalator spelen patiëntkenmerken (bijvoorbeeld leeftijd en 

inademingskracht) en kenmerken van de inhalator (bijvoorbeeld multido-

se/singledose, poeder/aërosol) een rol. Verder is continuïteit van dezelfde 

soort inhalator van belang voor de therapietrouw. Wisselen tussen diverse 

soorten inhalatoren is daarom niet zonder risico’s.”886 Ook het Platform PI 

stelt: “Hoewel er in veel gevallen zonder problemen generiek gesubstitueerd 

kan worden, zijn er situaties waarin dit niet het geval is.”887 

Het Longfonds vindt dat preferentiebeleid niet mag gelden voor longmedicij-

nen: “De gezondheid van longpatiënten is in het geding als apothekers en 

zorgverzekeraars een medicijn wisselen, op andere gronden dan medische 

                                                   
882 LAN (2010b), p. 12 en 16 en LAN (2011p), p. 7-8 
883 LAN (2011p), p. 8 
884 KNMP (2012), p. 2 
885 KNMP (2012), p. 6 
886 KNMP (2012), p. 8. Zie ook: LAN (2011p), p. 7 en 9 en Dolovich (2011), p. 1038 
887 Platform PI (2011), p. 12 
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keuze van de arts en de patiënt.”888 Het fonds stelt dat het succes van de 

behandeling staat of valt met de vertrouwdheid van de longpatiënt met de 

longmedicatie in de dagelijkse praktijk: “Daarom moet het wisselen van me-

dicijn worden vermeden. […] Heeft een arts de beste combinatie gevonden 

van middel en puffer, [dan] is het verstandig om dat niet te veranderen. De 

werkzame stof kan wel gelijk zijn, de deeltjesgrootte of de hulpstoffen kun-

nen anders zijn. Ook de puffer kan anders zijn. Steeds moeten wennen aan 

een nieuwe manier van inhaleren, is lastig en verwarrend. Voorkeursbeleid is 

risicovol.”889 Als er toch gewisseld moet worden van medicijn, vindt het Long-

fonds dat dit volgens de notitie Goed Gebruik Inhalatiemedicatie Astma en 

COPD van de LAN moet gebeuren. “Financiële belangen van zorgverzekeraar 

of apotheker mogen niet de doorslag geven”, aldus het Longfonds.890 

 

In 2012 heeft zorgverzekeraar Menzis een symposium gehouden over het 

preferentiebeleid. Menzis gaf daar aan dat zorgverzekeraars hebben besloten 

om de preferentie voor een middel niet elke zes maanden te beoordelen, 

maar slechts eens in de twee jaar. Daarmee worden patiënten veel minder 

vaak geconfronteerd met andere verpakkingen en medicijnen. Wilna Wind, 

directeur van de NPCF, pleitte op dit symposium voor meer samenwerking 

om de problemen op te lossen. Ze stelde als mogelijkheid voor om merkloze 

doosjes bij de apotheek te gaan gebruiken en zo een deel van de verwarring 

bij patiënten te vermijden bij het wisselen van merk.891 

Zoals eerder vermeld vindt de LAN dat het kostenbewustzijn onder voor-

schrijvers verbeterd kan worden.892 Longarts Huib Kerstjens, hoogleraar aan 

de RUG en bestuurslid van de LAN: “Er zijn nu ook zorgverzekeraars lid van 

het LAN. We moeten met ons allen, collectief verantwoordelijkheid aanvaar-

den voor de beheersing van de kosten. Als je kunt bijdragen aan het beteuge-

len van de kosten dan omarmen wij dat als LAN-bestuur. Maar dit roept wel 

veel emoties op.”893 
 
 

5.f Farmaceutische zorg 
 

Er zijn signalen dat COPD-patiënten ongewenste farmaceutische zorg krijgen 

in de vorm van ‘onhandige’ inhalatoren en tegenstrijdige inhalatie-

instructies. 

 

                                                   
888 Astma Fonds (2012e), p. 2 
889 Astma Fonds (2012e), p. 1 
890 Astma Fonds (2012e), p. 1. Zie ook: LAN (2011p) 
891 Baltesen (2012), p. 19-20 
892 LAN (2011p), p. 12 
893 CVZ (2011e) 
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5.f.1 Inhalator 
 

Patiënten krijgen te maken met inhalatoren die niet goed werken of die ‘on-

handig’ zijn in het gebruik. Longarts Huib Kerstjens zei hierover in een ge-

sprek met ons: “Er zijn ontzettend veel inhalatoren. Er zitten matig ontwor-

pen apparaten bij met matige instructies. […] Zo’n dertig tot veertig verschil-

lende apparaten, die niemand allemaal goed kent, dat is voor niemand wen-

selijk.”894 Vrijwel elke producent van inhalatiemiddelen maakt een eigen inha-

lator die alleen op zijn eigen product past. Uit onderzoek blijkt echter dat 

niet alle inhalatoren goed werken voor het geneesmiddel waarvoor ze ont-

wikkeld zijn.895 Anne Haaije de Boer, werkzaam bij de vakgroep Farmaceuti-

sche Technologie en Biofarmacie van de RUG, over de ontwerpeisen voor 

poederinhalatoren: “Je moet een goede poederformulering hebben, er moet 

een dispergeermechanisme [mechanisme waarmee het poeder op de juiste 

manier verspreid wordt en uiteenvalt] zijn, een goed doseersysteem en een 

juist mondstuk. Niet elk inhalatieapparaat dat op de markt is, voldoet aan 

deze voorwaarden. Als je een verkeerd ontwerp hebt, en enkele inhalatoren 

hebben dat, dan werken ze minder goed.”896 Volgens De Boer schenkt de 

farmaceutische industrie weinig aandacht aan de dispersiekracht, waardoor 

slechts 20 tot 30 procent van de werkzame stof daadwerkelijk in de longen 

terecht kan komen.897 Dit betekent dat de patiënt door zo’n matige inhalator 

meer van het middel nodig heeft om het gewenste effect te bereiken. Dat het 

om een algemeen probleem bij inhalatoren gaat, blijkt uit een artikel in het 

Pharmaceutisch Weekblad: “Er treden grote verliezen op, waardoor in het 

gunstigste geval de effectieve longdosis slechts 20 tot 40 procent van de 

labelclaim is. Hierin verschillen poederinhalatoren en dosisaërosolen niet van 

elkaar.”898 Dergelijke verliezen maken de behandeling met deze geneesmid-

delen onnodig duur. 

 

Verder blijkt dat soms de vormgeving van bepaalde typen inhalatoren een 

risico op onjuist gebruik met zich meebrengt. In paragraaf 3.b.3 staat de 

werking van de dosisaërosol en de poederinhalator beschreven. Op het web-

forum van de CAHAG wordt gesproken over mogelijke verwarring tussen het 

gebruik van de Redihaler® en de gangbare dosisaërosol salbutamol: “Door de 

vormgeving van de Redihaler® bestaat het risico dat mensen de gewone [do-

sisaërosol] salbutamol en de Redihaler® door elkaar gaan gebruiken. Er staat 

immers op beide salbutamol en de vorm van de Redihaler® lijkt erg op die 

                                                   
894 CVZ (2011e) 
895 Hagedoorn (2011), p. 35 
896 Nettekoven (2012), p. 19 
897 Nettekoven (2012), p. 19 
898 Hagedoorn (2011), p. 35 
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van de gewone dosisaërosol. Hierdoor kunnen ze overgaan op de gewone 

salbutamol, maar deze dan wel met de verkeerde inhalatietechniek en zonder 

voorzetkamer gaan gebruiken.”899 

 

Op de website MijnMedicijn melden patiënten hun ervaringen met inhalato-

ren. Zo laat een vrouw weten over het combinatiepreparaat Seretide® (salme-

terol/fluticason): “Gebruik het nu sinds kort via een pompje omdat ik het met 

een diskus niet voldoende binnen kreeg en het poeder in mijn keel bleef 

hangen.” Een vrouw die het combinatiepreparaat Berodual® (fenoterol/ 

ipratropium) gebruikt: “Waardeloos dat Berodual® niet meer verkrijgbaar is 

[…] met inhaler, maar alleen nog met een zeer onpraktische aërosol! Ik hoop 

dat er een soortgelijk medicijn voor mij is waarvan het gebruiksgemak een 

stuk praktischer is.”900 

Longarts Frans Toben ziet bij problemen met inhalatoren wel een oplossing 

door het gebruik van voorzetkamers: “Met een voorzetkamer gaat het eigen-

lijk goed. Maar ja, veel patiënten willen gewoon niet zo’n grote toeter in hun 

tas meedragen.”901 Dit wordt bevestigd door patiënten. Willeke met COPD 

GOLD 4: “Ik [kan] moeilijk inademen zonder voorzetkamer. Als ik wegga 

moet ik mijn zuurstof en mijn handtas meenemen. In mijn handtas moet ik 

helaas erg veel wegstoppen waaronder ook de salbutamol met voorzetkamer. 

De voorzetkamer is te groot voor mijn handtas […].”902 En een 63-jarige man: 

“Toeter [was] onhandig, nu met de hand innemen.”903 

 

Ergernissen van patiënten zijn er onder meer over het ontbreken van infor-

matie over het aantal nog beschikbare doses op de inhalator. Zo laat een 

patiënt in 2011 aan het Meldpunt Medicijnen weten: “Op de bijsluiter staat: 

‘De teller geeft per tien doses aan.’ De getallen verspringen echter per twin-

tig. Voor zeker oudere mensen is dit zeer verwarrend en geeft onrust of zij 

wel goed sprayen.” En een andere patiënt: “Op de autohaler van Airomir® 

staat géén aantal van nog te gebruiken inhalaties. Bij gebruik merk je dus 

niet of je alle inhalaties al gebruikt hebt en dus voor niets je medicijn ge-

bruikt (omdat het al leeg is). Zelf turven werkt niet […]. Als je het tegen een 

spiegel uitprobeert of er nog iets in zit, weet je niet hoevéél inhalaties er nog 

inzitten, een teller zou beter helpen!!!!”904 Xana van Jaarsveld van het Long-

fonds schrijft in haar commentaar op het conceptrapport dat een inventarisa-

                                                   
899 www.astmacopdzorg.nl (2013). Zie ook: www.gezondheidskrant.nl (2010). De Redi-
haler® is ‘ademgestuurd’ en geeft de juiste dosis medicatie vrij als de patiënt begint 
met inademen. Het gebruik van een voorzetkamer is daarom niet nodig. 
900 www.mijnmedicijn.nl (2013) 
901 CVZ (2011f) 
902 www.astmacopdzorg.nl (2013) 
903 www.mijnmedicijn.nl (2013) 
904 www.meldpuntmedicijnen.nl (2013) 
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tie onder een twintigtal longpatiënten op een Longpuntbijeenkomst in januari 

2013 liet zien dat deze ergernis leeft bij het overgrote deel van de aanwezi-

gen. Het probleem speelt vooral bij inhalatiemedicatie die ‘zo nodig’ (niet 

regelmatig) wordt gebruikt.905 

 

Naast poederinhalatoren en dosisaërosolen bestaan er ook vernevelappara-

ten. Volgens Anne Haaije de Boer zijn vernevelaars echter niet patiëntvriende-

lijk. Met alleen al het inhaleren is de patiënt zo’n tien tot twintig minuten 

bezig. Daarbij moet hij het apparaat nog gebruiksklaar maken en na gebruik 

schoonmaken.906 Verpleegkundig consulent COPD Jan van Weert onderschrijft 

dat vernevelen tijdrovend is en bovendien belastend kan zijn voor de pati-

ent.907 Ook de richtlijnen lijken weinig voordelen van vernevelaars te zien.908 

Van Weert verbaast zich er dan ook over dat artsen in de praktijk vernevelap-

paraten regelmatig uit gewoonte of gemak voorschrijven. Hij is van mening 

dat je de patiënt veel sneller kunt behandelen met een dosisaërosol met een 

voorzetkamer.909 Anne Haaije de Boer ziet meer in de recente ontwikkelingen 

van de zogenaamde soft-mist of smart-mist-inhalers. De Boer: “Deze syste-

men werken niet met een drijfgas maar met een veersysteem. Ook zijn er 

types die via een vibrerend membraan werken en die soms elektronisch ge-

stuurd zijn om de aërosol alleen tijdens de inhalatie en niet tijdens perioden 

van uitademing te laten vrijkomen. Het nadeel is dat deze systemen relatief 

groot en duur zijn. De prijs is dan ook niet altijd in overeenstemming met de 

therapeutische winst die je eruit haalt.”910 

 

 

5.f.2 Inhalatie-instructie 

 

In paragraaf 4.e schreven we dat inhaleren ingewikkeld is en dat duidelijke 

en herhaalde inhalatie-instructie een hoop problemen kan voorkomen. We 

hebben echter ook signalen dat patiënten tegenstrijdige inhalatie-instructies 

krijgen. Volgens de LAN is nog geen sprake van eenduidige inhalatie-

instructie aan longpatiënten.911 In een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad 

staat dat COPD-patiënten vaak contact hebben met verschillende zorgverle-

ners, zoals de longarts, de longverpleegkundige, de huisarts en de apothe-

ker. Dit kan tot gevolg hebben dat patiënten meerdere keren van verschillen-

de personen een inhalatie-instructie krijgen: “Niet zelden verschillen deze 

                                                   
905 CVZ (2013e) 
906 Nettekoven (2012), p. 19-20 
907 Oelen (2012) 
908 CBO (2010), p. 267 en 293, Smeele (2007), p. 366 en LAN (2012), p. 31 
909 Oelen (2012) 
910 Nettekoven (2012), p. 19-20 
911 LAN (2011p), p. 14 en LAN (2012d), p. 20 
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instructies van elkaar. Dit geeft onduidelijkheid bij de patiënt. In het ergste 

geval zal hij daardoor zijn inhalatiemedicatie niet goed gebruiken.”912 CAHAG-

voorzitter Ivo Smeele bevestigt dit: “Zelf vertel ik er kort wat over, en de apo-

theker doet het bij de eerste uitgifte. Maar het zijn vooral de POH-ers die hier 

veel aan doen. […] Het risico bestaat dat als je het door teveel verschillende 

personen laat doen, dat er wisselende informatie wordt gegeven. Het zou bij 

voorkeur gedaan moeten worden door de centrale zorgverlener. Voor de 

patiënten in de eerste lijn is dit in toenemende mate de POH-er.”913 Jos Lüers 

van de Groningse apotheek Hanzelein geeft aan dat vroeger de inhalatietrai-

ningen veel verschilden: “De trainingen waren niet altijd objectief. Ze werden 

gesponsord door de industrie. Vaak zag je dat er een bepaald middel werd 

voorgetrokken.”914 Kaderhuisarts COPD Norbert IJkelenstam: “Belangrijk dat 

iedereen dezelfde instructie geeft. Als POH op de ene manier doet, en apo-

theker op andere manier… Heel goed dat er nu landelijke cursussen worden 

gegeven door IMIS.“915 

De Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) is voortgekomen uit 

een project uit 2007 van het Groningse netwerk van longverpleegkundigen. 

Dit project beoogde uniformering van inhoud en methodiek van inhalatie-

instructies. Dit bleek nodig te zijn, omdat methodes, technieken en protocol-

len verschilden. De laatste jaren opereert IMIS ook landelijk.916 IMIS coördi-

neert activiteiten rondom de instructie van inhalatiemedicatie door het orga-

niseren van scholingsactiviteiten onder leiding van ervaren longverpleegkun-

digen, het monitoren van de gemaakte afspraken over de rol van de verschil-

lende hulpverleners en het verzorgen van actueel lesmateriaal en protocollen 

rond de diverse soorten inhalatiemedicatie.917 En niet alleen de instructies 

zelf, maar ook de inbedding ervan moet verbeteren, vindt de LAN. Die ziet 

daarbij ook een rol weggelegd voor patiëntenverenigingen, beroepsvereni-

gingen, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven.918 

 

Tegenstrijdigheid in de zorg speelt overigens niet alleen bij inhalatie-

instructie. Uit de TherapietrouwMonitor blijkt namelijk dat bijna een kwart 

van de mensen met astma/COPD wel eens tegenstrijdige informatie van hun 

zorgverleners ontvangt. Specifiek betreffende informatie over medicijnen 

zegt bijna een vijfde wel eens tegenstrijdige informatie te ontvangen.919 

 

                                                   
912 Nettekoven (2011), p. 26 
913 CVZ (2011d) 
914 Nettekoven (2011), p. 26 
915 KNMP (2011c) 
916 Stichting IMIS (2012). Zie ook: Nettekoven (2011), p. 26 
917 Stichting IMIS (2012) 
918 LAN (2012d), p. 21 
919 Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik (2013) 
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5.g Longtransplantatie 
 

Soms hebben COPD-patiënten die voor een longtransplantatie in aanmerking 

komen, twijfels daarover. Zo ook bij COPD-patiënt Wilma, die haar zorgen 

hierover uitspreekt op een lotgenotenforum: “Er is een groot tekort aan long-

donoren, de wachttijd is inmiddels al drie à vier jaar of langer. Ikzelf ga wel 

mee in het traject, maar de twijfel is nog steeds aanwezig, ik kan altijd nog 

nee zeggen. Ik vind dat er behoorlijke risico’s aan zitten, plus dat de levens-

verwachting niet erg hoog is: bij chronische afstoting plusminus vijf jaar en 

de langstlevende transplantatiepatiënt is acht jaar. Daar moet wel bij gezegd 

worden dat ze pas tien jaar bezig zijn, dus ze kunnen ook niet verder terug-

kijken dan tien jaar.”920 

 

Een longtransplantatie is een ingrijpende operatie, die een hoog sterftecijfer 

kent. Dat komt door de zwaarte van de operatie zelf en het optreden van 

infecties. Ook afstotingsreacties in het lichaam van de het nieuwe long ko-

men voor.921 Het hebben van nieuwe longen betekent voor de meeste patiën-

ten ook niet dat zij nog vele jaren in goede gezondheid verder kunnen leven. 

Patiënten die een longtransplantatie succesvol hebben ondergaan, ervaren 

wel een betere kwaliteit van leven, maar de nieuwe longen hebben geen in-

vloed op de overleving na twee jaar.922 De Zorgstandaard COPD geeft aan dat 

de kwaliteit van leven weliswaar verbetert, maar dat vooralsnog niet is geble-

ken dat patiënten hierdoor langer zullen leven.923 Longarts Peter van Hal, 

tevens coördinator van het longtransplantatieprogramma van het Erasmus 

UMC, geeft eveneens aan dat de overlevingskansen beperkt zijn, maar wel 

gestaag verbeteren: “Uit de wereldwijde statistieken blijkt dat 60 procent van 

de patiënten na 5 jaar nog in leven is. Na 10 jaar is dat nog maar een kwart 

en na 15 jaar 10 procent. In het Erasmus MC hebben we nu 70 transplanta-

ties verricht. Bij ons blijkt de vijfjaarsoverleving ongeveer 75 procent te zijn. 

Over de tienjaarsoverleving kunnen we nog niets zeggen, omdat we het pas 9 

jaar doen, maar toch lijkt het erop dat die gaat uitkomen op 50 procent.”924 

 

Dit alles maakt de keuze voor een longtransplantatie voor COPD-patiënten 

vaak tot een worsteling. Hans Groeneweg gaf hier op zijn weblog een uitge-

breide beschrijving van: “Aanvankelijk dacht ik heel rooskleurig over zo’n 

transplantatie. Ik zag het als dé oplossing. Nieuwe longen op vijftigjarige 

leeftijd leek voor mij hetzelfde als opnieuw beginnen. In mijn naïviteit dacht 

                                                   
920 www. copdlongemfyseem.yourbb.nl (2012) 
921 Brand (2011), p. 42, LAN (2012), p. 42 en Weder (2011), p. 966 
922 CBO (2010), p. 171 
923 LAN (2012), p. 34 
924 Brand (2011), p. 43 
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ik zelfs de rest van mijn leven weer te kunnen doen wat ik altijd gedaan had. 

Dit bleek een grote misvatting. […] ben ik nu wel zover dat ik enorm twijfel 

of longtransplantatie wel wat voor mij is. Wil ik dit allemaal wel? Jaren van 

een stressvolle voorbereiding. En dan, als het allemaal geslaagd is, een ver-

der leven in stress en onzekerheid. Wil ik dat allemaal wel? De twijfel maakt 

steeds meer plaats voor de zekerheid dat ik dat allemaal niet wil.”925 

COPD-patiënte Marjo deelt Hans’ opvatting, en koos er zelfs voor om af te 

zien van een transplantatie: “Ik heb het hele traject met m’n (inmiddels over-

leden vader) doorlopen, m’n vader koos niet voor longtransplantatie omdat 

het een bijna ondoenlijke weg is. Ik wist toen nog niet dat ik net zo ziek als 

m’n vader zou worden, maar gaf hem gelijk dat hij niet koos voor transplan-

tatie en de arts stond volledig achter zijn keus omdat het inderdaad niet zo’n 

feestverhaal is. Ik ben nu 48 en verwacht net als elk jaar weer een zware 

winter (ik heb GOLD 4). Ik wil zeker geen transplantatie, omdat het bijna 

ondoenlijk is om daarna spontaan dingen te kunnen doen. Beter is het om 

zoveel mogelijk nu te leven en het te doen met de mogelijkheden en vooral 

te genieten van wat er nog wel is en dus positief te blijven.”926 

Ook patiënt Bob Smit vindt dat een behandeling als een longtransplantatie 

niet altijd een oplossing is en zegt: “Eigenlijk word ik een beetje moe van al 

die dure oplossingen die niet leiden naar genezing zoals kuren, ventielen, 

longtransplantatie.”927 De keuze voor een longtransplantatie lijkt voor veel 

COPD-patiënten een moeilijke afweging tussen de voor- en nadelen. Wilma: 

“Dan is er weer een andere kant: stel dat de operatie en alles goed gaat, heb 

je wel een zeer kwalitatief goed leven kunnen leiden en dat is toch ook heel 

veel waard. Het idee om weer aan het strand te kunnen lopen, lijkt een won-

der. Ik ben positief, maar misschien kunnen jullie je voorstellen dat het ook 

verwarring geeft in mijn gevoel.”928 

                                                   
925 Groeneweg (2012) 
926 Groeneweg (2012) 
927 Groeneweg (2012). Voor meer informatie over ventielen: zie paragraaf 7.b.3. 
928 www.copdlongemfyseem.yourbb.nl (2012) 
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6 Gevraagde zorg wordt aangeboden, maar is niet 
verzekerd 

 

Dit hoofdstuk gaat over pakketkwestie D: zorg 

waarnaar vraag is en die ook aangeboden wordt. 

De patiënt kan er in principe dus op rekenen dat 

zorgverleners de verlangde, gewenste of benodig-

de zorg leveren. Het pakket vergoedt deze zorg 

echter niet of niet volledig. Hierdoor kunnen men-

sen met COPD in de praktijk problemen krijgen, 

omdat zij bijvoorbeeld de kosten van de zorg niet 

kunnen betalen. 

 

 

Belangrijkste uitkomsten pakketkwestie D 
 
- Patiënten met COPD vragen om (meer) vergoeding van leefstijlinterventies. 
In 2011-2012 is er veel onrust hierover geweest, omdat de vergoeding van 
ondersteuning bij stoppen met roken, fysiotherapie en dieetadvisering be-
perkt werd. 

- Bij patiënten is onduidelijkheid over de vergoeding van stoppen-met-

rokenprogramma’s. Het besluit van de minister van VWS om stoppen-met-

rokenprogramma’s per 1 januari 2012 niet meer te vergoeden, heeft tot veel 

misverstanden geleid. Feitelijk betekende dit dat nicotinevervangers en me-

dicijnen die het stoppen met roken ondersteunen, niet meer vergoed wer-

den. De korte stopadviezen van zorgverleners en de intensievere begelei-

ding bij het stoppen met roken die gericht is op gedragsverandering, bleven 

wel vergoed. Voor zowel patiënten als zorgverleners en zorgverzekeraars 

was dit echter niet duidelijk. Sinds 1 januari 2013 zitten stoppen-met-

rokenprogramma’s weer in het verzekerde pakket. Zorgverzekeraars bepa-

len welke programma’s zij inkopen en welke eisen zij daaraan stellen. Voor 

patiënten kan dit opnieuw leiden tot onduidelijkheden over vergoeding. 

- Patiënten met COPD hebben behoefte aan meer vergoeding van fysiothera-

pie en begeleid bewegen vanuit de basisverzekering. Ze hebben niet alleen 

bezwaar tegen het (toenemende) aantal fystiotherapiebehandelingen dat ze 

zelf moeten betalen, maar ook tegen het aanvullende criterium dat vanuit de 

Zvw gesteld wordt om voor vergoeding in aanmerking te komen. Aanvullen-

de ziektekostenverzekeringen worden bovendien niet altijd als toereikend 

ervaren. 

- In 2012 werd de basisverzekering voor dieetadvisering door COPD-

patiënten als onvoldoende ervaren. Het besluit van de minister van VWS om 
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dieetadvisering alleen nog te vergoeden als onderdeel van gecoördineerde 

multidisciplinaire zorg aan – onder andere – COPD-patiënten, lijkt in de 

praktijk tot problemen te hebben geleid. Het is nog niet duidelijk of het – 

per 1 januari 2013 - weer afzonderlijk opnemen van dieetadvisering in het 

basispakket die problemen zal oplossen. 

- Het Longfonds vraagt om vergoeding van het geneesmiddel roflumilast. 

Het CVZ heeft echter geadviseerd om dit middel niet te vergoeden, en de 

minister van VWS heeft dit advies overgenomen. 

- Patiënten vinden dat ze vrij moeten kunnen beschikken over de inhalatie-

medicatie die het beste bij hen past. Het preferentiebeleid van zorgverzeke-

raars leidt echter ertoe dat patiënten met COPD het geneesmiddel van hun 

voorkeur niet altijd vergoed krijgen, ook al hoort dit middel wel tot de ba-

sisverzekering. 
 

 

 

6.a Leefstijlinterventies 
 

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat er onder COPD-patiënten onduidelijk-

heid is over de vergoeding van leefstijlinterventies.929 In de periode 2011-

2012 is er bovendien veel onrust geweest over de vergoeding van leefstijlin-

terventies. Stoppen-met-rokenprogramma’s en dieetadvisering maakten in 

2012 geen onderdeel meer uit van het verzekerde pakket en de vergoeding 

van fysiotherapie werd verder beperkt.930 De NPCF en de CG-raad (Chronisch 

zieken en Gehandicapten Raad Nederland) maakten zich zorgen over deze 

besluiten en vonden dat er te weinig aandacht was voor preventie, leefstijl en 

de gezondheid van lagere sociaaleconomische groepen is.931 Ook de LAN 

vond dat deze pakketbeperkingen de zorg voor mensen met een chronische 

longziekte ernstig belemmerden.932 

 

 

6.a.1 Ondersteuning bij stoppen met roken 

 

In 2013 worden stoppen-met-rokenprogramma’s vergoed vanuit het basis-

pakket. Dat is de afgelopen jaren echter niet voortdurend het geval geweest. 

In 2009 heeft het CVZ advies aan de minister van VWS uitgebracht om stop-

pen-met-rokenprogramma’s op te nemen in het verzekerde pakket.933 De 

                                                   
929 Heijmans (2009a), p. 90 en 95 en Heijmans (2008), p. 1 
930 VWS (2011f), p. 2 en 7-8 
931 CG-Raad/NPCF (2011), p. 2 en NPCF (2011c) 
932 LAN (2011f) en LAN (2011l) 
933 CVZ (2009a), p. 28-29 
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toenmalige minister Ab Klink heeft dit advies overgenomen, zodat per 1 ja-

nuari 2011 deze interventie vergoed werd vanuit de basisverzekering.934 Ech-

ter, kort na haar aantreden in oktober 2010 liet de huidige minister van VWS, 

Edith Schippers, weten dat volgens haar de overheid zich niet zou moeten 

bezighouden met drie van de grootste, door mensen zelf te voorkomen ge-

zondheidsgevaren: overgewicht, alcohol en roken.935 In 2011 heeft zij dan 

ook besloten de vergoeding van stoppen-met-rokenprogramma’s per 1 ja-

nuari 2012 weer te schrappen.936 De korte stopadviezen van zorgverleners en 

de intensievere begeleiding bij het stoppen met roken die gericht is op ge-

dragsverandering, een onderdeel van de stoppen-met-rokenprogramma’s, 

bleven echter wel vergoed.937 

 

Het feit dat in 2012 de zorg voor het stoppen met roken niet in haar geheel 

uit het basispakket verdween, bleef echter in de berichtgeving hierover on-

derbelicht. Dit blijkt uit de reacties van patiënten en patiëntenorganisaties. 

Michael Rutgers, directeur van het Longfonds: “Rokers die willen stoppen, 

wordt sinds januari [2011] de hand gereikt. Ze willen dolgraag, het loopt 

storm. Maar ze zijn nog amper begonnen, of Schippers slaat de deur dicht. 

Dat doet de gezondheid en zorgkosten geen goed.”938 Xana van Jaarsveld en 

Maya Radstake van het Longfonds lichtten dit toe in een gesprek met ons: 

“Mensen zijn verslaafd, dus kunnen soms niet zelf stoppen. Bovendien zijn 

juist voor COPD-patiënten en zij die hier risico op lopen door te roken, derge-

lijke programma’s ontzettend belangrijk. […] Stoppen-met-

rokenprogramma’s moeten in het basispakket blijven. Daarnaast is het zo 

dat veel COPD-patiënten uit de lagere klasse van onze samenleving komen. 

Ze zijn over het algemeen laag geschoold en hebben een laag inkomen. Voor 

deze groep is het programma een stimulans om te stoppen met roken; het 

geeft hen het vertrouwen dat het ook hen kan lukken.”939 

Een reactie op de website van het Longfonds: “Wat een goed plan was het om 

dit op te nemen in het basispakket! Voor veel mensen met een minimum 

inkomen was het tot voor kort gewoon te kostbaar om hulpmiddelen aan te 

schaffen en te stoppen met deze moeilijke verslaving. […] LAAT HET IN HET 

BASISPAKKET BLIJVEN VOOR DE GEZONDHEID VAN EENIEDER!!!”940 Bovendien 

blijkt uit onderzoek van het NIVEL dat slechts 10 procent van de mensen met 

                                                   
934 VWS (2010a) 
935 Sargasso (2010) 
936 VWS (2011b), VWS (2011d), p. 23-36, VWS (2011e), p. 2, VWS (2011f), p. 1-2 en In 
goede handen bij minister Edith Schippers (of toch niet?) (2011), p. 29 
937 CVZ (2012j), p. 2 en NZa (2012), p. 1 
938 Astma Fonds (2011g) en In goede handen bij minister Edith Schippers (of toch niet?) 
(2011), p. 29 
939 CVZ (2011a) en CVZ (2013e). Zie ook: Fiore (2011), p. 1229 
940 Astma Fonds (2011g) 
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COPD die willen stoppen met roken, aangeeft dat zij daarbij geen hulp nodig 

hebben.941 

Het Longfonds spreekt van een spectaculaire daling van het aantal rokers 

sinds de vergoeding van de stoppen-met-rokenprogramma’s: “Er roken nu 

minder mensen dan ooit in Nederland, zo blijkt uit cijfers van TNS NIPO. De 

aandacht voor stoppen met roken en de vergoeding ervan heeft effect.”942 Uit 

dat onderzoek onder meer dan 18.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder 

blijkt het aandeel rokers in 2011 een kleine 25 procent te zijn. In 2010 was 

dat nog ruim 27 procent.943 

 

Ook zorgverleners reageerden op het besluit van minister Schippers. Op 21 

juni 2011 overhandigde het Partnership Stop met Roken, een verband van 

huisartsen, longartsen, cardiologen en andere professionals in de zorg, een 

petitie aan kamerleden voor behoud van de vergoeding van stoppen-met-

rokenprogramma’s in het basispakket.944 Op 28 juni 2011 volgde een brief 

van het partnership aan de Vaste Kamercommissie VWS met een pleidooi 

voor het behoud van de vergoeding.945 De LAN uitte haar bezorgdheid in een 

brief van 21 juni 2011 aan de minister.946 De LAN beargumenteert dat de 

stoppen-met-rokenprogramma’s in de komende dertig jaar 37.000 mensen-

levens besparen en jaarlijks 105 miljoen euro aan zorgkosten. De LAN vindt 

dat het niet alleen een de morele plicht is om hierin te investeren, maar dat 

het ook vanuit arbeidsmarktperspectief en economisch perspectief een zeer 

aantrekkelijke keuze is.947 

Verder waren er veel reacties van individuele zorgverleners.948 Volgens pro-

fessor Onno van Schayck van het UMC Maastricht helpen de financiële prik-

kels bij het stoppen met roken. Ook hij noemt als argument daarvoor dat 

veel COPD-patiënten een lagere sociaaleconomische status hebben. De ver-

goeding van de stoppen-met-rokenprogramma’s heeft volgens hem geleid tot 

144.000 extra stoppers.949 En praktijkondersteuner Betty Hermsen zei: “Ro-

ken is een heel vervelende verslaving en ik ben bang als de vergoeding uit 

het basispakket verdwijnt, deze mensen hulp mislopen waarvan ik vind dat 

ze er recht op hebben. Los van alle organisatorische beslommeringen die we 

in de praktijk hebben moeten verrichten om dit alles op poten te krijgen. Nu 

                                                   
941 Jansen (2009), p. 24 
942 Astma Fonds (2011c) 
943 STIVORO (2013) en CVZ (2013h) 
944 Partnership Stop met Roken (2011b) 
945 Partnership Stop met Roken (2011) 
946 LAN (2011l) 
947 LAN (2011d), p. 2 en LAN (2011f) 
948 Astma Fonds (2011g), Astma Fonds (2011h), Astma Fonds (2011i), CVZ (2011d), 
CVZ (2011e), CVZ (2011f) en Nyst (2011) 
949 CVZ (2011c) 
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is het bijna helemaal geregeld en dan zou het weer ophouden te bestaan. 

Voor mij en mijn collega’s, met allerlei scholingen hiervoor achter onze kie-

zen, frustrerend.”950  

 

Zelfs sommige zorgverzekeraars verkeerden ten onrechte in de veronderstel-

ling dat de zorg voor het stoppen met roken in haar geheel uit het basispak-

ket was verdwenen. Dit blijkt uit een kleine inventarisatie van het Rode Kruis 

Ziekenhuis te Beverwijk naar de vergoeding van begeleiding bij stoppen met 

roken. Longarts Wanda de Kanter die daar werkzaam is, vertelde daarover in 

een gesprek dat wij in december 2011 met haar hadden: ”We dachten: laten 

we gewoon eens een paar verzekeraars bellen, net alsof we rokers zijn. Ach-

mea meldde ons dat het uit het basispakket was gehaald. […] Het zit er niet 

in, zegt de verzekeraar. […] Ik heb er nu vier van de vijf gebeld. Er is blijk-

baar zoveel discussie geweest over hetgeen Schippers heeft gezegd. […] 

Daarom komen mensen nu nog even snel, omdat ze de polis voor volgend 

jaar hebben gehad. Daar staat blijkbaar in dat het volgend jaar helemaal niet 

meer vergoed wordt.”951 

 

Wat patiënten in 2012 niet meer vergoed krijgen, zijn nicotinevervangers en 

medicijnen die het stoppen met roken ondersteunen.952 Lies van Gennip van 

STIVORO zegt over de beslissing van Schippers: “Het is […] onbegrijpelijk dat 

de vergoeding per 2012 deels weer wordt teruggedraaid.”953 Uit onderzoek 

van het NIVEL blijkt namelijk dat ongeveer een kwart van de mensen met 

COPD die willen stoppen met roken, hulpmiddelen zoals nicotine-pleisters, 

nicotine-inhalers en tabletten zouden willen gebruiken bij het stoppen met 

roken.954 De behoefte van patiënten aan vergoeding van deze middelen blijkt 

ook uit het aantal deelnemers aan het stoppen-met-rokenprogramma van 

Kring-apotheek Cleij in Den Bosch. In 2010 volgden 43 patiënten dat pro-

gramma, in 2011 waren dat er 90 en in 2012 viel dat aantal terug naar 25. 

Volgens apotheker Joost van Roosmalen is dat waarschijnlijk omdat de ver-

goeding van geneesmiddelen werd stopgezet.955 

Er bestaan verschillende geneesmiddelen die bij ontwenningsverschijnselen 

gebruikt kunnen worden.956 De prijs loopt van deze middelen loopt uiteen. 

Bupropion kost 1,23 euro per dag, nortriptyline 0,15 tot 0,29 euro (afhanke-

                                                   
950 Astma Fonds (2011g) 
951 CVZ (2011g) 
952 CVZ (2012j), p. 2. Zie ook: Gootzen (2011), p 15 en Chronisch zieken de klos 
(2011), p. 32 
953 Astma Fonds (2011c) 
954 Jansen (2009), p. 24 
955 Bos (2013), p. 10 
956 CBO (2009a), p. 50-58 en CBO (2010), p. 281 
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lijk van de dosering) per dag en varenicline kost 3,18 euro per dag.957 Nicoti-

nepleisters kosten 2,71 tot 2,85 euro (afhankelijk van de dosering) per dag. 

Nicotinekauwgom kost 20 tot 26 cent per stuk; de kosten per dag zijn afhan-

kelijk van het aantal stuks dat gebruikt wordt.958 Uit gegevens van de SFK 

blijkt dat het aantal gebruikers van stoppen-met-rokengeneesmiddelen in 

2011, toen deze vergoed werden, twee keer zo hoog was in 2010. Naar ver-

wachting komt het aantal gebruikers in 2012 weer op het niveau van 2010 

uit.959 

 

Het besluit van de minister om stoppen-met-rokenprogramma’s niet meer te 

vergoeden, riep zelfs internationale kritiek op. Het medische tijdschrift The 

Lancet publiceerde een ingezonden reactie van organisaties over de hele 

wereld waarin het Nederlandse beleid aan de kaak werd gesteld.960 In 2005 

heeft Nederland namelijk het WHO-verdrag ondertekend waarin beoogd 

wordt de tabaksconsumptie terug te dringen. Dit verdrag is inmiddels door 

ongeveer 170 landen ondertekend. Echter, door het beleid van minister 

Schippers - waarin naast de vergoeding van de stoppen-met-

rokenprogramma’s ook het rookverbod voor kleine horecagelegenheden is 

teruggedraaid - heeft Nederland als enige land ter wereld een stap achteruit 

in plaats van vooruit gezet, zo vindt de Alliantie Nederland Rookvrij.961 

 

In 2012 keert het tij. Na de val van het Kabinet-Rutte I, wordt op 26 april 

2012 een akkoord gesloten tussen de politieke partijen VVD, CDA, D66, 

GroenLinks en ChristenUnie, dat betrekking heeft op de Nederlandse staats-

begroting. Een van de uitkomsten van de onderhandelingen voor dit ‘Lente-

akkoord’ is, dat de stoppen-met-rokenprogramma’s weer vergoed gaan wor-

den.962 

Ook is inmiddels gebleken dat in 2012, het jaar waarin de stoppen-met-

rokenprogramma’s niet in het basispakket zaten, het aantal rokers weer is 

gestegen. Het percentage rokers is in 2012 weer met 1 procent gestegen 

naar 26 procent. Als alleen naar de laatste drie kwartalen wordt gekeken, is 

zelfs sprake van een stijging van 2 procent. Dit komt neer op zo’n 300.000 

extra rokers.963 

 

                                                   
957 CVZ (2013f) 
958 www.drogist.nl (2012) 
959 SFK (2013) 
960 Arnott (2011), p. 122 
961 Astma Fonds (2012b). Zie ook: CVZ (2013h) 
962 VWS (2012a), p. 1 
963 STIVORO (2013) en CVZ (2013h) 
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Sinds 1 januari 2013 zitten de stoppen-met-rokenprogramma’s dus weer in 

het verzekerde pakket.964 Dit betekent echter niet dat hiermee alle onduide-

lijkheden zijn weggenomen. Patiënten doen er goed aan bij hun zorgverzeke-

raar te checken of het programma waaraan zij willen deelnemen, daadwerke-

lijk vergoed wordt. Zorgverzekeraars vergoeden namelijk de programma’s 

van niet-gecontracteerde aanbieders niet of niet volledig. De patiënt moet bij 

zijn zorgverzekeraar nagaan welke programma’s voor vergoeding in aanmer-

king komen. 

In 2011 stelden de verzekeraars aanvullende eisen aan de programma’s.965 

Dit bleek wel eens voor problemen te zorgen. Verschillende patiënten deel-

den in 2011 hun ervaringen met nadelige verzekeringsvoorwaarden op de 

website van het Longfonds. Patiënte Laura: “Avero Achmea vergoedt dus 

helemaal niets! Ik heb wekelijks begeleiding van de longverpleegkundige en 

gebruik Champix® [varenicline] met nicotinepleisters, heb de nota’s inge-

diend en er nog bij vermeld dat ik COPD heb en echt hard mijn best doe en 

het nodig is om te stoppen. Maar er wordt niets vergoed.” Jan: “Ik ben bij een 

longarts in Zwolle. Prima stoppen-met-rokenprogramma, maar verzekeraar 

Achmea vergoedt de medicijnen niet, ‘enkel in de eerste lijn’. Geprobeerd 

medicijnen via huisarts te krijgen, wordt ook niet vergoed want de huisarts 

heeft geen stoprokencontract met Achmea. Ziek word je ervan. Tussen wal en 

schip.” Patiënt Boemer: “Ik ben nu vijf weken gestopt met roken omdat ik 

COPD 2 heb. Ik heb dat gedaan met hulp van longverpleegkundige en Cham-

pix®. Ik krijg van VGZ ook niets vergoed, alleen STIVORO. Maar ik denk dat 

dat duurder is dan mijn tabletten, dus waarom alles duurder maken? BE-

DANKT VGZ!”966 

Huisarts Arnold Romeijnders schetste in 2011 hoe al deze veschillen in ver-

zekeringsvoorwaarden in de praktijk uitpakken: “U bent gemotiveerd, u kunt 

begeleid worden door mijn praktijkondersteuner, zeg ik tegen een patiënt als 

we dat samen constateren. En u kunt eventueel nicotinevervangers of medi-

catie krijgen ter ondersteuning bij het stoppen. Terwijl ik het zeg, denk ik: 

hoe is deze patiënt verzekerd? Bij UVIT? O, dan moet ik mijn recept stoppen, 

mijn automatische verbinding met de apotheek uitzetten en een apart formu-

lier zoeken, invullen of laten faxen. Ik moet de patiënt uitleggen wat een 

centrale apotheek is, want die heeft daar geen idee van. U moet drie à vier 

dagen wachten, zeg ik. Dat blijken soms vervolgens drie à vier weken te zijn. 

De patiënt belt intussen herhaaldelijk de praktijk: waar blijven m’n medicij-

nen? O, is deze patiënt bij CZ verzekerd? Dan gaat het niet van zijn eigen 

risico af, bij UVIT wel. Of was het andersom...”967 

                                                   
964 VWS (2012), p. 1-2 
965 Mevius (2011), p. 817 
966 Astma Fonds (2011h) 
967 Thiel (2011), p. 33 
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Soms komen verzekeringsvoorwaarden aan het licht waar zowel patiënten als 

zorgverleners niet blij van worden. Een voorbeeld hiervan uit 2011 is CZ. 

Huisarts Eveline Hendriks: “Ik kreeg een brief van CZ dat ik van alle rokers die 

wilden stoppen niet alleen de geboortedatum en het burgerservicenummer 

moest doorgeven, maar ook wat voor soort roker het was en in hoeverre ik 

dacht dat het stoppen zou lukken. Ik ga toch niet al die persoonlijke gege-

vens netjes in een bestand onderbrengen voor de zorgverzekeraar?” Hendriks 

besloot het voor te leggen aan haar patiënten en gaf hen de keus: een ge-

woon consult, waarbij hun anonimiteit gewaarborgd blijft, maar waarbij me-

dicatie soms niet vergoed wordt, of een officieel stoppen-met-

rokenprogramma, waarbij gesprekken en medicijnen vergoed worden. Hen-

driks: “Tot nu toe [mei 2011] heeft nog niemand voor de programmatische 

aanpak gekozen.”968 Volgens Xana van Jaarsveld van het Longfonds komt dit 

doordat mensen bang zijn voor registratiepraktijken.969 

 

Overigens zijn er ook patiënten met COPD die het niet nodig vinden dat 

stoppen met roken wordt vergoed. Zo zegt Joop: “Ik ben tot tien jaar geleden 

een verstokte roker geweest tot de geboorte van mijn eerste kleinkind. Ik 

greep die gelegenheid aan om te stoppen. Je hebt een paar dagen last. Daar-

na merk je dat traplopen gemakkelijker wordt en dat je ‘s morgens niet meer 

op de rand van het bed je longen zit op te hoesten. Een beetje wilskracht 

doet wonderen. […] Gun een mens zijn eigen verantwoordelijkheid en wil niet 

alles oplossen met (betaalde) hulp.”970 Verder wijzen succesvolle stoppers 

erop dat je door te stoppen veel geld bespaart. Zij vinden dat je daarmee dan 

zelf de ondersteuning met nicotinevervangers en medicijnen kunt betalen.971 

Longarts Wanda de Kanter lijkt het hiermee eens te zijn: “Mensen gebruiken 

dit vaak als gedachtenkronkel: ‘ik kan niet stoppen met roken, want ik krijg 

die pillen niet vergoed’. Dat is geen juiste redenering. […] We zeggen dan 

ook dat die pillen en die pleisters in het begin wel werken, maar na een paar 

jaar is het gelijk aan een placebo. Bovendien, die pillen heb je er ook wel uit 

met een paar pakjes sigaretten.”972 

 

 

6.a.2 Fysiotherapie 

 

Patiënten met COPD hebben behoefte aan meer vergoeding van fysiotherapie 

vanuit de basisverzekering. Hoewel COPD op de lijst met chronische aandoe-

                                                   
968 Thiel (2011), p. 35 
969 CVZ (2013e) 
970 Astma Fonds (2011g) 
971 Astma Fonds (2011g) 
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ningen staat waarvoor fysiotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket 

(bijlage 1 Bzv), wordt daarbij een aanvullend criterium gesteld. Tot 1 januari 

2013 was dit criterium dat de FEV
1
/VC-ratio kleiner moest zijn dan 60 pro-

cent. Bovendien moeten patiënten volgens artikel 2.6 lid 2 van het Bzv een 

aantal behandelingen zelf betalen. In 2010 waren dit de eerste negen behan-

delingen, in 2011 de eerste twaalf en vanaf 2012 de eerste twintig behande-

lingen. Fysiotherapie wordt dus de afgelopen jaren steeds minder vergoed 

vanuit de basisverzekering. 

Patiënten met een FEV
1
/FVC-ratio van 60 procent of meer hadden geen recht 

op vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering.973 Eventueel konden 

zij daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten die de kosten van de niet-

vergoede fysiotherapiebehandelingen wel (gedeeltelijk) dekte. Uit onderzoek 

van het NIVEL in 2008 blijkt dat slechts 7 procent van de mensen met COPD 

alleen een basisverzekering had. Dit is niet verwonderlijk, omdat uit hetzelf-

de onderzoek blijkt dat patiënten met COPD onbeperkte vergoeding van fysi-

otherapie in de top-3 hebben staan van wensen met betrekking tot zorg die 

niet (geheel) in het basispakket is opgenomen.974 

 

Verder vinden COPD-patiënten medische begeleiding tijdens het sporten 

belangrijk. Uit onderzoek van het NIVEL in 2012 blijkt dat 41 procent van de 

COPD-patiënten die geen enkele dag in de week minimaal een half uur licha-

melijk actief zijn, niet durft te bewegen zonder medische begeleiding.975 Een 

patiënt zegt hierover: “Ik vind het belangrijk dat men weet wat COPD is en 

wat je dus wel of niet kan. Met name als ik wil bewegen is het voor mij be-

langrijk dat er een fysiotherapeut is met verstand van zaken. Hij moet toch 

kunnen ingrijpen als er iets mis gaat...”976 De Consumentenbond besteedde in 

de Gezondgids van december 2011 aandacht aan dit onderwerp en vindt dat 

fysiotherapie voor mensen met COPD te weinig wordt vergoed. In het artikel 

stelt zij dat bewegen voor COPD-patiënten belangrijk is, en merkt daarbij op: 

“Door de aandoening is het niet altijd mogelijk om dit zelfstandig te doen en 

is hulp van een (long)fysiotherapeut noodzakelijk.”977 Longarts Frans Toben is 

het hiermee eens. Volgens hem kunnen mensen met COPD niet bij een ge-

wone sportschool terecht. Toben: “Het moet echt en alleen gaan om een fysi-

otherapeut die is gespecialiseerd in COPD.”978 
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974 Heijmans (2008) 
975 Baan (2012a), p. 6 
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Xana van Jaarsveld van het Longfonds stelt dat voor sommige COPD-

patiënten de kosten een te hoge drempel vormen: “Ze zijn vaak vroeg ziek 

geworden en uit het arbeidsproces gevallen, waardoor velen een relatief laag 

maandinkomen hebben. Daartegenover staan hoge ziektekosten, eigen bij-

dragen en eigen risico, bijvoorbeeld de eerste twintig sessies fysiotherapie. 

Mensen met COPD GOLD 2 komen (in 2012) niet in aanmerking voor de 

chronische lijst fysiotherapie, terwijl bewegen voor hun conditie van groot 

belang is.”979 Praktijkondersteuner en verpleegkundige Bas Janssen is het 

daarmee eens. Omdat COPD veel voorkomt bij mensen met een lagere soci-

aaleconomische status die over het algemeen minder goed (aanvullend) ver-

zekerd zijn, maakt dat volgens hem de drempel naar zorg hoger. Janssen: 

“Hiermee is de zorg juist voor hen die het nodig hebben, slechter bereik-

baar.”980 Fysiotherapeut Elli van Leeuwen vindt daarom dat het gat voordat de 

chronische indicatie ingaat, gedicht moet worden.981 De Gezondgids van de-

cember 2012 vermeldt dat de aanvullende verzekeringen die alle fysiothera-

piebehandelingen vergoeden, gemiddeld zo’n zestig euro per maand kosten. 

Een reguliere behandeling bij de fysiotherapeut kost gemiddeld 29 euro per 

afspraak.982 

 

De beperking in de vergoeding van fysiotherapie kan er in de praktijk toe 

leiden dat mensen die nog een redelijke conditie hebben, eerst achteruit 

moeten gaan voordat ze in aanmerking komen voor vergoeding.983 Wanda de 

Kanter, longarts bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, zei hierover in 

2011: “Fysiotherapie wordt nu vergoed voor GOLD 3 en 4, terwijl je eigenlijk 

het meeste te winnen hebt bij 1 en 2. Het behoud van de conditie is zo be-

langrijk, en er treedt ook zo snel spierverslapping op.”984 

In 2012 heeft het CVZ beoordeeld of fysio- en oefentherapie bij COPD voldoet 

aan het wettelijk criterium stand van de wetenschap en praktijk. Het CVZ 

kwam daarbij tot de conclusie dat zowel kortdurende als langdurende fysio- 

en oefentherapie voor patiënten met COPD met GOLD 2, 3 of 4 effectief is. 

Het CVZ heeft daarom de minister van VWS geadviseerd om de huidige, ver-

ouderde maat waarin de diagnose COPD op de chronische lijst wordt uitge-

drukt (FEV
1
/VC kleiner dan 60 procent), te wijzigingen in GOLD-klasse 2 of 

hoger.985 De minister van VWS heeft het advies overgenomen en dit met in-

gang van 1 januari 2013 laten aanpassen in bijlage 1 van het Bzv. 

                                                   
979 CVZ (2013e). Zie ook: CVZ (2011a) 
980 CVZ (2013) 
981 Overmars (2013), p. 16 
982 Crielaard (2012), p. 24 
983 SAV (2008), p. 26 
984 CVZ (2011g) 
985 CVZ (2012a) 
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Volgens een bericht van het Longfonds loopt de vergoeding van fysiotherapie 

in 2013 echter nog niet zoals bedoeld. Het Longfonds ontvangt regelmatig 

meldingen van zowel patiënten als fysiotherapeuten, dat niet alle zorgverze-

keraars fysiotherapie voor COPD-patiënten met GOLD 2 vergoeden. Om pati-

enten te helpen die vergoeding toch geregeld te krijgen, heeft het Longfonds 

een voorbeeldbrief op zijn website gezet.986 

 

Het Longfonds heeft bovendien kritiek op het gebruik van de GOLD-indeling 

als voorwaarde bij de chonische lijst. Xana van Jaarsveld zegt hierover: “Deze 

indeling is achterhaald. In de Zorgstandaard COPD wordt de volgende inde-

ling aangehouden: COPD met lichte, matige of ernstige ziektelast. Daarbij 

wordt niet alleen gekeken naar longfunctie, maar ook naar ervaren kwaliteit 

van leven.”987 Kaderhuisarts Ivo Smeele is daarom een voorstander van ver-

goeding van korte beweegprogramma’s vanuit de basisverzekering: “Een of 

twee keer een consult bij de fysiotherapeut, en dan doorleiden naar een regu-

lier, maar natuurlijk wel verantwoord programma. […] Je moet hierbij natuur-

lijk wel drempels inbouwen: iemand moet aantoonbaar profijt hiervan kun-

nen hebben, dus het moet niet aan iedereen aangeboden worden. Bijvoor-

beeld bij een MRC [dyspneu-score] groter dan 2, of CCQ 2 of meer [score op 

de vragenlijst over klachten en beperkingen die de patiënt ervaart], en ui-

teraard een gebrek aan beweging, kan het zinnig zijn om zo’n patiënt naar 

een dergelijk bewegingsprogramma te sturen. Het betreft dan een relatief 

kleine groep, voor hen zou dit wel in het basispakket moeten zitten.”988 

 

Het afsluiten van een aanvullende verzekering voor de vergoeding van fysio-

therapie en begeleiding bij bewegen lijkt bovendien niet altijd afdoende te 

zijn. Zo wijst Xana van Jaarsveld van het Longfonds op problemen met aan-

vullende verzekeringen: “Die aanvullende verzekering is vaak niet adequaat. 

Die vergoedt dan weer niet de vorm van bewegen dicht bij huis, of met de 

goede begeleiding door een fysiotherapeut gespecialiseerd in longen. Voor 

[patiënten] is dit ook een enorm knelpunt.”989 Ook kaderhuisarts Ivo Smeele 

ziet in zijn praktijk dat aanvullende verzekeringen niet altijd toereikend zijn 

voor fysiotherapie en begeleid bewegen: “Weliswaar hebben veel mensen een 

aanvullend pakket, […] maar daar zit het vaak gecombineerd met andere 

paramedische consulten, waardoor men toch al snel aan het plafond van de 

vergoeding komt.”990 Verder bieden sommige zorgverzekeraars in hun aanvul-

lende verzekering een tijdelijke ondersteuning bij het doorgaan met sporten 

                                                   
986 Longfonds (2013b) 
987 CVZ (2013e) en CVZ (2011a) 
988 CVZ (2011d) 
989 CVZ (2011a) 
990 CVZ (2011d) 
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na een longrevalidatieprogramma. Deze verzekeraars betalen bijvoorbeeld 

een bijdrage aan het abonnement van de sportschool, maar slechts voor een 

beperkte periode.991 Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat voor 16 procent 

van de COPD-patiënten de kosten inderdaad een belemmering vormen om 

naar een sportgelegenheid te gaan.992 Een COPD-patiënt zegt hierover: “Toen 

ik in het ziekenhuis was, kreeg ik fysiotherapie. Daar heb ik erg veel aan 

gehad. Toen ik naar huis ging, mocht ik nog drie maanden naar een sport-

school bij ons in de buurt maar daarna moest ik het zelf betalen. Dat was te 

duur en toen ben ik gestopt.”993 

 

 

6.a.3 Dieetadvies 

 

In 2012 werd de basisverzekering voor dieetadvisering door COPD-patiënten 

als onvoldoende ervaren. Tot 2012 kregen patiënten maximaal vier uur di-

eetadvisering per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. In 2011 heeft de 

minister van VWS echter voorgesteld om deze vergoeding te beëindigen.994 

De LAN heeft in 2011 in een brief aan de minister laten weten dat dieetadvi-

sering onderdeel uitmaakt van de geïntegreerde behandeling van chronische 

longpatiënten. Zij verzocht de minister om de dieetadvisering voor mensen 

met een chronische longziekte binnen de basisverzekering te houden.995 Ook 

de NPCF en de CG-raad benadrukten dat de diëtist een schakel in de keten is 

waar het gaat om geïntegreerde eerstelijnszorg, preventie- en leefstijlad-

vies.996 Dit heeft ertoe geleid dat de minister een uitzondering heeft gemaakt 

voor dieetadvisering die wordt gegeven als onderdeel van gecoördineerde 

multidisciplinaire zorg aan – onder andere – COPD-patiënten. Deze uitzonde-

ring betekende in het geval van ketenzorg bij COPD dat de zorg door diëtis-

ten per 1 januari 2012 nog wel werd vergoed. De minister stelde verder dat 

de dieetadvisering in de niet-ketenzorg vanaf 1 januari 2012 niet meer onder 

de basisverzekering valt. De minister ging er hierbij van uit dat dergelijke 

dieetadvisering onderdeel gaat uitmaken van de aanvullende verzekerin-

gen.997 

 

In 2012 bleek echter dat in veel regio’s nog helemaal geen ketenzorg COPD 

wordt aangeboden. De COPD-patiënten moeten daar zelf voor dieetadvisering 

                                                   
991 Duin (2010a), p. 51 
992 Baan (2012), p. 37 en Baan (2012a), p. 6-7 
993 Heijmans (2009a), p. 93 
994 VWS (2011f), p. 2 en 7-8 
995 LAN (2011l). Zie ook: LAN (2011f) en LAN (2011j) 
996 CG-Raad/NPCF (2011), p. 2 
997 VWS (2011a), p. 2 
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betalen.998 Diëtist Anke Bruin-Kalisvaart geeft een voorbeeld van een patiënte 

uit haar praktijk: “Ernstig ondervoede, 68-jarige vrouw met COPD GOLD 3, 

ondergewicht […] en een lage spiermassa […]. Ze heeft onvoldoende inkom-

sten om de behandeling door de diëtist zelf te betalen. Ze vindt het wel erg 

belangrijk en probeert te sparen om toch nog regelmatig een consult te kun-

nen betalen. Zou de ketenzorg COPD al opgezet zijn in de regio, dan zou zij 

haar behandeling vergoed krijgen vanuit de basisverzekering!”999 In regio’s 

waar wel ketenzorg COPD georganiseerd is, komt het soms voor dat de di-

eetadvisering niet meegecontracteerd is door zorgverzekeraars, omdat deze 

van mening zijn dat dieetadvisering niet geïndiceerd zou zijn voor COPD-

patiënten in de eerste lijn. Of ze is wel gecontracteerd, maar voor minder dan 

het wettelijke maximum van vier uur per jaar.1000 

 

Door het ontbreken van ketenzorg COPD lijkt de dieetadvisering in 2012 voor 

een groot deel van de patiënten niet voldoende vergoed te worden. De vraag 

is daardoor gerezen wat de verhouding is tussen dieetadvisering als zelf-

standige zorg en dieetadvisering als onderdeel van de ketenzorg. Het CVZ 

heeft dit uitgezocht en kwam daarbij tot de conclusie dat dieetadvisering als 

onderdeel van ketenzorg geleverd kan worden, maar ook als zelfstandige 

zorg. Het CVZ heeft daarom voor 2012 bepaald dat onder ‘gecoördineerde 

multidisciplinaire zorg’ in artikel 2.6 lid 7 Bzv ook ‘informele samenwer-

kingsverbanden’ vallen en dat er geen sprake hoeft te zijn van ketenzorg om 

patiënten in aanmerking te laten komen voor vergoeding vanuit de basisver-

zekering. Een verwijzing van de huisarts naar de diëtist is voldoende.1001 

 

In 2013 zit dieetadvisering overigens weer voor iedereen in het basispakket, 

nu tot een maximum van drie behandeluren per kalenderjaar. Voor dieetadvi-

sering die de patiënt krijgt via informele samenwerkingsverbanden geldt wel 

het verplichte eigen risico.1002 

Overigens lost deze aanpassing niet alle problemen op. Diëtist Saskia van Os, 

tevens bestuurslid van de LAN, merkt in reactie op het conceptrapport op, 

dat bij zorggroepen waarbij wel ketenzorg is, de situatie in 2013 nog steeds 

problematisch is voor de dieetadvisering: “Bijna alle zorggroepen zijn fiks 

gekort in hun budget door de zorgverzekeraars en zijn daardoor terughou-

dender in het contracteren van dieetadvisering. En als er wel gecontracteerd 

                                                   
998 CVZ (2012) en Voort (2012) 
999 CVZ (2012) 
1000 CVZ (2012) en CVZ (2013e) 
1001 CVZ (2012m), p. 3 
1002 CVZ (2012l), p. 2 
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wordt, dan vaak minder dan de drie uur waar een COPD-patiënt recht op 

heeft vanuit de basisverzekering.”1003 

 

 

6.b Geneesmiddelen 
 

Het Longfonds vraagt om (meer) vergoeding van geneesmiddelen voor pati-

enten met COPD. 

 

Roflumilast (Daxas®) 

In 2011 is een nieuw geneesmiddel voor COPD, een PDE4-remmer, op de 

markt gekomen: roflumilast (merknaam Daxas), verkrijgbaar in tablet-

vorm.1004 PDE-4 is een enzym dat aanwezig is in ontstekingscellen en een rol 

speelt in het ontstaan en de ontwikkeling van COPD. PDE4-remmers zorgen 

ervoor dat via omzettingen van bepaalde stoffen het ontstekingsproces af-

neemt.1005 

Het CVZ heeft in 2010 aan de minister van VWS geadviseerd om roflumilast 

niet te vergoeden vanuit de basisverzekering, omdat het geen uitspraak kon 

doen of het middel gunstiger werkt dan de inhalatiecorticosteroïden. Er is 

hier namelijk geen direct vergelijkend onderzoek naar gedaan en een indirec-

te vergelijking is lastig door een verschil in patiëntengroepen. Het CVZ was 

van mening dat roflumilast een therapeutische minderwaarde heeft ten op-

zichte van de standaardbehandeling omdat er bij het gebruik van roflumilast 

gewichtsverlies gemeld is, en dit bij COPD-patiënten in verband staat met een 

slechtere prognose, en omdat een mogelijke relatie zou kunnen bestaan 

tussen het gebruik van het middel en het risico op zelfdoding.1006 De minister 

van VWS heeft het advies overgenomen.1007 Dit betekent dat roflumilast niet 

vergoed wordt vanuit de Zvw. De kosten voor dit middel bedragen 1,52 euro 

per dosering van 500 microgram (in 2013).1008 

 

In 2011 gaf het Longfonds aan het te betreuren dat roflumilast niet vergoed 

werd. Xana van Jaarsveld: “Het gaat om kleine groepen mensen die Daxas® 

gebruiken. Het is een zwaar middel, dat uitsluitend in ziekenhuizen wordt 

voorgeschreven aan patiënten met zeer ernstig COPD, die niet reageren op 

andere medicijnen. Het betreft patiënten met een zware ziektelast, die niet of 

nauwelijks kunnen deelnemen aan het sociale leven. Elke dag is voor hen een 

                                                   
1003 CVZ (2013d) 
1004 Geijer (2011), Idzinga (2011) en Bijl (2011c) 
1005 CVZ (2013j) 
1006 CVZ (2010a). Zie ook: Leeuw (2011), p. 19 
1007 VWS (2011) 
1008 CVZ (2013f) 
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worsteling. Daxas® is in dat opzicht het enige middel dat hun kwaliteit van 

leven nog enigszins kan verbeteren. We hebben hierover dan ook flink ge-

lobbyd bij VWS, CVZ en de CFH [Commissie Farmaceutische Hulp].”1009 

In haar commentaar op het conceptrapport stelt Xana dat deze kwestie nog 

steeds actueel is: “Aangezien het niet vergoed wordt, wordt maar een uiterst 

beperkte groep patiënten met het middel behandeld. En in de praktijk wordt 

er daarom weinig gevraagd naar het middel, omdat men het niet kent. Van-

wege de uitsluiting van vergoeding zullen artsen waarschijnlijk ook weinig 

geneigd zijn het voor te schrijven aan patiënten, zeker omdat in deze groep 

weinig patiënten het zelf zouden kunnen betalen. Van mensen die wél be-

handeld worden, krijgt het Longfonds soms te horen dat het beter zou moe-

ten lobbyen voor de vergoeding omdat hun zeer ernstige klachten er minder 

van worden.”1010 Emiel Rolink van de LAN geeft aan dat ook de LAN het nog 

steeds een gemiste kans vindt dat de vergoeding voor Daxas® niet is rond-

gekomen.1011 

 

De hoogleraren Richard Dekhuijzen (longziekten aan UMC St Radboud, Nij-

megen), Thys van der Molen (huisartsgeneeskunde aan UMCG), Onno van 

Schayck (preventieve geneeskunde aan Maastricht UMC) en Geertjan Wesse-

ling (longziekten aan Maastricht UMC) zien ook een duidelijke plek voor rof-

lumilast in het behandelarsenaal voor COPD-patiënten. Ze vinden roflumilast 

noodzakelijke zorg, die volgens de Zvw verzekerd moet worden. Zij zijn van 

mening dat uit het onderzoek naar roflumilast is gebleken dat vooral patiën-

ten met ernstig COPD, met chronische bronchitis en frequente exacerbaties, 

baat hebben bij het gebruik van deze PDE4-remmer. Het middel beïnvloedt 

de longfunctie en de exacerbatiefrequentie. Daarom willen de hoogleraren 

deze patiënten, als zij langwerkende luchtwegverwijders gebruiken, een 

PDE4-remmer geven in plaats van of naast inhalatiecorticosteroïden. Zij zien 

vooral voor patiënten die niet reageren op inhalatiecorticosteroïden deze 

niet-steroïde ontstekingsremmers als een nieuwe behandeloptie, omdat voor 

deze patiënten geen alternatieve behandelingen beschikbaar zijn.1012 Ook 

vinden de hoogleraren het een voordeel dat roflumilast als tablet te geven is. 

Over de bijwerkingen van roflumilast geven zij aan dat het merendeel ervan 

voornamelijk optreedt tijdens de eerste weken van de behandeling, deze 

minder dan vier weken duren en verdwijnen bij voortzetten van de behande-

ling. Na twaalf weken bleek uit onderzoeken dat de aan de bijwerkingen ge-

                                                   
1009 CVZ (2011a). Zie ook: CVZ (2011e) 
1010 CVZ (2013e) 
1011 CVZ (2013g) 
1012 Dekhuijzen (2011b) 
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relateerde uitval gelijk is in de met roflumilast en de met placebo behandelde 

groep.1013 

Geertjan Wesseling zegt hierover in Plus Magazine: “In Nederland heeft het 

College voor zorgverzekeringen (CVZ) besloten het niet te vergoeden, omdat 

het gunstige effect ervan meestal niet zo groot is. Bovendien heeft het mid-

del voor sommige mensen nogal wat bijwerkingen, vooral voor het maag-

darmstelsel. Toch is het voor een beperkte categorie COPD-patiënten, ik 

schat enkele honderden, misschien duizenden, zeker een aanwinst. Bijvoor-

beeld voor mensen die onvoldoende reageren op andere medicijnen. Het kost 

ongeveer vijfhonderd euro per jaar, een bedrag dat niet voor iedereen op te 

brengen is. Voordeel voor de patiënt: Voor wie het middel verdraagt: minder 

ontstekingen.”1014 

 

Verschillende farmacotherapeutische publicaties zien echter geen of slechts 

een beperkte plaats voor roflumilast in de behandeling van COPD. Zo geeft 

het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) aan dat roflumilast geïndiceerd is bij 

patiënten met ernstig COPD met chronische bronchitis en twee of meer exa-

cerbaties per jaar, als toevoeging aan een behandeling met luchtwegverwij-

ders. Bij patiënten met frequente exacerbaties heeft het toevoegen van de 

inhalatiecorticosteroïden fluticason of budesonide echter de voorkeur, omdat 

van roflumilast minder onderzoeksgegevens beschikbaar zijn en de ervaring 

beperkter is dan bij de inhalatiecorticosteroïden. Ook waarschuwt het FK voor 

de eerder genoemde bijwerkingen.1015 

Het Geneesmiddelenbulletin (GEBU) concludeert: “Er is bij ernstige vormen van 

COPD behoefte aan middelen die de prognose verbeteren. Roflumilast blijkt 

helaas niet in deze behoefte te voorzien. Geadviseerd wordt het middel niet 

voor te schrijven vanwege onvoldoende aangetoonde werkzaamheid en on-

duidelijkheid over bijwerkingen.” Het GEBU geeft aan dat ook zijn Britse zus-

terblad Drug and Therapeutics en het Duitse zusterblad Arznei-Telegramm 

onvoldoende redenen zien om roflumilast aan te bevelen, ook vanwege on-

zekerheid over de bijwerkingen, en raden het gebruik van dit middel af.1016 

De KNMP geeft aan dat roflumilast vooralsnog een beperkte plaats heeft in 

de onderhoudsbehandeling van patiënten met ernstig COPD. Voordelen van 

roflumilast zijn wel dat het oraal kan worden toegediend en dat er geen spie-

                                                   
1013 Dekhuijzen (2011b), p. 81 
1014 Riel (2012) 
1015 CVZ (2013j). Voor meer informatie over de bijwerkingen, zie: Chong (2011), EMA 
(2011), Ram (2011), Roflumilast (Daliresp) for COPD (2011), Gupta (2012) en Calverley 
(2012) 
1016 Bijl (2011c). Zie ook: Prescrire editorial staff (2013), p. 8: In de Verenigde Staten, 
Canada, Duitsland, Nederland, Spanje, Italië en Denemarken geven de verschillende 
geneesmiddeltijdschriften een negatief of zeer beperkt voorschrijfadvies voor roflumi-
last. 
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gelbepalingen nodig zijn zoals bij theofylline. De bijwerkingen aan het begin 

van de behandeling vormen echter een nadeel. De KNMP wil eerst onderzoek 

naar de langetermijneffecten en een directe vergelijking met theofylline en/of 

inhalatiecorticosteroïden.1017 

De CAHAG wil pas een definitieve plaatsbepaling van het middel geven als er 

ook vergelijkend onderzoek heeft plaatsgevonden met bekende middelen die 

de exacerbatiefrequentie verminderen.1018 Ook omdat het middel gewichtsver-

lies geeft als bijwerking, vindt men het minder geschikt voor patiënten die 

een verminderde voedingstoestand hebben.1019 

Overigens hebben PDE4-remmers in de update van de GOLD-richtlijn 2013 

een iets sterkere positie in de behandeling gekregen.1020 

 

Preferentiebeleid 

In paragraaf 5.e.5 is het preferentiebeleid aan de orde geweest: een zorgver-

zekeraar vergoedt voor geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof alleen 

nog de goedkoopste middelen. Voor patiënten kan het preferentiebeleid 

betekenen dat zij het geneesmiddel van hun voorkeur niet vergoed krijgen, 

ook al is dit middel wel opgenomen in het GVS. Alleen als het door de zorg-

verzekeraar aangewezen middel voor een patiënt medisch niet verantwoord 

is, heeft hij recht op vergoeding van een niet-aangewezen middel. 

Uit onderzoek door het NIVEL komt naar voren dat 13 procent van de mensen 

met COPD wel eens heeft betaald voor een geneesmiddel voor hun luchtweg-

aandoening dat zij op recept hebben gekregen. In de meeste gevallen ging 

dit om een middel dat zij al een tijd gebruikten, in de andere gevallen ging 

het om een nieuw middel. Van deze COPD-patiënten geeft 38 procent aan 

altijd te moeten betalen voor het geneesmiddel, 26 procent weet niet waar-

voor er betaald moet worden en ruim een derde geeft aan dat dit komt door 

het eigen risico of zegt dat de medicatie niet (meer) betaald wordt door de 

verzekeraar.1021 

 

In de Mini Longwijzer wijst het Longfonds patiënten op de mogelijkheid dat 

de arts ‘medische noodzaak’ (MN) vermeldt op een recept voor een niet-

preferent geneesmiddel. In dat geval moet de apotheek namelijk wel het 

(duurdere) merkmiddel meegeven en moet de verzekeraar dit vergoeden. 

“Maar”, zo stelt het Longfonds, “MN geeft geen 100 procent garantie dat het 

middel altijd wordt geleverd.” 1022  Dit wordt bevestigd door longarts Richard 

                                                   
1017 Idzinga (2011) 
1018 Geijer (2011) 
1019 Geijer (2011). Zie ook: Marx (2011b) en Idzinga (2011) 
1020 GOLD (2013), p. 35-36 en GOLD (2011), p. 35-36 
1021 Baan (2012), p. 42 
1022 Astma Fonds (2012d), p. 18 
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Dekhuijzen: “Als ik te vaak MN op een recept zet, krijg ik vragen van de ver-

zekeraar. Ik doe het dus alleen als ik zeker weet dat een ander middel echt 

gezondheidsrisico’s geeft.”1023 

Het preferentiebeleid kan voor patiënten dan ook tot problemen leiden, als 

zij een niet-preferent middel willen en hun arts daarvoor geen medische 

noodzaak op het recept wil zetten. Huisarts Marloes Tack uit in een artikel in 

Medisch Contact haar frustratie over het preferentiebeleid van zorgverzeke-

raars. Zij geeft aan haar patiënten geen verklaringen van medische noodzaak 

meer af: “Ik heb namelijk wel wat beters te doen dan met patiënten discussië-

ren of hun – vaak niet te objectiveren – klachten wel of niet aan het middel te 

relateren zijn. Bovendien zijn dit soort discussies niet bevorderlijk voor de 

arts-patiëntrelatie. Voor deze afschuiverij van verantwoordelijkheden door de 

zorgverzekeraar – want dit gaat over geld, niet over zorg – wil ik me niet 

langer lenen.”1024 

 

Sommige zorgverzekeraars benadrukken het feit dat zij géén preferentiebe-

leid voeren, zoals De Amersfoortse, ONVZ en Salland.1025 CZ en de Coöperatie 

VGZ voeren in 2012 geen preferentiebeleid voor inhalatiemedicijnen, maar de 

Coöperatie VGZ gaat dit in de toekomst mogelijk wel doen voor salbutamol, 

budesonide en beclometason. Menzis heeft een preferentiebeleid voor salbu-

tamol, budenoside en formoterol. 1026 Agis en Achmea hanteren preferentiebe-

leid voor salbutamol en budesonide, maar bedachten ook een alternatief voor 

het preferentiebeleid. 1027 Apothekers kunnen, in plaats van het preferentiebe-

leid, kiezen voor een IDEA-contract (Integraal Doelmatigheidscontract Excel-

lente Apothekers). Als ze dat doen, dan krijgen ze een vaste gemiddelde prijs 

voor een bepaalde hoeveelheid geneesmiddelen ongeacht welk geneesmiddel 

wordt verstrekt. Of de apotheek nu dure of goedkope middelen levert, deze 

krijgt per geleverde hoeveelheid van de verzekeraar hetzelfde bedrag. Journa-

list Roel Smit zocht het een en ander uit: “Voor apothekers is het een kwestie 

van even goed rekenen voordat je zo’n contract tekent, maar voor veel apo-

thekers is het gunstig. Wie niet teveel extreem ‘dure’ patiënten heeft, kan 

door slim inkopen en veel goedkope middelen afleveren, beter verdienen dan 

onder het preferentiebeleid.”1028 Hoewel dit een manier kan zijn om gebrui-

kers van niet-preferente geneesmiddelen tegemoet te komen, kleven er ook 

nadelen aan. Smit: ”Hierin zit meteen het risico van een zogeheten perverse 

prikkel. Zogenaamd ‘dure’ patiënten zijn weinig aantrekkelijk voor de apo-

                                                   
1023 Astma Fonds (2012d), p. 18 
1024 Tack (2013) 
1025 Astma Fonds (2012d), p. 27 en Salland (2013) 
1026 Astma Fonds (2012d), p. 26-27 
1027 Astma Fonds (2012d), p. 25 en Smit (2011a), p. 43 
1028 Smit (2011a), p. 43 
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theek die op deze basis zijn inkomen moet verdienen. ‘Nee, we hebben het 

niet in voorraad’, gevolgd door een verwijzing naar de concurrent, kan een 

apotheker dan veel geld opleveren. Natuurlijk is niemand bereid te erkennen 

dat het feitelijk plaats vindt, maar het systeem werkt het wel in de hand. Met 

alle risico’s van dien.”1029 

 

Het Longfonds vindt dat iedere longpatiënt recht heeft op medicijnen die het 

best bij hem passen, of ze nou duur of goedkoop zijn: “Alleen de goedkoop-

ste medicijnen vergoeden is een risico voor longpatiënten.“1030 En: “Het is aan 

de arts om te bepalen welk medicijn iemand met een longziekte gebruikt. 

Maatwerk is cruciaal, in elke fase van behandeling. Daarom moeten behande-

laars en patiënten kunnen beschikken over het volledige assortiment long-

medicatie. Ze moeten daar op kunnen vertrouwen.”1031 Het Longfonds advi-

seert daarom patiënten die zekerheid over de vergoeding van hun merkmedi-

cijnen willen, te kiezen voor een zorgverzekeraar die geen preferentiebeleid 

heeft of bij de verzekeraar een schriftelijke garantie te vragen dat de medi-

cijnen het hele jaar buiten het preferentiebeleid zullen blijven.1032 

 

                                                   
1029 Smit (2011a), p. 44 
1030 Astma Fonds (2012d), p. 33. Zie ook: Astma Fonds (2012e), p. 1 
1031 Astma Fonds (2012e), p. 1. Zie ook: CVZ (2013e), CVZ (2011a) en Astma Fonds 
(2012d), p. 10 
1032 Astma Fonds (2012d), p. 24 
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7 Alleen pakket, alleen aanbod of alleen vraag 

 

In dit hoofdstuk behandelen we drie pakketkwes-

ties waarbij helemaal geen sprake is van overeen-

komsten, en dus wel van diverse discrepanties, 

tussen het pakket, het zorgaanbod en de zorg-

vraag op het gebied van depressie. Het betreft de 

pakketkwesties E, F en G. 

 

 

 

Belangrijkste uitkomsten pakketkwesties E, F en G 

 

- Het pakket bevat voor COPD geen overbodig verzekerde zorg. Er is 

bij COPD geen sprake van zorg die wel vergoed wordt, maar die zorg-

verleners in de praktijk niet (meer) aanbieden en waar patiënten niet 

om vragen. 

- Er worden diverse nieuwe zorgvormen voor COPD ontwikkeld. Op 

het gebied van diagnostiek wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan 

naar moleculaire ademanalyse met behulp van een ‘elektronische 

neus’, biomarkers, de CT-scan, fenotypering, genotypering en de 

Ziektelastmeter COPD. Verder wordt er onderzoek gedaan naar nieu-

we geneesmiddelen voor COPD. Ook wat betreft medisch-

specialistische zorg zijn er diverse ontwikkelingen, bijvoorbeeld bron-

choscopische longvolumereductie. Bovendien vindt onderzoek plaats 

naar COPD-behandelingen die gebruik maken van stamcellen en naar 

manieren om donorlongen die als niet geschikt worden beschouwd, 

toch nog te gebruiken. Het is nog niet duidelijk in hoeverre al deze 

nieuwe zorg zal aansluiten bij de behoeften van mensen met COPD en 

of deze zorg uiteindelijk in het verzekerde pakket moet komen. 

- Patiënten met COPD hebben enkele onvervulde zorgbehoeften. Ze 

hebben behoefte aan steun van hun omgeving, het betrekken van hun 

familie bij de behandeling en lotgenotencontact. Bovendien blijken 

patiënten die longrevalidatie gevolgd hebben, behoefte te hebben aan 

nazorg na afloop van het programma. Deze zorg krijgen zij echter 

nog onvoldoende en is ook niet verzekerd vanuit het pakket. 
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7.a Verzekerde zorg wordt noch gevraagd noch aange-
boden 

 

 

In pakketkwestie E bestuderen we de zorg die wel 

vergoed wordt, maar die zorgverleners in de prak-

tijk niet (meer) aanbieden en waar patiënten niet 

om vragen. In termen van het pakket is dit dus 

overbodig verzekerde zorg die eigenlijk uit het 

pakket verwijderd kan worden. 

 

 

 

Deze pakketkwestie komt in dit doorlichtingsonderzoek naar COPD echter 

niet voor. We hebben namelijk geen signalen gevonden van verzekerde zorg 

waarbij sprake is van het ontbreken van vraag en aanbod. 

 

 

7.b Aangeboden zorg wordt noch gevraagd noch verze-
kerd 

 

 

In deze paragraaf beschrijven we pakketkwestie F. 

Hier is sprake van zorg die nu of in de toekomst 

aangeboden wordt, maar die niet vergoed wordt 

vanuit het basispakket en waar geen vraag van 

patiënten naar is. Dit laatste betekent dan ook dat 

er bij deze pakketkwestie geen sprake is van een 

probleem, maar alleen van een beschrijving van 

mogelijk nieuwe zorg: nieuwe medische behan-

delmethoden, diagnostiek en andere ontwikkelin-

gen die recentelijk in het nieuws gekomen zijn. 

 

Het is geen volledig overzicht, maar biedt wel inzicht in de diversiteit van de 

diagnostiek en de behandelmethoden voor COPD die in ontwikkeling zijn. 

Niet al deze zorg is al beschikbaar voor patiënten in Nederland; soms is de 

behandeling nog experimenteel of wordt deze slechts incidenteel, of alleen 

in het buitenland, toegepast. Naar de meeste zorgvormen in deze paragraaf 

zal waarschijnlijk nog geen vraag van patiënten zijn, doordat de zorgvorm 

eenvoudigweg nog niet bekend of beschikbaar is. Het is bovendien nog niet 

duidelijk in hoeverre die zorg zal aansluiten bij de behoeften van mensen 

met COPD. 
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Mogelijk worden deze nieuwe zorgvormen in de toekomst aan het CVZ voor-

gelegd ter beoordeling voor opname in het basispakket. Het kan echter ook 

zijn dat de nieuwe zorgvormen automatisch instromen in het basispakket. Zij 

worden dan vergoed zonder dat het CVZ een toetsing aan de wet heeft uitge-

voerd. 

 

Verschillende zorgverleners en onderzoekers vinden dat er internationaal 

onvoldoende in onderzoek naar COPD geïnvesteerd wordt. Zo wijst de LAN 

op een analyse van de ERS die laat zien dat er structureel minder onderzoek 

gedaan wordt naar chronische longziekten dan naar andere aandoeningen. In 

Groot-Brittannië bijvoorbeeld sterft 13 procent van de mensen aan een chro-

nische longziekte, maar wordt slechts 2,8 procent van het onderzoeksbudget 

besteed aan onderzoek naar longziekten. En in Europese Unie (EU) wordt 

maar 0,5 procent van het budget besteed aan onderzoek naar astma en 

COPD.1033 Canadese onderzoekers vermelden een analyse waaruit blijkt dat 

ziekten van het ademhalingsstelsel (waaronder COPD) op de vierde plaats 

staan wat betreft ziektelast in DALY’s, maar slechts op de dertiende plaats 

wat betreft uitgaven voor onderzoek. Dit was de grootste discrepantie tussen 

ziektelast en uitgaven van alle onderzochte aandoeningen.1034 Hun visie wordt 

bevestigd door enkele Amerikaanse collega’s, die aangeven dat er - vergele-

ken met andere chronische of dodelijke ziekten - per patiënt maar weinig 

geld wordt uitgegeven voor onderzoek naar COPD.1035 “Er is behoefte aan 

meer investering in onderzoek”, stelt ook longarts Marc Decramer, hoogle-

raar in Leuven en in 2010-2011 voorzitter van de ERS.1036 

Maar niet iedereen vindt dat er onvoldoende onderzoek naar COPD gedaan 

wordt. Zo stelt longarts Frans Toben: “Er wordt best onderzoek gedaan. Het 

levert echter gewoonweg geen doorbraken op. COPD blijft nu eenmaal een 

lastig, heterogeen ziektebeeld.”1037 En praktijkondersteuner en verpleegkun-

dige Bas Janssen zegt in zijn commentaar op het conceptrapport: “Tot nu toe 

is er geen middel gevonden dat geneest of daadwerkelijk een goede invloed 

heeft op COPD. Het is praktisch allemaal symptomatisch of om complicatie-

kansen en kosten wat te verminderen. De oplossing ligt in de gemeenschap-

pelijke oorzaak: roken. Daarmee is wellicht investeren in maatschappelijk 

anti-rookbeleid effectiever dan investeren in onderzoek!”1038 

 

 

                                                   
1033 LAN (2011i) 
1034 Gershon (2011), p. 991 
1035 Mannino (2011), p. 965 
1036 Decramer (2011a), p. 1767 
1037 CVZ (2011f) 
1038 CVZ (2013) 
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7.b.1 Diagnostiek 

 

Eerder schreven we al over problemen met het herkennen van COPD en de 

diagnostiek (zie de paragrafen 4.a en 5.a). Het wekt daarom geen verbazing 

dat gezocht wordt naar manieren om de diagnostiek van COPD te verbeteren. 

 

Elektronische neus 

Een nieuwe vorm van diagnostiek bij COPD is moleculaire ademanalyse, ofwel 

‘breathomics’. De uitgeademde lucht van mensen met een bepaalde ziekte 

heeft namelijk een specifiek moleculair patroon, en COPD heeft dus een ei-

gen ‘ademafdruk’, die anders is dan die van astma. Analyse van de ademaf-

druk kan plaatsvinden met behulp van een klein draagbaar apparaatje, een 

zogenoemde ‘elektronische neus’ of ‘e-nose’, dat het moleculaire patroon 

van uitgeademde lucht kan bepalen. Arts-onderzoeker Niki Fens promoveer-

de in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op onderzoek naar de 

toepasbaarheid hiervan bij de diagnostiek van astma en COPD. De elektroni-

sche neus bleek astma en COPD in uitgeademde lucht goed te herkennen en 

met grote precisie te onderscheiden. Dit impliceert dat de elektronische neus 

niet alleen kan helpen bij het stellen van de diagnose COPD, maar ook bij het 

terugdringen van verkeerde diagnoses.1039 Niki Fens licht toe: “De crux is dat 

in het apparaat sensoren zijn verwerkt die setjes van moleculen in de uit-

ademing weten te vertalen naar een specifieke ademafdruk. Zo’n ademprofiel 

geeft met grote precisie aan of het een patiënt met astma of met COPD be-

treft.”1040 De ademanalyse met behulp van een elektrische neus is bovendien 

snel en eenvoudig uit te voeren, aldus Fens: “Het is een test van een paar 

minuten, net als de blaastest voor alcohol.”1041 

Inmiddels is er nog meer onderzoek gedaan naar de toepassing van de elek-

tronische neus bij de diagnostiek van longziekten. Silvano Dragonieri bij-

voorbeeld onderzocht aan de UvA of de elektronische neus de juiste diagno-

se kan stellen bij drie soorten longziekten, namelijk ontstekingsziekten van 

de luchtwegen zoals astma en COPD, longkanker en sarcoïdose (een ziekte 

van het longweefsel). De resultaten waren ook hier positief. Zo kon de elek-

tronische neus (ex-)rokers met COPD goed onderscheiden van (ex-)rokers 

met longkanker, en patiënten met astma onderscheiden van gezonde perso-

nen.1042 En in een Spaanse studie werden door de elektronische neus alle 

COPD-patiënten herkend. De Spaanse onderzoekers noemen de analyse van 

uitgeademde lucht “een belangrijke niet-invasieve diagnostische methode”. 

De onderzoeksbevindingen tot nu toe leiden volgens hen tot “grote verwach-

                                                   
1039 Fens (2011), p. 166-168, Fens (2011a), Astma Fonds (2011l) en Es (2011) 
1040 Es (2011), p. 16 
1041 Astma Fonds (2012c) 
1042 Dragonieri (2012) 
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tingen voor het mogelijke gebruik van de elektronische neus in de diagnos-

tiek van aandoeningen van de luchtwegen. Het is een eenvoudige, niet-

invasieve techniek die gemakkelijk te gebruiken is, verplaatsbaar en gemak-

kelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk. Andere positieve kenmerken 

van deze techniek is dat de resultaten snel verkregen worden en reprodu-

ceerbaar lijken, zelfs met verschillende hulpmiddelen en op verschillende 

dagen.”1043 

 

Ook Nederlandse Wetenschappers en zorgverleners verwachten veel van deze 

elektronische neus.1044 Gerrit van Roekel, kaderhuisarts astma/COPD in Den 

Bosch, ziet als voordelen dat deze methode niet-invasief is, dat men hiermee 

de diagnose “real time (aan bed)” kan vaststellen en dat de apparatuur steeds 

handzamer wordt. Hij verwacht dan ook “dat in de (nabije) toekomst deze 

apparaten aan het instrumentele arsenaal van de huisarts worden toege-

voegd.”1045 Het Longfonds, dat het onderzoek van Fens financierde, zegt: “Het 

zal helaas nog enkele jaren duren voordat de elektronische neus behoort tot 

de standaard praktijkuitrusting van artsen.”1046 

Maar misschien dat Niki Fens zelf kan bijdragen aan versnelling van dat pro-

ces. Tijdens de Longdagen 2012 ontving ze namelijk voor haar onderzoek de 

Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS) Science Award; een 

jaarlijkse prijs om Nederlands longonderzoek te stimuleren. Van de 10.000 

euro prijzengeld wil Fens een website bouwen: “Gewoonlijk duurt het jaren 

voordat zo’n wetenschappelijke doorbraak kan worden toegepast in de zorg 

van alledag. […] Met de website wil ik dat versnellen: ik wil bijvoorbeeld ho-

ren wat longpatiënten zelf voor ideeën hebben, werken aan handzame appa-

raten als een ‘ademsetje’ of geld ophalen voor nieuw onderzoek via crowd-

funding.”1047 

 

Biomarkers 

Ook vindt er onderzoek plaats naar zogenaamde biomarkers, stoffen in bij-

voorbeeld bloed, speeksel of urine die een indicatie kunnen geven van (de 

ernst van) COPD. Onderzoek naar mogelijke biomakers voor COPD vindt al 

langer plaats, “maar het enthousiasme over voorlopige resultaten wordt vaak 

gevolgd door teleurstelling vanwege het gebrek aan reproduceerbaarheid, en 

frustratie als gevolg van het toenemende aantal biomarkers dat er niet in 

geslaagd is om aan de oorspronkelijke beloften te voldoen”, aldus enkele 

                                                   
1043 Valera (2012), p. 187 
1044 Es (2011), p. 16. Zie ook: Astma Fonds (2011l) 
1045 Roekel (2012) 
1046 Astma Fonds (2011l) 
1047 Astma Fonds (2012c) 
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onderzoekers.1048 Momenteel is er dus nog geen bruikbare biomarker voor 

COPD. Volgens longarts Dirkje Postma en hoogleraar huisartsgeneeskunde 

Thys van der Molen is daar overigens wel dringend behoefte aan.1049 

Onderzoek naar biomarkers vindt overigens niet alleen plaats ten behoeve 

van de diagnostiek van COPD, maar vooral om de behandeling te optimalise-

ren. Zo is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar biomarkers die kunnen voor-

spellen welke patiënten een exacerbatie zullen krijgen na afbouwen van inha-

latiecorticosteroïden, en naar biomarkers die behulpzaam kunnen zijn bij het 

ontwikkelen van nieuwe medicijnen.1050 

 

In Finland heeft men onlangs onderzoek gedaan naar surfactant proteïne A 

(SP-A), een longeiwit dat de longen beschermt tegen onder andere ontstekin-

gen en infecties. Als dit eiwit in het bloed of het sputum terechtkomt, dan 

kan dat een indicatie zijn van een verminderde longfunctie. De Finse studie 

was dan ook bedoeld om SP-A als mogelijke biomarker van een longziekte te 

onderzoeken. Rokers hadden een hoger niveau van SP-A in het plasma dan 

niet-rokers. Ook rokers die nog geen luchtwegklachten hadden, hadden een 

hoger gehalte SP-A in hun bloed dan niet-rokers. SP-A was bovendien niet 

aantoonbaar in het sputum van de meeste niet-rokers, maar wel in dat van de 

rokers. SP-A blijkt dus een een biomarker te zijn voor longschade door roken 

nog voordat mensen klachten krijgen.1051 Dit kan een cruciale rol spelen bij de 

ontwikkeling van COPD: “Verhoogde surfactant eiwit A niveaus in het plasma 

en in het sputum kunnen een eerste indicatie van […] minimale longschade 

zijn bij rokers, zelfs voordat zich een afname van de longfunctie heeft voor-

gedaan”, zegt onderzoeker Mazur.1052 

 

Een andere mogelijke biomarker voor COPD is desmosine, een stof die vrij-

komt bij de afbraak van elastine in de longen. Een verhoogde hoeveelheid 

van desmosine in bloed, sputum of urine kan erop wijzen dat de longblaasjes 

kapot zijn. Aan de universiteiten van Leiden en Pavia (Italië) heeft men geza-

menlijk onderzoek gedaan naar manieren om met behulp van desmosine de 

mate van longbeschadiging bij patiënten met COPD te meten. Desmosine in 

bloedplasma bleek daarbij geschikter dan desmosine in urine.1053 

Het grootste onderzoek dat tot nu toe gedaan is naar het verband tussen 

desmosine en longfunctie, heeft plaatsgevonden in Zweden onder 349 pati-

enten; ongeveer een derde van hen had COPD. Desmosine bleek te correleren 

                                                   
1048 Luisetti (2012), p. 797 
1049 Postma (2011b), p. 208 
1050 Liesker (2011), Martinez (2011), p. 1029, Yoon (2011), p. 1825-1832 en Velthove 
(2011) 
1051 Mazur (2011), ERS (2011) en Marx (2011a) 
1052 ERS (2011) 
1053 Fregonese (2011) en Luisetti (2012) 
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met de longfunctie. Desmosine zou dus een nuttige biomarker voor COPD 

kunnen zijn, aldus de onderzoekers.1054 

In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen zijn de longartsen 

Michiel Spanbroek en Rob Janssen onlangs onderzoek gestart naar desmosi-

ne als biomarker bij COPD. Ze vermoeden dat patiënten met licht COPD maar 

met een hoog desmosinegehalte mogelijk te maken kunnen krijgen met een 

versnelde achteruitgang van de longfunctie. Door het gehalte aan desmosine 

te bepalen, hopen ze tijdig, namelijk voordat patiënten ernstige COPD ont-

wikkelen, in te kunnen grijpen. “Desmosine is veelbelovend, maar er is nog 

veel wetenschappelijk onderzoek nodig voordat deze biomarker in de dage-

lijkse COPD-zorg zal worden gebruikt”, aldus het CWZ. 1055 Ondanks het feit 

dat er al veel gegevens zijn verzameld over desmosine, kan dit dus nog niet 

al als een betrouwbare biomarker voor COPD gehanteerd worden.1056 

 

CT-scan 

Ook de mogelijkheden van het inzetten van een CT-scan voor het opsporen 

van COPD worden momenteel onderzocht. De CT-scanner werkt met rönt-

genstralen en maakt dwarsdoorsneden van – een deel van - het lichaam. Als 

alle gefotografeerde plakjes achter elkaar worden gelegd, ontstaat een drie-

dimensionaal beeld. In het kader van de NELSON-studie (Nederlands-Leuvens 

Longkanker Screenings Onderzoek) werden CT-scans van de longen gemaakt 

bij bijna achtduizend zwaar (ex-)rokende mannen. Deze zijn gebruikt voor 

verschillende onderzoeken naar COPD, waarop radioloog in opleiding Onno 

Mets in 2012 gepromoveerd is. Aan de hand van een CT-scan kan de dicht-

heid van het longweefsel geanalyseerd worden; hoe minder dicht het long-

weefsel, hoe meer emfyseem een patiënt heeft. 

In 2011 presenteerde Mets samen met collega-onderzoekers in het tijdschrift 

JAMA de resultaten van een studie onder 1.140 deelnemers aan het NELSON-

onderzoek, waarvan er 437 COPD hadden. Met de CT-scan bleek bijna twee-

derde (63 procent) op te sporen. Mocht dus in de toekomst CT-screening 

worden toegepast om longkanker op te sporen, dan kan een bijkomend 

voordeel daarvan zijn dat COPD in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, 

stellen de onderzoekers.1057 Radioloog en onderzoeksleider Pim de Jong van 

het UMCU voegt daaraan toe: “Bevolkingsonderzoeken zijn duur en de kos-

teneffectiviteit staat vaak ter discussie. Mocht het komen tot een longkanker-

screening in Nederland of elders dan kan het toevoegen van COPD wellicht 

helpen de screening kosteneffectief te maken.”1058 

                                                   
1054 Lindberg (2012) en Luisetti (2012) 
1055 CWZ (2012) 
1056 Luisetti (2012), p. 797 
1057 Mets (2011) 
1058 UMC Utrecht (2011) 
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In een ander deelonderzoek van de NELSON-studie werd bij ruim tweedui-

zend mensen twee keer een CT-scan van de longen gemaakt: aan het begin 

van de studie en na drie jaar. Ook hier bleek de CT-scan nuttig, want de 

dichtheid van het longemfyseem bleek goed te voorspellen of iemand gedu-

rende de drie jaar van het onderzoek COPD zou krijgen. Degenen die COPD 

ontwikkelden, hadden volgens de eerste CT-scan namelijk significant meer 

emfyseem dan degenen die geen COPD ontwikkelden. Bovendien bleek uit dit 

onderzoek dat bij degenen die aan het begin al bekend stonden als COPD-

patiënt, de mate van emfyseem volgens de eerste CT-scan een goede voor-

speller was voor de verslechtering van de longfunctie. CT-scans zouden dus 

ook gebruikt kunnen worden voor het monitoren van COPD-patiënten. De 

onderzoekers zien echter het meest in het gebruik van de CT-scan voor het 

opsporen van COPD.”1059 

Longarts Geert Wesseling vraagt zich in een commentaar echter af “of we 

daar wat aan hebben.”1060 Hij vindt dat uit deze studie onvoldoende duidelijk 

wordt of beeldvormend onderzoek een toegevoegde waarde heeft bij de dia-

gnostiek van COPD. Bovendien wijst hij op het probleem dat bij CT-scans 

“dikwijls toevallige afwijkingen worden gevonden die voor veel ongerustheid 

zorgen”, en op patiënten die in dat kader ‘VOMITS’ genoemd worden: ‘vic-

tims of modern imaging technology’.1061 De discussie hierover is nog lang 

niet ten einde, want onlangs pleitten Mets, de Jong en hun Italiaanse collega 

Prokop in JAMA opnieuw voor screening op longkanker en andere longaan-

doeningen met behulp van de CT-scan.1062 

 

Hierboven hebben we al aangegeven dat CT-scans ook gebruikt zouden kun-

nen worden om COPD-patiënten tijdens de behandeling te monitoren. In 

Amerika is bijvoorbeeld onderzocht of en hoe met behulp van een CT-scan 

het risico op exacerbaties bepaald kan worden. Met een CT-scan kan onder 

andere de dikte van de wanden van de luchtwegen vastgesteld worden. Hoe 

dikker deze wanden zijn, hoe groter de luchtwegvernauwing van de patiënt. 

Uit onderzoek blijkt dat de dikte van de luchtwegwanden verband houdt met 

het aantal exacerbaties: elke toename van 1 mm in de dikte van de lucht-

wegwand leidde tot bijna twee keer zoveel exacerbaties per jaar.1063 Met be-

hulp van een CT-scan kan ook bekeken worden of de longslagaders vergroot 

zijn. In een onderzoek rapporteerde 53 procent van de patiënten met een 

                                                   
1059 Mohamed Hoesein (2011), p. 5 
1060 Wesseling (2011a) 
1061 Wesseling (2011a) 
1062 Mets (2012) 
1063 Han (2011) 
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vergrote longslagader ernstige exacerbaties in het voorgaande jaar, tegen 13 

procent van de patiënten die geen vergrote longslagader hadden.1064 

Een nieuwe analysetechniek van CT-scans van de longen maakt het boven-

dien mogelijk om onderscheid te maken in de mate van ernst van COPD. 

Deze techniek heet parametric respons mapping (PRM) en maakt het verschil 

duidelijk tussen de dichtheid van het longweefsel tijdens een volledige in-

ademing en tijdens een volledige uitademing. Hoe groter het verschil, hoe 

zieker het longweefsel. De dichtheid van het longweefsel wordt gemeten met 

behulp van een CT-scan.1065 CT-scans kunnen hiermee een bijdrage leveren 

aan zogenoemde fenotypering van COPD-patiënten.1066 

 

Fenotypering 

Om de zorg voor COPD te optimaliseren, vindt er onderzoek plaats naar de 

mogelijkheden van fenotypering. Zoals we ook al in hoofdstuk 3 aangaven, 

uit COPD zich divers bij verschillende patiënten. De aard van de klachten 

varieert, maar ook de bijkomende factoren waar patiënten mee te maken 

krijgen, verschillen. De ene COPD-patiënt heeft vooral last van chronische 

bronchitis, de andere vooral van exacerbaties. De verschillende types van de 

aandoening kunnen beschreven worden als fenotypes: een verzameling ken-

merken die klinisch relevant zijn voor de behandeling. Niels Chavannes, 

huisarts en professor bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde 

aan het LUMC, geeft aan dat tijdens het congres van de ERS in Amsterdam 

(2011) fenotypering ‘hot topic’ was.1067 Het onderzoek naar verbeterde dia-

gnostiek van COPD richt zich volgens hem niet meer uitsluitend op het ont-

wikkelen van biomarkers en complexe scans, maar er is nu veel meer aan-

dacht voor simpele tools, zoals korte vragenlijsten. Ook wordt er meer naar 

kwaliteit van leven gekeken om het inzicht te vergroten in wat de optimale 

behandeling kan zijn. Hiertoe zijn bijvoorbeeld de BODE-index en de DOSE-

index ontwikkeld. Hierbij wordt breder gekeken naar het fysieke functioneren 

van de patiënt, niet alleen naar de aspecten die te maken hebben met zijn 

ademhaling.1068 

Door middel van fenotypering kunnen patiënten ingedeeld worden in catego-

rieën op basis van bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld op moleculair niveau 

(in de uitademingslucht), op cellulair niveau (soort sputum), op functioneel 

                                                   
1064 Wells (2012), p. 916 
1065 Galbán (2012) en Streek (2012) 
1066 Galbán (2012), Martinez (2011), p. 1032-1033 en Mets (2012), p. 1433 
1067 Chavannes (2012), p. 7. Zie ook: Spruit (2012), p. 1501-1502 
1068 De BODE-index is gericht op het voorspellen van sterfte bij ernstig tot zeer ernstig 
COPD en kijkt naar: Body mass index, Obstructie (FEV

1
), Dyspneu (MRC-score) en Exer-

cise (zes minuten wandeltest). De DOSE-index is bedoeld om de kans op opnamedagen 
in het ziekenhuis te kunnen voorspellen en kijkt naar: Dyspneu, Obstructie, Smoking 
status en Exacerbatiefrequentie. Chavannes (2012), p. 7 
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niveau (vastgestelde hyperinflatie of het resultaat van de zes minuten loop-

test), op basis van het ziekteverloop (het aantal exacerbaties, de respons op 

de therapie) en op basis van wat de patiënten zelf via vragenlijsten rapporte-

ren.1069 Maar fenotypering is pas zinvol als de indeling naar verschillende 

typen patiënten het mogelijk maakt om deze groepen gerichter te behande-

len en hierdoor de zorg op de individuele COPD-patient af te stemmen.1070 

 

Jiska Bouwien Snoeck-Stroband heeft onderzoek gedaan naar een gedetail-

leerde fenotypering van COPD en de effecten van de behandeling met inhala-

tiecorticosteroïden al dan niet met langwerkende luchtwegverwijders. Ze 

heeft geprobeerd antwoord te vinden op de vraag welke patiënten met matig 

COPD baat hebben bij het gebruik van deze medicatie en of het mogelijk is 

hierop specifieke fenotypes te onderscheiden. Dit heeft zij gedaan door re-

sultaten van de GLUCOLD-studie te analyseren. Patiënten met milder COPD, 

een eerder stadium of een bepaald fenotype van de ziekte waarbij COPD 

minder wordt bepaald door emfyseem, lijken meer profijt te hebben van ge-

inhaleerde ontstekingsremmers.1071 

Studies zoals de ECLIPSE-studie (Evaluation of COPD to Identify Predictive 

Surrogate Endpoints), SPIROMICS (Subpopulation and intermediate outcome 

measures in COPD) en de COPDGene® Study (groot onderzoek naar onderlig-

gende genetische factoren bij COPD) zullen de komende jaren waarschijnlijk 

nog fenotyperingen opleveren die hopelijk relevant zijn voor een betere be-

handeling.1072 Zo komen onderzoekers die werken aan de ECLIPSE-studie uit 

op een mogelijk relevant fenotype van patiënten die frequent exacerbaties 

hebben. Dit lijkt een belangrijke fenotypering omdat acute exacerbaties de 

progressie van COPD versnellen.1073 Maar of deze groep mensen echt een 

andere therapeutische benadering nodig heeft, staat nog steeds ter discus-

sie.1074 Een andere fenotypering is een eerste resultaat van de COPDgene® 

studie. Mogelijk zijn patiënten bij wie een CT-scan meer longemfyseem en 

een verdikte luchtweg aantoont een relevante subgroep van COPD-patiënten, 

want dit gegeven houdt verband met een toename van exacerbaties bij deze 

patiënten.1075 

 

 

                                                   
1069 Lammers (2012), p. 2 en CVZ (2011c) 
1070 Rabe (2011), p. 1044 en CVZ (2011f) 
1071 Snoeck-Stroband (2012), p. 198 en 205 
1072 www.copdgene.org (2013) 
1073 Spruit (2012), p. 1502. Zie ook: CVZ (2011c) en CVZ (2011d) 
1074 Rabe (2011), p. 1044 
1075 Spruit (2012), p. 1502 



 223 

Analyses van klinische trials naar het geneesmiddel roflumilast (een PDE4-

remmer) onderscheidden ook een bepaald fenotype COPD.1076 Patiënten met 

chronische bronchitis, slijmproductie en een geschiedenis van exacerbaties, 

reageerden goed op een orale PDE4-remmer, terwijl patiënten zonder deze 

kenmerken hier geen resultaat van ondervonden. Het achteraf analyseren van 

klinische trials die al uitgevoerd zijn waarbij de klachten/kenmerken van de 

patiënten goed geregistreerd zijn, kan klinische relevante fenotyperingen 

opleveren en hiermee aanwijzingen opleveren welke patiënten (welke fenoty-

pes) baat hebben bij bepaalde interventies.1077 

 

Genotypering 

Naast onderzoek naar relevante fenotyperingen, vindt er ook onderzoek 

plaats om uit te vinden of er bepaalde genotyperingen vast te stellen zijn, die 

op den duur kunnen leiden tot betere zorg op maat voor COPD-patiënten, 

zoals de eerdergenoemde COPDgene® studie. Bij genotypering wordt er on-

derzocht of er bepaalde genetische (erfelijke) varianten zijn, die invloed heb-

ben op het ontstaan of verloop van de ziekte. 

Zo onderzocht Simona Budulac tijdens haar promotie hoe het kan dat som-

mige rokers wel en andere rokers geen COPD ontwikkelen. Daartoe onder-

zocht ze een aantal genetische varianten, zogenaamde single nucleotide 

polymorfismen (SNP’s), die veranderingen in het niveau en daling van de 

longfunctie in de algemene bevolking en bij patiënten met COPD verkla-

ren.1078 Ze heeft een aantal SNP’s vastgesteld die een rol lijken te spelen in het 

ontstaan en de ernst van COPD, maar of deze bevindingen kunnen bijdragen 

aan nieuwe therapie, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.1079 

Onderzoekers van de GLUCOLD-studie hebben bekeken of een genetische 

variant die bij astmapatiënten voorkomt en die verband houdt met de baat 

die deze patiënten hebben bij glucocorticosteroïden, ook bij COPD-patiënten 

voorkomt en eenzelfde reactie geeft. Zij concluderen dat dit inderdaad het 

geval is. Dit kan betekenen dat deze astma-geneesmiddelen ook bij andere 

                                                   
1076 Een klinische trial is een wetenschappelijke methode om vast te stellen of een be-
paalde behandeling werkt. Een groep deelnemers met een bepaalde ziekte ondergaat 
de behandeling, terwijl een tweede groep met dezelfde ziekte een andere behandeling 
of een nepbehandeling (placebo) krijgt. Een onderzoeker kan het ziekteverloop in 
beide groepen vergelijken, en hierna uitspraken doen over de werkzaamheid van de 
behandeling. 
1077 Rabe (2011), p. 1044-1045 
1078 Een SNP is een variatie in één gen. Het is een verandering in het DNA die ontstaat 
door kleine foutjes tijdens DNA-replicatie: wanneer lichaamscellen zich delen of nieuw 
worden aangemaakt. SNP’s komen dus van nature voor in onze genetische code. Som-
mige SNP’s komen maar bij een heel klein percentage mensen voor (1 procent) terwijl 
andere SNP’s wel bij 10 procent van de bevolking kunnen voorvallen. Vuijst (2012a) 
1079 Budulac (2012) en Vuijst (2012a) 
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ziekten of aandoeningen werken (zoals COPD), of het zou ook kunnen bete-

kenen dat astma en COPD een gelijksoortige genetische oorzaak hebben.1080 

 

Ziektelastmeter 

Zorgverleners vinden dat de GOLD-indeling voor de ernst van COPD de erva-

ren ziektelast van de patiënt niet goed weergeeft. De GOLD-indeling be-

schrijft de ontwikkeling van de aandoening. De door de patiënt ervaren ziek-

telast verloopt echter niet synchroon met de FEV
1
/FVC-ratio zoals die vastge-

steld wordt met spirometrie.1081 Daarom zijn de LAN en PICASSO voor COPD 

in 2011 een project gestart om tot een instrument voor het meten van ziekte-

last te komen.1082 

Momenteel wordt gewerkt aan de Ziektelastmeter COPD. Dit is een instru-

ment dat moet helpen om de ervaren ziektelast van de patiënt te kunnen 

bepalen. Het is de bedoeling dat de Ziektelastmeter straks onderdeel gaat 

uitmaken van de Zorgstandaard COPD.1083 Men probeert om de Ziektelastme-

ter voor zowel patiënten, zorgverzekeraars als zorgverleners meerwaarde te 

geven, bijvoorbeeld voor patiëntenzorg, zorginkoop, transparantie en ver-

antwoording over geleverde zorg en pakketbeheer.1084 

De vragenlijst voor de Ziektelastmeter is gebaseerd op de CCQ, een korte 

gezondheidsvragenlijst voor patiënten met COPD. Deze is aangevuld met een 

aantal andere vragen uit vragenlijsten die relevant zijn voor de behandeling 

van COPD. In 2013 start er onderzoek om de Ziektelastmeter in de praktijk te 

toetsen.1085 Omdat sommige huisartsenpraktijken en zorggroepen nu al willen 

werken volgens de zorgstandaard naar ziektelastindeling, heeft het NHG een 

bepaalde meetwaarde gemaakt die artsen bij patiënten kunnen gebruiken tot 

de Ziektelastmeter klaar is.1086 

 

 
7.b.2 Geneesmiddelen 

 

Verder wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen voor COPD. 

Sommige wetenschappers vinden dat er op dit gebied te weinig vooruitgang 

geboekt wordt en dat er dus een tekort is aan nieuwe medicijnen voor adem-

halingsproblemen. Zo stelt Marc Decramer: “In de afgelopen veertig jaar zijn 

                                                   
1080 Berge (2011a) 
1081 CBO (2010), p. 8 en 126, CVZ (2011f), CVZ (2011g), PICASSO voor COPD (2010), p. 
13, Ponsioen (2011), p. 83, Quanjer (2011), p. 1862, Rabe (2011), p. 1038, Tsiligianni 
(2011), p. 257 en Zorg op maat dankzij COPD-carrousel (2011) 
1082 LAN (2011m), p. 25 
1083 Smeele (2011), LAN (2012c) en LAN (2012d), p. 30 
1084 LAN (2012c) 
1085 LAN (2012b). Zie ook: Chavannes (2011a) en CVZ (2011a) 
1086 Smeele (2011). Zie ook: CVZ (2011d) en CVZ (2011e) 
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er maar negen innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld.”1087 Ook Canadese 

onderzoekers geven aan: “Helaas is de pijplijn voor nieuwe geneesmiddelen 

voor COPD relatief droog in vergelijking met andere grote veroorzakers van 

sterfte, zoals HIV/AIDS, kanker en diabetes mellitus.”1088 Amerikaanse onder-

zoekers vinden eveneens dat er de laatste decennia maar weinig farmacothe-

rapeutische vooruitgang voor COPD is geboekt, en noemen als obstakels 

voor medicijnontwikkeling voor COPD onder andere onduidelijkheid over de 

biologische oorzaak van de ziekte, gebrek aan gevalideerde biomarkers en 

de heterogeniteit van de ziekte.1089 Toch presenteren zij een lijst met veertig 

mogelijk nieuwe farmacotherapeutische behandelingen voor COPD.1090 

 

Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar nieuwe langwerkende luchtwegver-

wijders. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar 

aclidiniumbromide en glycopyrronium.1091 Deze middelen zijn inmiddels op 

de markt gebracht en door het CVZ beoordeeld voor opname in het GVS.1092 

Andere langwerkende luchtwegverwijders waar nog onderzoek naar gedaan 

wordt, zijn bijvoorbeeld olodaterol, vilanterol en GSK573719.1093 

 

De bovengenoemde Amerikaanse lijst met veertig mogelijk nieuwe pharma-

cotherapeutische behandelingen voor COPD eindigt met sulforafaan en vita-

mine D. 

Sulforafaan is een sterk werkende antioxidant die onder andere aanwezig is 

in broccoli en bloemkool. COPD-patiënten hebben te kampen met een ver-

minderde functie van macrofagen, witte bloedcellen die bacteriën in onder 

andere de longen opruimen. Daardoor zijn ze vatbaar voor bacteriële infec-

ties, en die kunnen op hun beurt tot exacerbaties leiden. Amerikaanse on-

derzoekers hebben nu ontdekt dat sulforafaan de functie van de macrofagen 

herstelt en zo het immuunsysteem kan helpen om schadelijke bacteriën uit 

de longen te verwijderen. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of 

een dieet dat rijk is aan sulforafaan een positief effect heeft op COPD.1094 “Dit 

onderzoek helpt bij het verklaren van de link tussen longziekten en voeding”, 

zegt onderzoeker Robert Wise. “Hierdoor ontstaan er weer nieuwe mogelijk-

                                                   
1087 Decramer (2011a), p. 1767 
1088 Yoon (2011), p. 1822 
1089 Martinez (2011), p. 1027 en 1034 
1090 Martinez (2011), p. 1033 
1091 Maltais (2011), Virji (2011a), Young (2012a), Ganguli (2011), Grogan (2011), Ward 
(2011), Young (2011) en CVZ (2011c) 
1092 FDA (2012), EMA (2012), CVZ (2012s), EMA (2012a), Seebri® Breezhaler® goedge-
keurd voor Europese markt (2012) en CVZ (2012t) 
1093 Noord (2011) en Donohue (2011) 
1094 Harvey (2011), Astma Fonds (2011e) en Nederland-Davos (2011) 
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heden voor de behandeling van deze vaak verwoestende ziekte.”1095 In een 

vervolgonderzoek ontdekten de Amerikaanse onderzoekers bovendien dat 

sulforafaan ook helpt om de werkzaamheid van corticosteroïden bij COPD-

patiënten te verberen.1096 

Veel COPD-patiënten hebben een vitamine D-tekort. De Katholieke Universi-

teit Leuven in België deed daarom een kleinschalig onderzoek onder COPD-

patiënten naar behandeling met vitamine D. Hierbij ging het om vijftig pati-

enten die exacerbaties gehad hadden en verwezen waren naar een longreva-

lidatieprogramma dat drie maanden duurde. De patiënten die het vitamine D-

supplement slikten, bleken na verloop van tijd minder moeite te hebben met 

ademhalen dan de placebogroep. Ook bleek dat hun spierkracht verbeterd 

was en dat ze de revalidatieoefeningen langer vol hielden.1097 In een ander 

Leuvens onderzoek werd bekeken of vitamine D tot een verlaging van het 

aantal exacerbaties zou leiden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 182 

patiënten met matig tot ernstig COPD en recente exacerbaties. Een deel van 

hen kreeg een jaar lang maandelijks een hoge dosis vitamine D. Na dat jaar 

bleek echter dat zij niet minder exacerbaties kregen. Ook hun kwaliteit van 

leven, longfunctie en aantal ziekenhuisopnames verschilde niet van patiënten 

die geen vitamine D kregen.1098 “De conclusie is duidelijk: vooralsnog lijkt het 

niet zinvol om exacerbaties in de huisartsenpraktijk te bestrijden met vitami-

ne D”, aldus een beschouwing in Huisarts & Wetenschap.1099 

 

Tot slot: het Pharmaceutisch Weekblad stelt “dat de verbetering van de medi-

camenteuze behandeling van COPD vooral wordt gezocht in nieuw onderzoek 

met bestaande middelen. Ook experimenteren onderzoekers met nieuwe 

toedieningsvormen.”1100 Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar cytisi-

ne als hulpmiddel bij stoppen met roken. Cytisine is een oud middel dat al in 

1964 op de markt werd gebracht in Bulgarije en in sommige Oost-Europese 

landen nog steeds verkrijgbaar is.1101 Ook wordt onderzoek gedaan naar de 

inzet van bètablokkers (een soort bloeddrukverlagers), protonpompremmers 

(maagzuurremmers) en het dagelijks gebruik van het antibioticum azi-

thromycine ter voorkoming van exacerbaties bij patiënten met COPD.1102 

 

 

                                                   
1095 Nederland-Davos (2011) 
1096 Malhotra (2011) en CVZ (2011c) 
1097 Hornikx (2011) en Astma Fonds (2011f) 
1098 Lehouck (2012), Gold (2012) en Kruis (2012) 
1099 Kruis (2012) 
1100 Leeuw (2011), p. 19 
1101 West (2011), Fiore (2011) en Mevius (2011a) 
1102 Rutten (2011), Takahiko (2011), Albert (2011), Scherpbier-de Haan (2011) en Siafa-
kas (2011) 
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7.b.3 Medisch-specialistische behandelingen 

 

Voor de COPD-patiënten die ondanks optimale behandeling met medicijnen, 

leefstijlinterventies en longrevalidatie toch ernstige klachten hebben, bestaan 

er op dit moment eigenlijk alleen longtransplantatie en longvolumereductie 

als behandelmogelijkheden. Zoals we eerder hebben gezien, is er voor een 

longtransplantatie echter een lange wachttijd en zijn de risico’s op overlijden 

groot (zie paragraaf 4.f). Ook een longvolumereductie-operatie kent een 

hoog overlijdensrisico, namelijk 5 procent.1103 Daardoor worden er strikte 

criteria voor deze behandeling gehanteerd en wordt deze operatie niet veel 

toegepast.1104 

Daarom vindt er aan het UMCG onderzoek plaats naar mogelijkheden om 

patiënten met ernstig COPD met behulp van bronchoscopie te behandelen. 

Bronchoscopie is namelijk minder belastend dan een operatie. Een broncho-

scoop is een flexibele slang met een doorsnede van ongeveer een halve cen-

timeter die via de neus of mond in de keel ingebracht wordt. Aan het uiteinde 

van de slang zitten een lamp en een camera voor onderzoek, en er kunnen 

instrumenten ingeschoven worden waarmee een arts kleine ingrepen kan 

doen. 

 

Bronchoscopische longvolumereductie 

Zo doet men onderzoek naar bronchoscopische longvolumereductie (BVR of 

BLVR) met behulp van zogenoemde ‘eenrichtingsventielen’ en ‘coils’.1105 Karin 

Klooster, studiecoördinator bij het Centrum voor Interventie Bronchoscopie 

aan de Afdeling Longziekten van het UMCG, legt de werking van de eenrich-

tingsventielen, ook wel ‘klepjes’ genoemd, als volgt uit: “Door het plaatsen 

van éénrichtingsventielen wordt de meest aangedane longkwab afgesloten. Er 

kan dan alleen nog maar lucht uit de longkwab stromen en er kan geen 

nieuwe lucht meer in. Hierdoor zal de longkwab kleiner worden waardoor de 

‘gezonde’ longkwab beter kan gaan functioneren.”1106 Onlangs is deze be-

handeling door het CVZ beoordeeld. Op grond van de beschikbare literatuur 

heeft het CVZ geconcludeerd dat ze niet voldoet aan het criterium ‘stand van 

de wetenschap en praktijk’ en daarom niet vergoed kan worden vanuit de 

basisverzekering.1107 

COPD-patiënt Hans Groeneweg heeft deze experimentele behandeling onder-

gaan, en schreef hierover op 13 oktober 2011 op zijn weblog: “Vandaag is 

het dan gebeurd. Door dr. Slebos zijn in de vier luchtwegvertakkingen naar 
                                                   
1103 CBO (2010), p. 168 
1104 CBO (2010), p. 169-170, Shah (2011), p. 997, Weder (2011), p. 966, CVZ (2011e) en 
CVZ (2011g) 
1105 Klooster (2011), UMCG (2012), CVZ (2011e), CVZ (2011g) en Omroep Max (2011) 
1106 Klooster (2011), p. 6. Zie ook: Postma (2011) 
1107 CVZ (2012p) 
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de bovenste longkwab in de rechter long ventielen geplaatst die alleen lucht 

uit die longkwab laten lopen. Er kan absoluut geen lucht meer in terugstro-

men. Op de thoraxfoto die vanmiddag ter controle gemaakt is, was al te zien 

dat de longkwab bijna geheel leeg gelopen is.” Helaas heeft het plaatsen van 

de ventielen hem niet geholpen, want op 6 december 2011 meldde hij: “Het 

leek zo mooi allemaal, maar die eenrichtingsventielen lijken in mijn longen 

toch een beetje een gepasseerd station. Mogelijk zijn mijn longen toch wat te 

slecht om met deze ingreep vooruitgang te boeken.”1108 

Van Hans Groeneweg is ook deze beschrijving van longvolumereductie met 

behulp van coils: “De coils zijn spiraaltjes die in de longkwab vastgezet wor-

den waarna deze de uiteinden naar elkaar toetrekken. Op die manier wordt 

de longkwab dichtgetrokken en de lucht eruit geperst met volumereductie tot 

gevolg.”1109 Karin Klooster licht toe: “De gedachte achter deze nieuwe behan-

deling is om de ziekste delen van de long kleiner te maken met coils en te-

vens de long weer minder elastisch te maken, zodat de resterende gezondere 

delen van de long wel kunnen uitzetten en de slechtere delen compact blij-

ven.”1110 In Groningen zijn inmiddels zestien patiënten experimenteel met 

deze coils behandeld. De onderzoekers concluderen dat het een veilige tech-

niek is die tot significante verbeteringen van de longfunctie, het inspan-

ningsvermogen en de kwaliteit van leven leidt.1111 

 

Targeted Lung Denervation 

Een andere experimentele behandeling voor COPD die met behulp van bron-

choscopie gedaan wordt, is ‘Targeted Lung Denervation’ (TLD). Hierbij wor-

den de zenuwbanen in de longen uitgeschakeld, door middel van een klein 

metalen draadje dat opwarmt en zo de zenuwbanen doorsnijdt. De bedoeling 

is dat deze behandeling de luchtpijp ontspant en de luchtwegen blijvend iets 

wijder maakt, waardoor de luchtwegvernauwing van de COPD-patiënt ver-

mindert. Het onderzoek is in 2012 gestart in Groningen en aan de Universi-

teit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Het Groningse onderzoek wordt geleid 

door longarts Dirk-Jan Slebos.1112 De eerste fase ervan, naar de veiligheid en 

uitvoerbaarheid van TLD, is naar verwachting halverwege 2013 klaar. Slebos: 

“Als alles meezit, zou de nieuwe behandeling over vijf jaar beschikbaar kun-

nen zijn. Maar helaas duurt zoiets in de realiteit vaak veel langer en moet je 

eerder aan tien jaar denken.”1113 

 

                                                   
1108 Groeneweg (2012) 
1109 Groeneweg (2012) 
1110 Klooster (2011), p. 6-7 
1111 Slebos (2012) 
1112 UMCG (2011), Vuijst (2012) en CVZ (2011g) 
1113 Vuijst (2012), p. 23 
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Airway bypass 

In Groningen heeft men – samen met universitaire centra uit andere landen - 

ook onderzoek gedaan naar longvolumereductie met een ‘airway bypass’ 

waarbij via bronchoscopie stents geplaatst werden. In deze ‘EASE’-studie 

(Exhale Airway Stents for Emphysema) leek dit in eerste instantie effectief, 

maar de stents bleken al vrij snel dicht te groeien of verstopt te raken, waar-

door ze niet meer werkten.1114 Een patiënt die heeft deelgenomen aan dit 

onderzoek, schreef daarover het volgende op het Longforum van het Long-

fonds: “Bij mij bleven de stents niet zitten, ik heb er vijf uitgehoest. En één 

zit er nog steeds, maar zit inderdaad dicht. Ik heb er gelukkig zoveel baat bij 

gehad dat ik mooi m’n conditie op peil kon houden voor transplantatie en de 

lange wachttijd kon overbruggen.”1115 Longarts Huib Kerstjens, een van de 

EASE-onderzoekers, vindt het dan ook een “zeer opwindende techniek” die 

wel nog verbeterd moet worden.1116 

Het UMCG doet nu overigens onderzoek naar een alternatief voor de bron-

choscopische airway bypass, namelijk een transthoracale airway bypass: het 

‘pneumostoma’. Bij een transthoracale benadering worden de buik, de borst-

kas en de hals opengemaakt. Via deze benadering is het theoretisch gezien 

beter mogelijk de airway bypass open te houden.1117 Een patiënt die deze 

experimentele behandeling heeft ondergaan, beschrijft het pneumostoma als 

volgt op het Longforum van het Longfonds: “Een pneumostoma is een kunst-

matige opening door de borstwand naar de long, waardoor het makkelijker 

moet worden de ingeademde lucht weer kwijt te raken.”1118 Enkele maanden 

later meldt hij echter dat ook dit pneumostoma is dichtgeslibd: “Mijn pneu-

mostoma, de opening in mijn borst/long die het ademen moest vergemakke-

lijken, was voor de tweede maal in korte tijd dicht gaan zitten. Ik moest gis-

teren dus weer ‘even’ op en neer naar Groningen (voor de achtste maal), om 

te kijken wat er aan de hand was en eventueel voor het opnieuw openen van 

de stoma. Dat laatste is er dus niet meer van gekomen, vanwege het uitzicht-

loze van de situatie. Er was zo gigantisch veel nieuw weefsel gevormd in de 

opening die er in de long was gemaakt, en dat was in zo’n rap tempo ge-

gaan, dat je geen helderziende hoefde te zijn om te kunnen voorspellen dat 

het over enkele weken weer dicht zou zitten. En als je dan enigszins realis-

tisch bent...! Om een lang verhaal kort te maken; we hebben er noodge-

dwongen een punt achter gezet.”1119 Momenteel wordt, behalve in Nederland, 

ook in Australië, Duitsland, Engeland en Oostenrijk onderzoek gedaan naar 

                                                   
1114 Shah (2011), Weder (2011), CVZ (2011e) en UMCG (2012) 
1115 Longforum (2013) 
1116 CVZ (2011e). Zie ook: Weder (2011) 
1117 UMCG (2012) 
1118 Longforum (2013) 
1119 Longforum (2013) 
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de veiligheid en effectiviteit van het pneumostoma: de ‘Portaero Pneumosto-

ma System in Patients with Severe Emphysema and Hyperinflation of the 

Lung’-studie.1120 

 

Stamcellen 

Er vinden ook onderzoeken plaats naar COPD-behandelingen die gebruik 

maken van stamcellen. Stamcellen zorgen voor de aanmaak van nieuwe li-

chaamscellen. Het zijn namelijk cellen die zichzelf kunnen delen om een 

identieke cel te vormen, en bovendien kunnen uitrijpen tot allerlei celtypes 

van verschillende organen. In 2011 is het een team van Amerikaanse en Itali-

aanse onderzoekers gelukt om met één soort stamcel verschillende weefsels 

uit de long te maken. Ze gebruikten hiervoor menselijke stamcellen die zij uit 

de longen van donoren haalden. Deze stamcellen werden ingespoten bij mui-

zen die een beschadigd stukje longweefsel hadden. Daarna bleek dat rond 

die beschadiging verschillende celtypen van menselijk longweefsel werden 

aangemaakt. De onderzoekers denken daarom dat het ook mogelijk is om 

met behulp van stamcellen het kapotte weefsel van longpatiënten te repare-

ren.1121 Longarts Dirkje Postma, voorzitter van het NRS, reageerde enthousiast 

op de uitkomsten van dit onderzoek en zag het als een heel belangrijke stap 

richting alternatieven voor longtransplantatie: “Het zou geweldig zijn als je in 

de toekomst dit soort stamcellen zou kunnen aanzetten om nieuw, lichaams-

eigen longweefsel te produceren.”1122 

Begin dit jaar maakte het Longfonds bekend dat het meer wil gaan investeren 

in onderzoek naar longherstel met behulp van stamcellen. “We willen aanja-

gen dat wetenschappers deze weg in slaan, want het onderzoek is baanbre-

kend en veelbelovend”, zei directeur Michael Rutgers, directeur van het Long-

fonds. “De ontwikkelingen in stamcelonderzoek gaan snel. We durven nu te 

dromen dat we longen daadwerkelijk kunnen repareren.”1123 Wetenschappers 

kunnen dan ook voor onderzoek naar longherstel met stamcellen subsidies 

aanvragen bij het Longfonds. Patiënten reageerden enthousiast op dit be-

richt, en stelden zich spontaan beschikbaar als proefpersoon. Zo schrijft 

Yolanda Buis: “Ik zie het helemaal zitten om in aanmerking te komen. Ik heb 

COPD en astma en vind het moeilijk om er mee te leven.” En Ruud Vissers 

meldt: “Ik heb COPD en het wordt steeds slechter. Ik zou graag mee willen 

werken aan het stamcellenproject in de vorm van testpersoon!”1124 Het Long-

fonds tempert echter meteen de verwachtingen: “Het onderzoek naar longre-

paratie staat nog in kinderschoenen. Dat komt omdat de long een heel inge-

                                                   
1120 WHO (2012) 
1121 Kajstura (2011) en NRS (2011) 
1122 NRS (2011) 
1123 Longfonds (2013a) 
1124 Longfonds (2013a) 
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wikkeld orgaan is, met veel verschillende typen cellen. Onderzoek gaat dus 

stapje voor stapje. Er is een beginnetje gemaakt met een luchtpijp. Dat is wat 

eenvoudiger te repareren omdat de luchtpijp uit veel minder typen cellen 

bestaan en minder complex is. Het repareren van longen en de longblaasjes 

(zoals dat nodig is voor COPD/Alpha 1) zal dus nog een tijd op zich laten 

wachten. […] De eerste stappen met stamcellen voor longen zijn in het bui-

tenland al gezet, nu moet het ook in Nederland gebeuren. Voordat weten-

schappers met mensen aan het werk kunnen, vindt onderzoek plaats in het 

laboratorium. Dat stadium is in Nederland nog niet voorbij. […] Natuurlijk 

hopen we dat zo snel mogelijk mensen daadwerkelijk geholpen kunnen wor-

den. Maar goede wetenschap kost tijd en geld. Dat willen we aanjagen.”1125 

 

Donorlongen 

Vanwege het tekort aan donorlongen (zie paragraaf 4.f) vindt er onderzoek 

plaats naar manieren om longen die als niet geschikt worden beschouwd, 

toch nog te gebruiken. Elk jaar kunnen namelijk vele donorlongen niet benut 

worden doordat deze tijdens het overlijdensproces van de donor in kwaliteit 

achteruitgaan. Er komen dan ontstekingsbevorderende stoffen vrij die de 

longen aantasten en vochtophopingen (oedeem) in de longen veroorzaken. 

Na transplantatie belemmeren deze de opname van zuurstof en de afgifte 

van kooldioxide. Donorlongen kunnen bovendien geïnfecteerd raken door 

kunstmatige beademing of nadat er braaksel in terecht is gekomen.1126 

Door deze donorlongen met een speciale vloeistof op een machine door te 

spoelen en te beademen, herstellen ze zich waardoor ze weer geschikt wor-

den voor transplantatie. In Canada zijn al ongeveer tachtig van dit soort 

transplantaties uitgevoerd en in Europa enkele tientallen. In 2012 maakte het 

UZ (Universitair Ziekenhuis) Leuven bekend dat men voor het eerst een der-

gelijke longtransplantatie succesvol had uitgevoerd, en begin 2013 volgde 

het Nederlandse UMCG. De kans dat het lichaam de donorlong afstoot, wordt 

door deze behandeling ook kleiner. Michiel Erasmus, thoraxchirurg en pro-

grammaleider long- en harttransplantaties in het UMCG, vindt het dan ook 

“fantastisch dat we deze techniek nu ook in Nederland kunnen toepassen. 

Niet alleen kunnen we zo het aantal geschikte donorlongen vergroten, maar 

ook de kans dat de getransplanteerde longen aanslaan.”1127 Bovendien zou 

deze werkwijze ook voordelen kunnen opleveren bij donorlongen van goede 

kwaliteit. Het UZ Leuven doet daarom mee aan een internationaal onder-

zoeksproject waarin de resultaten van de nieuwe behandeling worden verge-

leken met die van longen bewaard op ijs (de huidige standaardprocedure).1128 

                                                   
1125 Longfonds (2013a) 
1126 UMCG (2013) en UZ Leuven (2012) 
1127 UMCG (2013) 
1128 UZ Leuven (2012) 
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7.c Gevraagde zorg wordt noch aangeboden noch verze-
kerd 

 

 

In pakketkwestie G bestaat er bij (bepaalde groe-

pen) patiënten met COPD behoefte aan specifieke 

zorg of zorgvormen, maar krijgen zij deze niet 

aangeboden en wordt die zorg ook niet verzekerd 

vanuit het pakket. Dit zou kunnen betekenen dat 

deze zorg wel al bestaat maar in een vorm die niet 

voor alle patiënten met COPD geschikt is. Ook 

kunnen patiënten met COPD een bepaalde zorgbe-

hoefte hebben, maar deze nog niet vertaald hebben in een concrete zorg-

vraag. Het kan hierbij dus gaan om ideeën die nog verder ontwikkeld moeten 

worden, voordat zij daadwerkelijk aangeboden kunnen worden. Het CVZ kan 

dus ook nog niet beoordelen of zij in het basispakket thuishoren. 

 

 

7.c.1 Steun omgeving 

 

COPD-patiënten hebben vooral behoefte aan meer begrip en steun van hun 

omgeving. “Er is nog veel ruimte voor verbetering in de manier waarop men-

sen in de omgeving reageren op iemand met COPD of astma”, stelt de 

LAN.1129 Uit onderzoek van het NIVEL blijkt bijvoorbeeld dat mensen met 

COPD maar weinig ondersteuning of begrip voor hun ziekte van mensen uit 

hun omgeving ervaren. In 2011 beoordeelden zij het begrip voor hun long-

aandoening met een gemiddeld rapportcijfer van 5,1, de kennis over hun 

longaandoening met een 5,3 en gedrag met een 5,4. 1130 In 2010 beoordeelde 

80 procent van de COPD-patiënten zowel het begrip, de kennis als het ge-

drag van hun omgeving als onvoldoende.1131 

Volgens Stichting Zorg Binnen Bereik worstelen veel COPD-patiënten met de 

relatieve onzichtbaarheid van hun ziekte, waardoor ze zich vaak niet begre-

pen of erkend voelen door familie en vrienden: “Ze zien niets aan je. Dat vind 

ik het ergste, om dat weer uit te leggen”, zegt een patiënt.1132 Patiënte Anneli-

se vertelt hierover: “Ik ben nu 44 en heb nu vier jaar longemfyseem. Het eer-

ste halfjaar vroegen familie en vrienden wel hoe het met me ging, maar nu al 

lange tijd niet meer. Als ik vertel dat ik naar het ziekenhuis ben geweest, dan 

vragen ze wel hoe het was, voor de rest wordt er niet over gesproken. Dat 

                                                   
1129 LAN (2009), p. 13 
1130 Baan (2012), p. 67 
1131 Houtum (2011), p. 23 
1132 Zorg Binnen Bereik (2011), p. 24 
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vind ik soms wel moeilijk. Ik heb dan het gevoel dat ze geen interesse in me 

hebben. Ik kan er bijna met niemand over praten, maar dat komt ook, denk 

ik, doordat ze het niet snappen. […] In mijn omgeving waren mensen die niet 

geloofden dat ik iets mankeerde, en dat zelfs gingen uittesten.”1133 De 45-

jarige patiënte Joke heeft vergelijkbare ervaringen: “Dat ik ernstig ziek ben en 

dat er toch altijd rekening met mij moet worden gehouden, wordt door de 

familie en verdere omgeving vaak niet goed begrepen, want ‘ik zie er toch 

goed uit’.”1134 En patiënt Sjeng, 49 jaar, vertelt: “Weinig mensen begrepen wat 

ik mankeerde. […] De familie vond het maar raar. Er zijn duizenden die ‘dat 

hebben wat jij hebt’, ‘velen roken gewoon’. Of: ‘Je kunt er gewoon oud mee 

worden.’”1135 Longarts Wanda de Kanter over dit onbegrip: “Mensen weten 

gewoon niet hoe het is, hoe het voelt. Ze zeggen dat je je aanstelt.”1136 Anita 

Jutte (49), echtgenote van COPD-patiënt Chris Jutte (62), zegt hierover: “Het 

valt me op dat veel COPD-patiënten thuis op weinig begrip kunnen rekenen. 

Dat vind ik erg. Ik vind echt dat partners zich in de ziekte moeten verdiepen. 

Dan pas kun je volgens mij ook begrip opbrengen voor de beperkingen die 

COPD met zich meebrengt.”1137 

 

Het onbegrip voor de ziekte COPD blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat partner, 

familie of vrienden van COPD-patiënten blijven roken, zelfs in het huis van de 

COPD-patiënt. Zo komt uit onderzoek van het NIVEL naar voren dat bij 16 

procent van de COPD-patiënten door de partner en/of kinderen thuis gerookt 

wordt. Daarnaast wordt bij één op de vijf door mensen die op bezoek komen 

thuis gerookt, en geeft ruim een kwart aan dat er wordt gerookt wanneer 

men ergens op bezoek gaat.1138 Patiënt Sjeng over zijn familie: “Ze accepteer-

den nog net dat er in ons huis niet gerookt mocht worden, maar bij hen thuis 

werd er gewoon stevig gerookt als ik op bezoek kwam. Ik kreeg dan een 

zitplaats bij een deur of een raam die op een kier stond. Dan heb je niet zo’n 

last van de rook, werd er dan gezegd.” Uiteindelijk is hij vanwege het roken 

een deel van zijn sociale contacten kwijtgeraakt: “Ik raakte een aantal kennis-

sen en vrienden kwijt, want er mocht bij mij thuis niet meer gerookt worden.” 

Hij is nu gestopt met visites en verjaardagen waar gerookt werd: “Mijn vrouw 

heeft sinds een jaar astma en heeft ook veel last van sigarettenrook. Ook zij 

is gestopt met ‘rookvisites’. Het gevolg is dat we ons lichamelijk prima voe-

                                                   
1133 Piepers (2006), p. 58-59 en 63 
1134 Piepers (2006), p. 72 
1135 Piepers (2006), p. 22 
1136 CVZ (2011g) 
1137 Luchtpunt (2009), p. 5 
1138 Jansen (2009), p. 31. Uit ditzelfde onderzoek blijkt overigens dat 21 procent van de 
COPD-patiënten zelf rookt, waarvan het merendeel ook thuis. Jansen (2009), p. 6, 21 
en 31 
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len, maar familie hebben we niet meer.”1139 Andere COPD-patiënten hebben 

vergelijkbare ervaringen.1140  

Bovenstaande geeft al aan dat het hebben van de ziekte COPD ertoe kan lei-

den dat mensen hun sociale contacten zien verschralen of verloren zien 

gaan. Ze schrijven hierover op een lotgenotenforum op internet, bijvoor-

beeld: “Veel vrienden lieten mij in de steek nu ik niet veel meer kan. […] Zit 

nu vaak alleen, maar heb mijn PC nog.”1141 

 

Volgens de CBO-richtlijn wordt het, wanneer partners geen kennis hebben 

van effecten van een (on)gezonde leefstijl, of niet achter de gewenste leefstijl 

staan, voor iemand met COPD “een stuk moeilijker om de juiste balans te 

vinden.”1142 Ook in de Zorgstandaard COPD staat dat het systeem invloed kan 

hebben “op de mate waarin iemand met COPD in staat is zelfstandig en ade-

quaat om te gaan met klachten” en wordt gesproken over “de nadelige effec-

ten die de dynamiek binnen een gezin kan hebben op het goed adapteren 

aan de ziekte.”1143 Het NIVEL stelt dat het kan helpen als de omgeving onder-

steunend en begripvol is: “Mensen met COPD die vinden dat de mensen in 

hun leefomgeving door hun gedrag rekening met hen houden, bijvoorbeeld 

door niet te roken en geen sterk parfum te dragen, roken ook minder 

vaak.”1144 

In de patiëntenversie van de Zorgstandaard COPD staat dan ook: “Het is van 

belang om uw omgeving te laten weten wat voor u beperkingen zijn. Zo kun-

nen zij rekening met u houden door bijvoorbeeld niet te roken waar u bij 

bent.”1145 De brochure Leven met COPD van Luchtpunt bevat diverse tips voor 

familie en vrienden van mensen met COPD.1146 Longarts Bert Baas van het 

Rivierenland ziekenhuis te Tiel heeft een film, Agonizomai, gemaakt met 

COPD-patiënten en hun familieleden. Zij vertellen daarin over hun beleving 

van de ziekte.1147 

 

Betrekken familie bij behandeling 

Soms wordt ervoor gepleit om de partner of familie van COPD-patiënten meer 

bij de behandeling te betrekken. Het patiëntenpanel dat opgericht was voor 

de ontwikkeling van de CBO-richtlijn voor COPD, heeft bijvoorbeeld aangege-

                                                   
1139 Piepers (2006), p. 22 
1140 www.astma-copd.nl (2012) en Piepers (2006), p. 40, p. 63-65 en p. 72 
1141 www.astma-copd.nl (2012) 
1142 CBO (2010), p. 44 
1143 LAN (2012), p. 26 en 37 
1144 Jansen (2009), p. 6 
1145 LAN (2010a), p. 48 
1146 Luchtpunt (2009), p. 5 
1147 Steur (2012) en LAN (2013). Achonizomai is Oud-Grieks voor “strijd leveren, niet 
opgeven, niet ten onder willen gaan”. 
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ven dat het belangrijk is om partners bij de voorlichting te betrekken.1148 En 

het NIVEL stelt: “De partner of familie van de patiënt zou meer bij de behan-

deling betrokken mogen worden zodat ze ook beter weten wat ze kunnen 

doen, bijvoorbeeld bij een aanval van benauwdheid of bij vervanging zuurstof 

of als hulp bij dagelijkse beweging (wandelen). Tegelijkertijd heeft de partner 

vaak ook een heel goed zicht op hoe het met de patiënt gaat. Van die des-

kundigheid zou meer gebruik gemaakt moeten worden.”1149 In de praktijk 

blijkt dit namelijk niet altijd te gebeuren. In onderzoek van het NIVEL onder 

ruim vijfhonderd COPD-patiënten gaf namelijk driekwart een negatieve erva-

ring aan bij vraag: “Hoe vaak werd uw partner of ander familielid bij voorlich-

ting of advies over roken, voeding, ademhaling of bewegen betrokken?”1150 

Het betrekken van de familie bij de behandeling wordt echter niet alleen be-

pleit omdat dit ten goede kan komen aan de COPD-patiënt zelf, maar ook 

omdat deze ziekte tevens het leven van mensen in zijn omgeving beïnvloedt. 

Op een lotgenotenforum vraagt de dochter van een vrouw bij wie twee 

maanden geleden ernstig COPD is geconstateerd, zich bijvoorbeeld af: “Is het 

echt zo dat ze dood gaat als ze nu een griep of longontsteking krijgt? Ik weet 

niet hoe ik ermee om moet gaan. […] Hoe kan dit nu allemaal? Ik vind dat wij 

heel slecht geïnformeerd worden door de arts. […] Ik wil alles voor haar 

doen, ik ga lekkere verse soep brengen, ik help mee in het huishouden. Maar 

dit wordt voor mij ook zwaar als je zelf een huishouden hebt met drie kleine 

kinderen en een fulltime job. […] Hoe moet ik daar toch mee om gaan?”1151 

Een andere dochter, van wie de moeder ruim zes jaar geleden op 56-jarige 

leeftijd aan COPD is overleden, geeft aan: “Maar het is ook moeilijk voor de 

personen in de naaste omgeving van de patiënt. Ik ben zelf geconfronteerd 

met een moeder die doorheen de jaren veranderde van een mooie vrouw met 

een warm hart tot een verbitterde vrouw die de wereld van zich afduwde. 

Vooral dat laatste was een zeer moeilijk proces dat jaren aansleepte en waar-

door we elkaar beetje bij beetje verloren. Als naaste persoon word je ook 

geconfronteerd met de realiteit dat je dierbare er in de ‘nabije’ toekomst niet 

meer zal zijn. Nachtmerries heb ik ervan gehad. Je probeert positief te blijven 

en gewoon verder te gaan met je dagelijkse bezigheden, maar dat wordt ook 

moeilijker en moeilijker. […] Hierbij wil ik iedereen aanmoedigen om te blij-

ven praten en de rol van patiënt en ook zeker van de naaste familieleden/ 

vrienden niet te onderschatten. De ziekte heeft niet alleen m’n moeder ge-

sloopt, maar ook mij emotioneel overdonderd!”1152 En een andere vrouw 

schrijft op 25 november 2011: “Afgelopen week is bij mijn man COPD fase 3 

                                                   
1148 CBO (2010), p. 44 
1149 Heijmans (2009a), p. 92 
1150 Heijmans (2009a), p. 52 
1151 www.astma-copd.nl (2012) 
1152 www.astma-copd.nl (2012) 
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vastgesteld. Wat staat ons te wachten? We zijn enorm geschrokken, hij is pas 

35 en in fase 3 al.”1153 

In de Zorgstandaard COPD staat hierover: “Daarnaast hebben ook de partner 

c.q. het gezin, anderen uit de naaste omgeving of collega’s op het werk di-

rect te maken met een verminderde kwaliteit van leven van de patiënt met 

COPD. Iemand met ernstig COPD is bijvoorbeeld beperkt in het meedoen aan 

sociale activiteiten buitenshuis.”1154 In de CBO-richtlijn wordt opgemerkt dat 

hierdoor “ook de partner van de patiënt problemen [kan] hebben met de 

beperkingen van de ziekte en hierdoor een verminderde kwaliteit van leven 

ervaren.”1155 Deze richtlijn maakt bovendien melding van onderzoeken waar-

uit bleek “dat partners die zich bekommerden om hun echtgenoten met 

COPD te weinig ontspanning en te veel stress ervaren, te weinig (sociale) 

steun kregen van familie en vrienden maar ook van zorgverleners.”1156 Vol-

gens de CBO-richtlijn lijkt het daarom evident om ook de partner (of het soci-

ale netwerk) te betrekken bij de zorg voor COPD-patiënten.1157 In de Zorg-

standaard COPD wordt dit nog iets stelliger verwoord: “Aandacht en zorg 

voor de patiënt met COPD gaat dus hand in hand met de aandacht voor part-

ner, gezin, collega’s, etc.” en “Oog hebben voor de partner, het gezin en 

bredere sociale context is dus van belang in het kader van het welzijn van 

zowel patiënt als de andere gezinsleden […].”1158 

 

Lotgenotencontact 

Gezien dit onbegrip dat COPD-patiënten vaak van hun omgeving ervaren, is 

het niet verwonderlijk dat velen van hen behoefte hebben aan lotgenotencon-

tact. Via lotgenotencontact kan men namelijk ervaringen en tips uitwisselen 

en van anderen leren.1159 Patiënte Ceciel, 52 jaar, drukt als volgt uit wat dit 

voor haar betekend heeft: “In de zeer depressieve periodes heb ik veel gehad 

aan e-mailcontacten via het Astma Fonds [nu het Longfonds]. Maar de groot-

ste opsteker was vooral een gespreksgroep via het Astma Fonds. Mensen te 

zien van alle leeftijden met hetzelfde als ik. Het gaf mij veel energie en ik heb 

mijn leven weer op de rails gezet.”1160 

Het Longfonds organiseert Longpunt, een ontmoetingsplek voor longpatiën-

ten, hun partner en familie, maar ook voor zorgverleners. Bijeenkomsten 

vinden maandelijks plaats, meestal rond een thema dat ingeleid wordt door 

een deskundige. Het tweede deel van de bijeenkomst is voor het onderling 
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1154 LAN (2012), p. 26 
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uitwisselen van ervaringsdeskundigheid en het opdoen van sociale contac-

ten.1161 Op 14 januari 2013 is het dertigste Longpunt geopend.1162 Volgens het 

Longfonds waarderen patiënten het Longpunt met een rapportcijfer 8+. Gijs 

van der Koogh, longpatiënt en bezoeker van Longpunt: “Van mijn bezoek aan 

Longpunt leer ik dingen die je niet van de arts of apotheker hoort. (…) Long-

punt zorgt ook voor het openen van het kleiner wordende wereldje om je 

heen als longpatiënt. Het delen van ervaringen met lotgenoten is goed voor 

de verwerking en acceptatie van de impact van de ziekte.”1163 Longverpleeg-

kundige Matty Liefting zegt in haar commentaar op het conceptrapport: “Het 

opzetten van Longpunt is een goed initiatief geweest en ik bemerk bij mijn 

cliënten dat het heel waardevol voor hen is.”1164 Een effectmeting die Miranda 

van der Zee van de Hogeschool Utrecht bij zestien Longpunten uitvoerde, 

geeft aan dat drie van de vier ondervraagde patiënten na afloop van Long-

punt hun leefstijl heeft aangepast: “Sommigen zijn bijvoorbeeld meer gaan 

bewegen, anderen nemen juist vaker rust als dat nodig is.”1165 

Op internet heeft het Longfonds bovendien een Longforum waar mensen 

terecht kunnen met vragen, tips, oproepjes en ervaringsverhalen. In april 

2013 had dit Longforum bijna 8.700 geregistreerde leden.1166 

Ook de website astma-COPD.nl heeft een lotgenotenforum waar patiënten 

elkaar steunen of informeren. Zo schreef een man: “Weet sinds kort dat ik 

astma en COPD 2 heb. Ben nu anderhalve week ziek thuis. Kan het moeilijk 

accepteren, zit diep in de put. […] Kan iemand mij vertellen hoe ik een beetje 

positief kan blijven? Hoop op een reactie.” Een vrouw vraagt: “Ik zou graag 

contact willen krijgen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Eerlijk 

gezegd weet ik nu niet wat ik moet doen om bij mijn lotgenoten terecht te 

kunnen komen!” Een andere vrouw is op zoek naar een wandelmaatje: “Ik 

woon in Zeeland, heb COPD en zoek eigenlijk iemand die ook graag wandelt. 

Mijn dagelijkse wandelingetjes worden steeds minder. Het is niet zo leuk om 

alleen te wandelen. Ik kon vorig jaar nog zeker twee uur wandelen, nu ben ik 

na een half uur al moe. Mijn vaste wandelmaatje wimpel ik steeds af; ik zeg 

dat ik niet kan of te moe ben. Ik kan het tempo niet meer bijhouden en wil 

haar niet beperken. Zijn er nog wandelende Zeeuwen die ik bij kan benen?” 

Een man die sinds 2006 actief is op dit lotgenotenforum, drukte op 20 juli 

2011 als volgt uit wat dit voor hem betekende: “Al is mijn bijdrage hier min-

der geworden, […] kan ik je wel zeggen dat het forum, de lotgenoten, een 

bijzondere, ongelooflijke steun waren en nog steeds zijn voor mij, ons... 

                                                   
1161 Astma Fonds (2012a) en Omroep Max (2011) 
1162 Longfonds (2013) 
1163 Longfonds (2013) 
1164 CVZ (2013a) 
1165 Kluijver (2012), p. 13 
1166 Longforum (2013) 
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COPD-lotgenoten. Het begrip, respect, maar vooral het luisterend oor, van 

iemand die hetzelfde heeft als jij, in meer of mindere mate, maar evengoed 

je er doorheen sleept als het even niet gaat, ja… dat is lotgenoten.”1167 

 

In 2008 hebben de SAV negen COPD-kwaliteitscriteria vanuit patiëntenper-

spectief opgesteld. Een daarvan is lotgenotencontact: “Behandelaar wijst op 

het bestaan van de patiëntenorganisatie en/of op lotgenotencontact activitei-

ten in de regio en de functie die lotgenotencontact kan vervullen.”1168 Uit on-

derzoek van het NIVEL uit 2009 blijkt echter dat 90 procent van de onder-

vraagde COPD-patiënten van hun zorgverleners geen informatie over een 

patiëntenverenging of lotgenotencontact gekregen had.1169 Het is dus maar 

de vraag in hoeverre alle COPD-patiënten wel op de hoogte zijn van de moge-

lijkheden tot lotgenotencontact. 

 

 

7.c.2 Nazorg bij longrevalidatie 

 

Patiënten die longrevalidatie gedaan hebben, blijken behoefte te hebben aan 

nazorg na afloop van het programma. De Zorgstandaard COPD onderstreept 

het belang van goede nazorg wanneer het revalidatietraject eenmaal is door-

lopen: “Goede nazorg in de tweede of eerste lijn is cruciaal om de effecten 

van een multidisciplinair longrevalidatietraject te laten beklijven. De nazorg 

zal daarom moeten aansluiten bij de longrevalidatiebehandeldoelen. In feite 

gaat het om voortzetten van de behandeling in afgeslankte vorm.”1170 

Patiënten geven echter aan een dergelijke nazorg te missen. Vanuit het pati-

entenpanel dat opgericht was voor de ontwikkeling van de CBO-richtlijn voor 

COPD, heeft men bijvoorbeeld aangegeven “dat men na longrevalidatie in 

‘een gat’ valt en de geleerde leefregels op lange termijn moeilijk vol te hou-

den zijn.”1171 COPD-patiënt Hans Groeneweg schreef op 14 april 2010 op zijn 

weblog: “Waar ik eigenlijk het meest behoefte aan heb, is een programma om 

daadwerkelijk aan mijn revalidatie te werken. Ondanks dat ik me haast dage-

lijks weet te motiveren tot het doen van wat oefeningen, merk ik dat zoiets 

toch makkelijker vol te houden is met een stok achter de deur. Ik bedoel met 

die stok dat er van mij verwacht wordt dat ik kom trainen in groepsverband. 

Samen trainen stimuleert namelijk veel meer dan alleen mijn dagelijkse oefe-

ningetjes doen.”1172 Ook volgens onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en 

                                                   
1167 www.astma-copd.nl (2012) 
1168 SAV (2008), p. 27 
1169 Heijmans (2009a), p. 50 en 52 
1170 LAN (2012), p. 33 
1171 CBO (2010), p. 44 
1172 Groeneweg (2012) 
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het UMCU hebben COPD-patiënten vaak moeite om fysiek actief te blijven na 

een periode van revalidatie: “De begeleiding valt voor een deel weg en men-

sen moeten zichzelf motiveren om te blijven bewegen. Patiënten vallen hier-

door vaak terug in inactiviteit, wat een negatief effect heeft op de gezond-

heid.”1173 

Op basis van ervaringen van patiënten formuleerden de SAV ‘nazorg’ na 

longrevalidatie als kwaliteitscriterium voor goede COPD-zorg. Uit onderzoek 

van de SAV kwam eveneens naar voren dat patiënten na afloop van hun reva-

lidatieprogramma lang niet altijd begeleiding kregen om hun resultaten op 

peil te houden: “Wanneer de patiënt uit een intensief begeleid programma 

komt (longrevalidatie) volgt er vaak geen nazorg.”1174 Het Longfonds consta-

teert eveneens dat er behoefte is aan nazorg na een longrevalidatiepro-

gramma. Zo zei Liesbeth Vredeling in het interview met ons: “Als mensen 

terugkomen van de longrevalidatie, vinden wij het belangrijk dat er onder-

steuning plaats kan vinden vanuit de eerste lijn, met een soort nazorg. Dat is 

ook nodig, want anders vallen patiënten weer net zo hard terug, na zes we-

ken al. Zo zijn er misschien patiënten die na hun revalidatie zelfs structureel 

fysiotherapie nodig hebben.”1175 

Dat patiënten na het afronden van een revalidatieprogramma weer achteruit-

gaan heeft ook te maken met het terugvallen in de oude routine. Zo vertelde 

een deelnemer aan het onderzoeksproject ‘COPD- kwaliteitscriteria vanuit 

patiëntenperspectief’: “Bij revalidatie word je totaal patiënt. Er wordt hele-

maal voor je gezorgd. Je hoeft niets te doen. Je bent er alleen voor je thera-

pieën, voor je sport. Dan kwamen mensen weer thuis, die dan terugvielen, 

want dan kwam dat hele huishouden, met kinderen en partner, etc.”1176 De 

richtlijnen benadrukken dan ook het belang van continue en adequate moni-

toring en nabehandelprogramma’s.1177 

 

Probleem is echter dat er (nog) geen effectieve nazorgprogramma’s ontwik-

keld of beschikbaar zijn. Het CBO stelt namelijk: “Er is echter nog onvoldoen-

de bewijs over de zinvolheid van nabehandelprogramma’s om deze structu-

reel in te voeren na longrevalidatie.”1178 Ook uit de KNGF-richtlijn Chronisch 

obstructieve longziekten blijkt dat het nog niet duidelijk is welke vorm van 

nabehandeling het beste geschikt is om de effecten van een revalidatiepro-

gramma te behouden: “De vorm van follow-up die het meest effectief is, moet 

nog worden geïdentificeerd.”1179 Deze richtlijn vermeldt verder dat de tot nu 

                                                   
1173 Vorrink (2013) 
1174 SAV (2008), p. 26 
1175 CVZ (2011a), p. 4 
1176 SAV (2008), p. 26 
1177 LAN (2012), p. 33, CBO (2010), p. 44 en 196 en KNGF (2008a), p. 50-51 
1178 CBO (2010), p. 196 
1179 KNGF (2008a), p. 50  
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toe gebruikte onderhoudsstrategieën na longrevalidatie niet lijken te leiden 

tot belangrijke verbeteringen van de resultaten op lange termijn. Vandaar dat 

deze strategieën er “waarschijnlijk niet in slagen om permanente veranderin-

gen van de levensstijl te induceren bij patiënten met COPD […].”1180 Zorgver-

leners geven bovendien aan dat ook na een fysiotherapeutische behandeling 

een passend vervolgtraject voor COPD-patiënten ontbreekt. Volgens hen voe-

len COPD-patiënten zich niet op hun plaats in een gewone sportschool en 

willen ze graag professionele begeleiding. Zo stelt een fysiotherapeut: “Je 

hebt intensief contact met ze, ziet ze binnenkomen als een wrak en ze steeds 

verbeteren. Nazorg is cruciaal, mensen zouden moeten doorgaan met hun 

activiteiten nadat ze ons programma verlaten, maar daar is geld voor nodig. 

Normale fitness-scholen willen geen COPD-patiënten aannemen.”1181 

 

Patiëntenorganisaties zijn overigens van mening dat de door hen gewenste 

nazorg niet per definitie door een fysiotherapeut hoeft te worden gegeven. 

Het Longfonds stelt bijvoorbeeld dat het verbeteren van onderlinge samen-

werking tussen betrokken zorgverleners ertoe kan bijdragen dat COPD-

patiënten hun aangeleerde (beweeg)patroon kunnen behouden: “Wij vinden 

dat […] betere afstemming over moet komen in de regio, hetgeen nu niet 

gebeurt.”1182 En de SAV geven aan dat begeleide nazorg na longrevalidatie 

essentieel is, maar dat deze verschillende vormen kan aannemen: “Het gaat 

hier vaak om begeleid bewegen. Dat kan zijn bij een fysiotherapeut, maar 

bijvoorbeeld ook met een groep nordic walking. Het gaat om bewegen op 

maat. Naar deze vorm van nazorg zou doorverwezen moeten worden.”1183 

Maar ook het aanbod aan begeleid bewegen of bewegen op maat wordt door 

COPD-patiënten als onvoldoende ervaren. In onderzoek van het NIVEL heeft 

37 procent aangegeven dat men meer zou willen bewegen.1184 Ruim 40 pro-

cent van de COPD-patiënten vindt echter dat er onvoldoende sportvoorzie-

ningen zijn speciaal voor mensen met luchtwegklachten of onvoldoende mo-

gelijkheden om te sporten onder medische begeleiding. Ook vond bijna een-

derde het aanbod niet overzichtelijk, of vond men dat er niet voldoende in-

formatie was over de mogelijkheden om te sporten in de buurt. Tot slot vond 

bijna 40 procent het beschikbare beweegaanbod te duur, en bijna 70 procent 

dat er onvoldoende vormen van beweging worden vergoed.1185 

De NPCF vindt dat patiëntenorganisaties hierbij een rol kunnen vervullen. 

Beleidsmedewerker Jan Benedictus: “Patiëntenorganisaties kunnen stimuleren 

                                                   
1180 KNGF (2008a), p. 50 
1181 Zorg Binnen Bereik (2011), p. 29-30 
1182 CVZ (2011a), p. 4 
1183 SAV (2008), p. 26 
1184 Jansen (2009), p. 18 
1185 Jansen (2009), p. 5-6 en 19-20 
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dat er goede beweegprogramma’s met professionele begeleiding komen voor 

chronisch zieken. Ze weten waar patiënten behoefte aan hebben en kennen 

hun drempels. […] Patiëntenorganisaties kunnen ook bevorderen dat er een 

vervolg komt op beweegprogramma’s in de zorg, zodat patiënten doorstro-

men en blijven bewegen.”1186 

                                                   
1186 NPCF (2011a), p. 14 
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8 Gevraagde zorg is verzekerd en wordt aangebo-
den, maar… 

 

Als de gevraagde zorg aangeboden wordt en ook 

verzekerd is, lijkt er in eerste instantie niet veel 

aan de hand te zijn. Toch kunnen in deze pakket-

kwestie A ook diverse zaken spelen. Zo kunnen er 

bijvoorbeeld problemen zijn met de veiligheid van 

verzekerde zorg voor mensen met COPD. Dit kan 

tot de vraag leiden of deze zorg nog wel vergoed  

zou moeten worden. Ook kan er sprake zijn van 

verkeerd gebruik van zorg door COPD-patiënten, of van therapieontrouw. 

 

Belangrijkste uitkomsten pakketkwestie A 

 

- Het COPD-geneesmiddel tiotropium als inhalatievloeistof die toegediend 

wordt via een vernevelaar, zou niet veilig zijn. Verschillende onderzoeken 

leveren namelijk aanwijzingen op dat gebruik van dit middel samenhangt 

met een aanzienlijk hoger sterfterisico, vooral bij patiënten die bekend zijn 

met hartritmestoornissen. 

- COPD-patiënten maken fouten bij het gebruik van inhalatiemedicatie. COPD-

patiënten inhaleren hun medicijnen lang niet altijd op de juiste wijze, terwijl 

zij vaak denken dit wel goed te doen. Hierdoor is de zorg aan mensen met 

COPD minder effectief. 

- Patiënten met COPD zijn niet altijd therapietrouw. COPD-patiënten blijken 

leefstijlinterventies of longrevalidatie niet altijd te voltooien. Hierdoor zijn 

deze behandelingen minder effectief dan ze zouden kunnen zijn. Ook bij 

medicijngebruik is sprake van therapieontrouw van COPD-patiënten. Thera-

pieontrouw komt heel vaak voor en kan grote gevolgen hebben voor de ef-

fectiviteit van de medicamenteuze behandeling van COPD en dus voor de 

gezondheid van de betreffende patiënten.  

 

 

 

8.a Onveiligheid van geneesmiddelen 
 

Op het moment dat een geneesmiddel tot de markt wordt toegelaten, is het 

op basis van klinisch onderzoek beoordeeld op veiligheid en werkzaamheid. 

Deze onderzoeken hebben meestal een te korte observatieperiode voor een 

goed inzicht in bijwerkingen die minder vaak voorkomen en bijwerkingen die 
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pas na langdurig gebruik optreden. Soms wordt dus pas na enkele jaren dui-

delijk dat de bijwerkingen van een medicijn dusdanig ernstig zijn, dat indica-

ties voor het gebruik ervan moeten worden aangescherpt of dat het middel 

zelfs van de markt moet worden gehaald. 

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht stellen begin 2013 dat nieuwe ge-

neesmiddelen voor langdurig gebruik worden toegelaten terwijl hun effectivi-

teit en bijwerkingen op de lange termijn onvoldoende onderzocht zijn. Zij 

concluderen dit na bestudering van alle tweehonderd nieuwe geneesmidde-

len die tussen 2000 en 2010 in Europa zijn goedgekeurd. Volgens de regel-

geving moeten medicijnen voor langdurig gebruik in totaal bij minimaal dui-

zend patiënten worden getest, waarvan minimaal zes maanden bij driehon-

derd patiënten en minimaal een jaar bij honderd patiënten. Bij ongeveer 20 

procent van de chronische medicatie bleken de studies naar effectiviteit en 

bijwerkingen onvoldoende patiënten te bevatten.1187 

 

Tiotropium inhalatievloeistof (Spiriva Respimat®) 

In 2012 bestond tiotropium (Spiriva®) tien jaar en was het wereldwijd het 

meest voorgeschreven middel voor de behandeling van COPD.1188 Een jaar 

eerder is echter twijfel ontstaan over de veiligheid van Spiriva Respimat®; 

tiotropium inhalatievloeistof die toegediend wordt via een vernevelaar. Tio-

tropium wordt meestal in de vorm van capsules met inhalatiepoeder gege-

ven, maar in 55 landen, waaronder Nederland, is het ook verkrijgbaar als 

inhalatievloeistof.1189 De poeder wordt in ons land meer gebruikt dan de 

vloeistof (in 2011: bijna 170.000 versus ruim 78.000 gebruikers). Maar het 

aantal gebruikers van de vloeistof stijgt (in 2009: ruim 49.000), terwijl het 

aantal gebruikers van de poeder gelijk blijft.1190 

 

De twijfel over de veiligheid van Spiriva Respimat® is ontstaan na de publica-

tie van een meta-analyse van 5 onderzoeken met in totaal ruim 6.500 COPD-

patiënten in het British Medical Journal in juni 2011.1191 Daaruit bleek dat 

door gebruik van tiotropium via de Respimat® de kans op overlijden met 52 

procent toenam (vergeleken met patiënten die een placebo kregen). Vooral 

het risico op overlijden aan een cardiovasculaire aandoening nam toe.1192 

Verder was de dosering van invloed: bij 5 mg tiotropium per dag nam het 

overlijdensrisico toe met 46 procent, terwijl bij 10 mg dit risico toenam met 

                                                   
1187 Duijnhoven (2013) en Universiteit Utrecht (2013) 
1188 Boehringer Ingelheim (2012) 
1189 Singh (2011), Astma Fonds (2011p) en Twijfels over tiotropium (2011) 
1190 CVZ (2013k) 
1191 Singh (2011) 
1192 Overigens is al langer bekend dat anticholinergca als tiotropium het risico op hart-
ritmestoornissen kunnen verhogen, zeker onder patiënten die al een hartaandoening 
hebben: Singh (2011) 
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115 procent). Het kan zijn dat patiënten die de Respimat® gebruiken, te veel 

tiotropium in hun lichaam krijgen. In een commentaar op dit onderzoek 

wordt dan ook gesteld dat misschien een lagere dosis (bijvoorbeeld 2,5 mg) 

gebruikt moet worden.1193 Maar anderen suggereren dat een hulpstof in de 

inhalatievloeistof, namelijk benzalkoniumchloride, de extra sterfgevallen 

veroorzaakt. Deze stof kan namelijk bronchospasmen (verkramping van de 

spieren rond de luchtpijp) veroorzaken bij mensen met astma, dus misschien 

kan dat ook bij COPD-patiënten gebeuren.1194 

Naar aanleiding van de resultaten van deze meta-analyse vonden weten-

schappers dat artsen hun patiënten zouden moeten informeren over de mo-

gelijkheid van het verhoogde risico en voorzichtig moesten zijn met het 

voorschrijven van tiotropium inhalatievloeistof, vooral bij patiënten met een 

risico op een hartaandoening.1195 Anderen vonden dit nog niet ver genoeg 

gaan. Zij waren van mening dat de registratieautoriteiten in de landen waar 

Spiriva Respimat® is toegelaten, alle voorschrijvers zouden moeten waar-

schuwen voor de risico’s, vooral bij patiënten die bekend zijn met hartrit-

mestoornissen.1196 

 

In 2012 verscheen een Cochrane-review waaruit blijkt dat tiotropium toege-

diend via de Respimat® samenhangt met een 47 procent hoger risico op 

overlijden (vergeleken met placebo). Volgens diezelfde review is bij het ge-

bruik van tiotropium in de vorm van poeder het overlijdensrisico juist lager 

(vergeleken met placebo).1197 Een andere meta-analyse wees uit dat tiotropium 

toegediend via de Respimat® samenhangt met een hogere sterftekans van 51 

procent vergeleken met placebo en van 65 procent vergeleken met tiotropi-

um poeder. Het gebruik van poeder leidde niet tot een verhoogde sterfte-

kans.1198 Tot slot presenteerden enkele onderzoekers de resultaten van een 

driejarige studie (2008-2011) op basis van de IPCI-database (Integrated Pri-

mary Care Information, een Nederlandse huisartsendatabank). Het gebruik 

van tiotropium inhalatievloeistof hing samen met een toename van de sterf-

tekans met 30 procent, vergeleken met tiotropium capsules met inhalatie-

poeder.1199 

In de SPC-tekst (Summary of Product Characteristics; een samenvatting van 

de productinformatie en een voorloper van de bijsluiter) van Spiriva Respi-

mat® van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) van 6 au-

                                                   
1193 Lipworth (2011). Momenteel is de aanbevolen dosering 5 mg, bestaande uit een-
maal per dag twee inhalaties van elk 2,5 mg: CVZ (2013j) 
1194 Seed (2011). Door de fabrikant wordt dit overigens bestreden: Disse (2011) 
1195 Singh (2011) en Cates (2011) 
1196 Ram (2011a) 
1197 Karner (2012) 
1198 Dong (2013) 
1199 Verhamme (2012) 
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gustus 2012 staat dat dit middel met voorzichtigheid moet worden gebruikt 

bij patiënten die bekend zijn met hartritmestoornissen. Ook wordt hierin 

melding gemaakt van een analyse van vier studies met ruim zesduizend pati-

enten. Daaruit blijkt dat de sterfte met 33 procent toenam bij patiënten die 

met Spiriva Respimat® werden behandeld (vergeleken met placebo), en dat 

de extra sterfte werd gezien bij patiënten die bekend zijn met hartrit-

mestoornissen.1200 

 

Als gevolg van al deze publicaties gaan er nu zelfs stemmen op om tiotropi-

um Respimat® van de markt te halen. Een groep wetenschappers uit Nieuw-

Zeeland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië pleit hiervoor omdat ze van 

mening zijn dat het bewijs voor toegenomen sterfte door tiotropium Respi-

mat® nu sterk genoeg is.1201 

Momenteel loopt nog een studie van fabrikant Boehringer Ingelheim naar de 

vraag of de tiotropium inhalatievloeistof even veilig en effectief (in termen 

van het voorkomen van exacerbaties) is als de tiotropium poeder. Het onder-

zoek kent 17.000 deelnemende patiënten en de dataverzameling zal in mei 

2013 afgerond worden.1202 

Het CVZ heeft in 2012 de volgende waarschuwing toegevoegd aan de tekst 

over tiotropium in het Farmacotherapeutisch Kompas: “De inhalatievloeistof 

met voorzichtigheid gebruiken bij patiënten met hartritmestoornissen.”1203 

Het CVZ onderzoekt nog hoe vaak tiotropium inhalatievloeistof wordt voor-

geschreven aan verzekerden die ook geneesmiddelen voor hartritmestoornis-

sen gebruiken. 

 

 

8.b Onjuist gebruik van inhalatiemedicatie 
 

Een probleem dat zich voordoet bij verzekerde, aangeboden en gevraagde 

COPD-zorg is dat patiënten hun medicijnen lang niet altijd op de juiste wijze 

inhaleren, terwijl zij vaak denken dit wel goed te doen. Hierdoor is de zorg 

aan mensen met COPD minder effectief. 

 

Het Longfonds hield in 2012 onder zijn achterban een enquête over longme-

dicijnen. Over de resultaten ervan geeft men aan: “Bijna alle longpatiënten 

zeggen wel te weten hoe ze moeten inhaleren. Uit eerder onderzoek weten 

                                                   
1200 CBG (2012), p. 8 en 13 
1201 Beasley (2012a) 
1202 ClinicalTrials.gov (2013). Zie ook: Singh (2011) en Astma Fonds (2011p) 
1203 CVZ (2013j) 
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we echter dat één op de drie longpatiënten fouten maakt.”1204 De LAN geeft 

echter nog hogere cijfers over incorrect inhalatiemedicatie; variërend van 27 

tot 89 procent. Verder stelt de LAN: “Onder andere de essentiële handelingen 

die een patiënt moet uitvoeren om zijn inhalatiemedicatie juist te inhaleren 

gaat bij meer dan 70 procent van de patiënten incidenteel of regelmatig ver-

keerd.”1205 Ook longarts Richard Dekhuijzen stelt dat het bekend is dat pati-

enten meer dan 70 procent van de essentiële handelingen met een inhalator 

incidenteel dan wel frequent verkeerd uitvoeren.1206 

In de praktijk blijkt eveneens dat patiënten fouten maken, zonder dat ze dat 

zelf door hebben. Dat bleek tijdens de eerste Longweek in 2011 waarin deel-

nemende apotheken patiënten opriepen om langs te komen om over hun 

longmedicatie te komen praten. Patiënten maakten fouten bij het inhaleren, 

terwijl ze zelf dachten dat ze het goed deden. Apotheker Foppe van Mil uit 

Aalten over het inhaleren door patiënten: “Er zijn altijd wel kleinigheden om 

te corrigeren.”1207 Farmaceutisch consulent Radia Aarbiou uit Den Haag ver-

telde dat een patiënt de aërosol in de lucht spoot om het vervolgens op te 

happen.1208 “Veel patiënten denken dat ze hun medicatie trouw en op een 

goede manier innemen, maar als je dat beter bestudeert blijkt dat in de prak-

tijk vaak helemaal niet zo te zijn”, aldus Harm Tiddens, kinderlongarts bij het 

Erasmus MC.1209 Onderzoek van de SFK laat bijvoorbeeld zien dat in 2010 per 

apotheek gemiddeld aan vier patiënten die een inhalatiecorticosteroïd ge-

bruiken ook een antimycoticum (schimmeldodend middel) is verstrekt. Een 

schimmelinfectie bij patiënten die ook inhalatiecorticosteroïden gebruiken 

kan veroorzaakt worden doordat de patiënt de mond niet goed spoelt na 

inhalatie.1210 Anne Haaije de Boer, werkzaam bij de vakgroep Farmaceutische 

Technologie en Biofarmacie van de RUG, geeft aan dat gebruikers van dosisa-

erosolen vaak coördinatieproblemen hebben bij het hanteren ervan. Patiënten 

moeten tegelijk een dosis vrijgeven en deze inademen, dat gaat vaak fout.1211 

De ervaring leert bovendien dat er, ook al lijkt de patiënt geen problemen te 

hebben met inhaleren, op termijn toch vaak toedieningsfouten optreden.1212 

Huisarts Barend van Duin geeft aan dat ook bij patiënten die het in het begin 

prima hun inhalatiemedicatie gebruikten, er na verloop van tijd toch vaak 

                                                   
1204 Astma Fonds (2012e), p. 4. Zie ook: Astma Fonds (2012d), p. 13 en Wijck (2011a), 
p. 17 
1205 LAN (2012d), p. 18 
1206 Dekhuijzen (2011), p. 19. Zie ook: LAN (2011p), p. 7, Dekhuijzen (2011b), p. 26, 
Astma Fonds (2011j), Nettekoven (2012), p. 19 en Stalenhoef (2012a), p. 83 
1207 Bos (2011b), p. 10 
1208 Bos (2011b), p. 11 
1209 Astma Fonds (2011j) 
1210 SFK (2011) 
1211 Nettekoven (2012), p. 19 
1212 Boomsma (2006), p. 513. Zie ook: SAV (2008), p. 23, LAN (2011p), p. 7, KNMP 
(2011) p. 15, Service Apotheek (2011a) en CVZ (2011d) 
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essentiële fouten insluipen bij het gebruiksklaar maken en bij het toedienen 

van de inhalatiemedicatie.1213 Zelfs na inhalatie-instructie blijven patiënten 

moeite houden om op de juiste wijze te kunnen inhaleren.1214 

 

Inhalatie van geneesmiddelen met een inhalator is niet eenvoudig.1215 Het 

Longfonds onderschrijft dit en voegt er aan toe: “Werkzame stoffen en inha-

lators zijn in vele varianten en er bestaan tientallen combinaties. Het inade-

men van longmedicatie met behulp van een inhalator is niet eenvoudig. Het 

luistert nauw. Een fout is snel gemaakt: mensen ademen bijvoorbeeld ver-

keerd in.1216 En longarts Frans Toben: “Het blijkt vaak dat patiënten het nog 

steeds verkeerd doen. Op z’n kop houden bijvoorbeeld. Verbazingwekkend. 

[…] Daarnaast kunnen mensen wel goed uitademen, maar niet goed inade-

men. Dat is een stuk moeilijker. Dat is lastig, als je wilt dat inhalatiemedicatie 

goed terechtkomt.”1217 

Enkele veelvoorkomende fouten bij het inhaleren zijn dat de inhalator niet 

goed gebruiksklaar is; dat een patiënt vergeet om helemaal uit te ademen 

vóór het inhaleren; dat een patiënt de dosisaërosol niet schudt voor gebruik; 

dat de patiënt zijn adem niet inhoudt na het inhaleren; dat de patiënt zijn 

hoofd in de verkeerde houding heeft bij het inhaleren en dat de patiënt bij 

corticosteroïden zijn mond niet spoelt na gebruik.1218 

 

Naast het (herhaaldelijk) geven van inhalatie-instructie, denkt Harm Tiddens 

dat slimmere inhalatoren kunnen patiënten kunnen helpen om beter te kun-

nen inhaleren. De nieuwe generatie vernevelaars dicteert patiënten wat ze 

moeten doen. Ze vertellen de patiënten hoe ze moeten inademen: snel, diep 

of kort bijvoorbeeld. Er kan een uitdraai gemaakt worden hoe de patiënt het 

gedaan heeft en in de toekomst kan bij verkeerd gebruik de behandelend 

arts worden gewaarschuwd.1219 Patiënten reageerden enthousiast op dit be-

richt op de site van het Longfonds en wilden een dergelijk apparaat bestel-

len. Het Longfonds reageerde hierop dat deze apparaten nu enkel nog in 

onderzoekssetting gebruikt worden en dus nog niet beschikbaar zijn.1220 
 
 
 
 

                                                   
1213 Duin (2010a), p. 72 
1214 Broeders (2011) 
1215 Heijboer-Vinks (2008), p. 5. Zie ook: RTL 4 (2011b) 
1216 Astma Fonds (2012e), p. 1 
1217 CVZ (2011f) 
1218 Nettekoven (2012), p. 21 
1219 Astma Fonds (2011j) 
1220 Astma Fonds (2011j) 
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8.c Therapieontrouw 
 

Tot slot doet zich het probleem voor dat er bij patiënten met COPD sprake is 

van therapieontrouw: patiënten voltooien de leefstijlinterventies niet, of ne-

men een geneesmiddel niet volgens voorschrift in, verminderen het gebruik 

ervan of stoppen vroegtijdig. Om iedere dag weer de leefstijladviezen ter 

harte te nemen, of geneesmiddelen te nemen, is ook niet voor iedereen even 

eenvoudig.1221 Maar COPD-zorg die in principe wel gevraagd, aangeboden en 

verzekerd is, is hierdoor wel minder effectief. In 2003 stelde de WHO het 

volgende: “Effectieve therapietrouwbevordering zal een veel groter effect 

hebben op de volksgezondheid dan steeds verdergaande verbeteringen van 

medische behandelingen.”1222 Het bereiken van een goede therapietrouw is 

daarom een belangrijk aandachtspunt.1223 

 

Patiënten met COPD blijken leefstijladviezen niet altijd op te volgen en leef-

stijlinterventies niet altijd te voltooien. Hierdoor is ook deze COPD-zorg min-

der effectief dan ze zou kunnen zijn. Want stoppen met roken, bewegen en 

een dieet leveren bij COPD een belangrijke bijdrage aan het verminderen van 

klachten. Volgens Jaap Trappenburg volgt echter slechts de helft van de men-

sen met COPD niet-medicamenteuze behandeladviezen op.1224 Zo volgen men-

sen met COPD die roken niet altijd het advies op om te stoppen met roken.1225 

Ook slagen veel patiënten met COPD er door angst voor aanhoudende be-

nauwdheid niet in om de beweegadviezen uit te voeren.1226 Een COPD-patiënte 

die het lastig vindt om beweegadviezen op te volgen: “Vanmiddag ga ik weer 

naar de fysio om te trainen. Daar was de laatste tijd ook niet veel van terecht 

gekomen. Ik probeerde het telkens wel, maar bracht er niet veel van terecht, 

veel te moe steeds.”1227 En een andere patiënte: “Normaal sport ik ook een 

keer in de week [inspanningsoefeningen bij een fysio die kennis heeft van 

COPD] maar omdat ik zo vreselijk moe ben, heb ik dit nu zo’n drie maanden 

niet gedaan.”1228 

De KNGF-richtlijn onderkent het probleem van de beperkte therapietrouw van 

COPD-patiënten en geeft daarom aan: “Gezien een gebrek aan therapietrouw 

een bekend probleem is bij het uitvoeren van oefeningen ter bevordering van 

de mucusklaring en aangaande het behoud van de effecten van inspannings-

                                                   
1221 Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik (2013) en Minder onnodige opnames 
voor astma- en COPD patiënten (2011) 
1222 Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik (2013) 
1223 SFK (2012), LAN (2011p), p. 7 en LAN (2012d), p. 17 
1224 Trappenburg (2011), p. 191 
1225 Baan (2012), p. 85. Zie ook: CVZ (2009a), p. 3-4 en Piepers (2006), p.62 
1226 Heijboer-Vinks (2008a), p. 24 
1227 www.astma-copd.nl (2012) 
1228 www.astma-copd.nl (2012) 
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training en de transfer naar een verhoogd activiteitenniveau in het dagelijks 

leven, maken educatie en advies ook deel uit van de fysiotherapeutische be-

handeling.”1229 Fysiotherapeut Rob van Wageningen zegt dat mensen van de 

ene beweegaanbieder naar de andere gaan om steeds maar weer te beginnen 

met beweegprogramma’s: “Aan de motivatie ligt het niet: ze starten telkens 

opnieuw. Maar de volgende fase - het volhouden - lukt niet.”1230   

 

Het blijkt ook lastig te zijn voor patiënten om trouw hun longrevalidatie te 

volgen. Volgens longarts Frans Toben komt dit doordat gedragsverandering 

altijd lastig is: “Patiënten ervaren bijvoorbeeld kortademigheid na een revali-

datiesessie, en denken dan ‘ik houd het mooi voor gezien hier’ of ‘het loopt 

wel los’. Dit maakt dat er veel therapieontrouw bestaat bij longrevalidatie.”1231 

Twee COPD-patiënten schrijven over hun longrevalidatie: “Vorige keer ging 

het halverwege niet goed meer door allerlei oorzaken en zodoende heb ik het 

toen niet af kunnen maken. En nu krijg ik de kans om het opnieuw te doen. 

Als het goed is, start ik daar begin volgende maand mee.”1232 En de andere 

patiënte: “Ik heb al een aantal revalidatieprogramma’s achter de rug. […] Ik 

ben er eigenlijk op eigen initiatief veertien weken geleden weer mee begon-

nen en het ging hartstikke goed, tot ik zes weken geleden ineens kortademi-

ger werd en ik daarvoor twee antibiotica kuren heb geslikt. Pffffffff, alles wat 

ik in veertien weken opgebouwd had, was weg. Ik moet nu een eindtest doen 

en dan is het afgelopen en moet ik het zelf weer oppakken.”1233 En uit een 

verslag van een patiënt over zijn longrevalidatie komt naar voren dat op de 

fysiotherapieafdeling, waar in groepsverband oefeningen worden gedaan, 

lang niet altijd iedereen aanwezig is om het programma te volgen. “Er zou 

iemand bij komen, maar die had afgebeld, waarop wij opmerkten dat het 

toch gewoon volle bak moet zijn hier? Het schijnt dat veel mensen gewoon 

niet komen opdagen of afhaken na een of twee keer. Maar volgende week 

komen er twee bij […] mits die natuurlijk weer niet afbellen!!”1234 

 

Patiënten met COPD blijken ook niet altijd trouw te zijn met het gebruik van 

hun geneesmiddelen. Hierdoor zijn deze minder effectief dan ze zou kunnen 

zijn. Zorgverleners en onderzoekers zijn het erover eens dat er sprake is van 

veel therapieontrouw onder COPD-patiënten bij het gebruik van inhalatieme-

dicatie.1235 Veel longpatiënten nemen hun medicatie in het geheel niet of 

                                                   
1229 KNGF (2008a), p. 6 
1230 Overmars (2012), p. 19 
1231 CVZ (2011f) 
1232 www.astma-copd.nl (2012) 
1233 www.astma-copd.nl (2012) 
1234 www.copdlongemfyseem.yourbb.nl (2012) 
1235 SFK (2012) en Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik (2013). Zie ook: Bos 
(2011b), Dekhuijzen (2011b), p. 1233, Heijboer-Vinks (2008a), p. 28, Minder onnodige 
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slechts ten dele in, waardoor het effect geheel of deels verloren gaat.1236 Ka-

derhuisarts Barend van Duin: “Naast belangrijke fouten in het gebruik, is het 

spaarzaam of helemaal niet gebruiken van de inhalatiemedicatie in de prak-

tijk de belangrijkste verklaring voor het uitblijven van effect op de klach-

ten.”1237 En longverpleegkundige Titia Klemmeijer van het Martini ziekenhuis 

in Groningen: “Het blijkt dat na drie jaar nog maar 40 procent van de COPD-

patiënten therapietrouw is.”1238 Longarts Frans Toben: “Weet u, mensen ge-

bruiken de medicijnen gewoon niet. Geen enkel onderzoek wijst uit dat het 

goed gaat met de therapietrouw van patiënten. Zo interpreteren ze medicatie 

die voor één maand is voorgeschreven soms ook als: ‘dit hoef ik maar één 

maand tot me te nemen’, terwijl het eigenlijk voor een heel leven lang is! Dat 

is dan kennelijk niet blijven hangen.”1239 

 

De beschikbare cijfers over de omvang van therapieontrouw verschillen 

nogal. Dat komt onder andere doordat er verschillende definities van thera-

pietrouw zijn. De TherapietrouwMonitor definieert therapietrouw als volgt: 

“Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert in 

overeenstemming met de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn behande-

laar.”1240 Therapietrouw kan op verschillende manieren gemeten worden, bij-

voorbeeld door na te gaan hoe vaak chronische patiënten hun medicatie op-

halen. Niet alle patiënten doen dat namelijk even regelmatig, waardoor ze 

soms gedurende bepaalde periodes geen medicijnen in huis hebben.1241 Uit 

de TherapietrouwMonitor blijkt dat slechts 64 procent van de astma- en 

COPD-patiënten hun inhalatiemedicatie trouw afhaalt, 36 procent dus niet.1242 

                                                                                                                        
opnames voor astma- en COPD patiënten (2011), Herings (2011), p. 8 en10, Penning-
van Beest (2011), p. 259, Trappenburg (2011) p. 191, Astma Fonds (2011j) en CVZ 
(2011d) 
1236 LAN (2012d), p. 20. Zie ook: Penning-van Beest (2011) 
1237 Duin (2010a), p. 72 
1238 Nettekoven (2011), p. 27 
1239 CVZ (2011f) 
1240 Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik (2013). Vanuit de internationale litera-
tuur zijn er meerdere termen voor therapietrouw: compliantie, adherentie en concor-
dantie. Compliantie is de mate waarin een patiënt het door een zorgverlener eenzijdig 
verstrekte therapieadvies opvolgt: de zorgverlener vertelt wat de patiënt moet doen. 
De patiënt is hier volgzaam en heeft geen direct actieve rol. Adherentie geeft de mate 
aan waarin iemands gezondheidsgedrag – zoals het innemen van geneesmiddelen – 
overeenkomt met adviezen van de zorgverlener waar de patiënt mee heeft ingestemd. 
Hier heeft de patiënt dus een actievere rol, want hij heeft ermee ingestemd. Bij concor-
dantie ten slotte gaat het erom dat er tussen zorgverlener en patient overeenstemming 
bereikt wordt over een in te stellen behandeling. 
1241 Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik (2013) 
1242 SFK (2012). Zie ook: Landelijke taakgroep Goed Medicijngebruik (2013) en LAN 
(2012d), p. 17 
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Uit ander onderzoek komt naar voren dat na een jaar nog slechts 30 procent 

van de COPD-patiënten zijn medicatie gebruikt. 1243 

 

Uit NIVEL-onderzoeken blijkt dat mensen met COPD therapietrouw weliswaar 

belangrijk vinden, maar dat ze toch nogal eens afwijken van het voorschrift 

en onderhoudsmedicatie naar eigen inzicht nemen.1244 Een derde van de pati-

enten gebruikt de medicatie alleen als hij ze nodig heeft, 17 procent gebruikt 

alleen wanneer ze kortademig of benauwd zijn en 16 procent probeert het 

innemen van medicijnen te vermijden. 12 procent wijzigt zelf de dosering en 

11 procent vergeet zijn medicijnen in te nemen. Een klein deel van de men-

sen, 4 procent, stopt een tijdje met het innemen van de medicijnen, terwijl 

onderhoudsmedicatie volgens voorschrift regelmatig in vaste dosering ge-

nomen moet worden.1245 COPD is een chronische, progressieve ziekte en 

daarom moeten mensen hun inhalatiemedicatie eigenlijk de rest van hun 

leven gebruiken. De klachten kunnen echter gedurende een periode vermin-

deren, het effect van inhalatietherapie kan niet duidelijk zijn en de behandel-

schema’s zijn complex.1246 

In een publicatie van de SAV geven patiënten eveneens aan hun medicijnen 

niet altijd in te nemen zoals ze afgesproken hebben: “Je hebt twee keuzes: je 

kunt dus doen wat de dokter zegt en je kunt voor levenskwaliteit kiezen, ook 

al weet je dat je van bepaalde dingen eigenlijk iets meer neemt dan nodig is. 

Als ik het dus benauwd krijg, ook als ik meen een prestatie te moeten leve-

ren, dan heb ik voldoende prednison in huis om daarvan de dosis iets te 

verhogen en dan presteer ik wat ik op dat moment denk te moeten preste-

ren. Niemand zegt dat ik dat moet, als ik dat zelf vind, dan kies ik voor de 

kwaliteit die ik op dat moment heb en dan neem ik dus iets meer prednison. 

Ik heb dit mijn arts niet gevraagd, ik heb hem dus wel gezegd dat ik dit doe, 

maar ik heb hem niet gevraagd hoe hij daarover denkt, want dat regel ik zelf. 

En hij weet dat ik daar zo over denk.”1247 En COPD-patiënte Sacha: “Ik gebruik 

[…] veel minder puffen om de vele bijwerkingen.”1248 

Ook bij geneesmiddelen die mensen met COPD kunnen helpen bij het stop-

pen met roken, is therapietrouw een probleem. Zo blijkt uit een onderzoek 

onder Nederlandse gebruikers van bupropion, een hulpmiddel bij het stop-

pen met roken, dat de helft van deze gebruikers de aanbevolen kuur niet 

afmaakte.1249 

 

                                                   
1243 MCtv (2010a) 
1244 Houtum (2011), p. 10 
1245 Houtum (2011), p. 56-57 
1246 Penning-van Beest (2011), p. 260 
1247 SAV (2008), p. 25 
1248 Astma Fonds (2011e) 
1249 CBO (2010), p. 284. Zie ook: Fiore (2011), p. 1223 
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Hoe therapietrouw patiënten zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. 

Zo speelt de houding van de patiënt tegenover zijn ziekte en ten opzichte 

van zijn behandeling een rol. Wanneer patiënten een positieve houding heb-

ben ten opzichte van geneesmiddelen, zullen ze ook eerder gemotiveerd zijn 

om deze op correcte wijze te gebruiken.1250 In de Monitor Zorg- en Leefsitua-

tie van mensen met astma en mensen met COPD, uitgevoerd door het NIVEL, 

is de houding ten opzichte van medicatie van patiënten onderzocht. Het 

blijkt dat mensen met COPD meer overtuigd zijn van het nut en de noodzaak 

van de aan hen voorgeschreven medicijnen dan dat ze zich zorgen maken 

over bijwerkingen, afhankelijkheid of andere nadelige effecten. De mate 

waarin mensen overtuigd zijn van het nut van de medicijnen verschilt niet 

naar geslacht, leeftijd, comorbiditeit of opleidingsniveau. Wel zijn mensen 

met een ernstige mate van dyspnoe meer overtuigd van het nut van de medi-

cijnen dan mensen met een matige of lichte vorm van dyspnoe.1251 

Maar ook ongemak of onwetendheid speelt een rol bij therapietrouw.1252 Het 

is belangrijk dat mensen met COPD voldoende kennis hebben over de medi-

cijnen voor een juiste inname ervan, maar ook dat zij het belang van het 

opvolgen van medicatieadviezen inzien. In 2010 was de kennis van mensen 

met COPD over hun medicatie echter vrij gering. Mensen met COPD weten 

wel meer over hun medicijnen naarmate ze er meer van afhankelijk zijn.1253 

Verder gaven patiënten aan dat zij hun medicatie niet trouw gebruikten om-

dat ze moeite hadden met de inhalatieapparaten, verwarring hadden over de 

te gebruiken medicatie of simpelweg omdat ze zich goed voelden. 1254 Ada 

Stuurman, apotheker en lid van de SIG Longaandoeningen, over de therapie-

ontrouw van mensen: “Mensen hebben soms een verkeerde reden om te 

stoppen of te minderen met de medicatie. Ze denken bijvoorbeeld dat het 

een kuur was of ze zijn bang voor gewenning of verslaving”1255 Patiënten ver-

geten inhalatiemedicatie, of denken dat ze soms wel een keer ‘zonder kun-

nen’: “Zolang je medicijnen thuis kunt gebruiken, raak je makkelijk in een 

ritme en ervaar je het niet als belastend om medicijnen te gebruiken. Dit 

neemt niet weg dat je ze soms toch nog wel vergeet. Je hebt niet het idee dat 

dit kwaad kan, sterker nog, je vindt ook dat je af en toe moet kunnen ‘zondi-

gen’.”1256  

 

Jaap Trappenburg legt in zijn proefschrift uit dat ook de zelfmanagement-

vaardigheden van de patiënt een rol spelen bij therapietrouw: hoe beleeft de 

                                                   
1250 Penning-van Beest (2011), p. 260 
1251 Houtum (2011), p. 62-63. Zie ook: SFK (2012) en Houtum (2011), p. 10 
1252 Minder onnodige opnames voor astma- en COPD patiënten (2011) 
1253 Houtum (2011), p. 10 en 65 
1254 Penning-van Beest (2011), p. 264 
1255 Nettekoven (2011a) 
1256 Altuïtion (2011), p. 18 
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patiënt zijn COPD, wat zijn zijn cognitieve vaardigen (waaronder of iemand 

kan lezen), krijgt de patiënt hulp uit zijn sociale omgeving en hoe is zijn 

geloof in eigen kunnen en zelfvertrouwen? 1257 Een op de tien volwassen Ne-

derlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Zij kunnen bijsluiters of 

voorschriften dus niet goed lezen. Laaggeletterden hebben meestal ook be-

perkte gezondheidsvaardigheden.1258 Bij laaggeletterde patiënten is de thera-

pietrouw bij medicatie gering. Vaak weten laaggeletterden niet goed hoe zij 

medicijnen moeten gebruiken, omdat de bijsluiters te ingewikkeld zijn en zij 

de instructie zijn vergeten. Als een medicijn van uiterlijk verandert, is dat ook 

een groot obstakel. Sommige laaggeletterden zullen zich anders (en niet op 

de klok) oriënteren in de dag, en dit heeft direct een gevolg voor acties die in 

specifieke tijdsintervallen worden verwacht. Bijvoorbeeld medicijnen vergeten 

in te nemen, of niet goed weten hoe de medicatie over de dag verspreid in te 

nemen.1259 

Verder is het voor mensen met COPD belangrijk dat ze erop vertrouwen zelf 

hun benauwdheid onder controle te kunnen krijgen.1260 Echter, veel patiënten 

hebben dit niet: een derde voelt zich machteloos bij benauwdheid, bijna de 

helft van de mensen met COPD denkt dat men er zelf geen invloed op heeft 

en 19 procent krijgt aanvallen van benauwdheid niet zelf onder controle.1261 

 

Er lopen wel een aantal initiatieven om de therapietrouw te verbeteren. De 

farmaceutische industrie ontwikkelt samen met zorgverzekeraars en zorgver-

leners hulpmiddelen hiervoor. Mijnmedicijnkompas is bijvoorbeeld een web-

site ontwikkeld door Mediq apotheek waarop patiënten kunnen inloggen en 

informatie kunnen vinden over hun medicijnen en COPD.1262 Zorgverzekeraar 

Zilveren Kruis Achmea en de geneesmiddelenfabrikanten AstraZeneca, 

Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline en Pfizer zijn in 2011het project Op-

gelucht Ademhalen gestart. Hiermee wordt geprobeerd de therapietrouw van 

astma- en COPD-patiënten te verhogen. Tijdens bijeenkomsten wordt er aan 

zowel zorgverleners als patiënten voorlichting gegeven en is gelegenheid om 

te oefenen met inhalatieapparatuur. De patiënten leren hierdoor niet alleen 

van de professionals, maar ook van elkaar. Een onderdeel van het project is 

de ‘zorgknipkaart’, een speciaal voor het project ontwikkelde versie van de 

Zorgstandaard. Op deze kaart kunnen de patiënten afvinken welke stappen 

ze al hebben gezet en wat ze nog moeten doen.1263 

                                                   
1257 Trappenburg (2011), p.196. Zie ook: Baan (2012), p. 59 
1258 LHV (2011), p. 6 
1259 LHV (2011), p. 18 
1260 Houtum (2011), p. 10 
1261 Baan (2012), p. 59 
1262 Therapietrouw door mijnmedicijnkompas.nl (2010) en Mediq (2012) 
1263 JVEI (2013) en Nefarma (2013) 
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9 Conclusies 

 

In deze Pakketscan COPD hebben we discrepanties tussen verzekerde zorg, 

zorgvraag en zorgaanbod opgespoord, beschreven en geanalyseerd. Daar-

mee geven we een stand van zaken voor de zorg voor patiënten met COPD; 

een actueel beeld van het functioneren van het verzekerde pakket in de prak-

tijk. In dit hoofdstuk geven we onze conclusies over de toereikendheid en 

toegankelijkheid van het verzekerde pakket voor COPD. 

 

We kunnen concluderen dat het verzekerde pakket voor COPD grotendeels 

toereikend is. Het pakket dekt namelijk het merendeel van de zorg die vol-

gens richtlijnen nodig is en waar patiënten om vragen. De benodigde huisart-

senzorg en medisch-specialistische zorg worden volledig vergoed, en ook 

vrijwel alle medicijnen voor COPD die in de huidige praktijk gebruikt worden, 

kunnen via de basisverzekering vergoed worden. Sommige zorg wordt niet 

(volledig) vergoed, ook al hebben mensen met COPD daar wel behoefte aan. 

Het gaat hierbij vooral om leefstijlinterventies, met name fysiotherapie en 

begeleid bewegen. 

Het pakket is voor COPD niet té toereikend: het bevat geen overbodig verze-

kerde zorg. Wel zijn er signalen dat een van de verzekerde geneesmiddelen 

voor COPD niet veilig is. Dit kan in de toekomst mogelijk tot de vraag leiden 

of dit geneesmiddel nog wel vergoed zou moeten worden. 

 

We kunnen verder concluderen dat er veel schort aan de toegankelijkheid van 

de verzekerde zorg voor COPD. Enerzijds is dat pakket namelijk niet toegan-

kelijk genoeg. Patiënten met COPD krijgen in de praktijk niet altijd de zorg 

die ze nodig hebben en waarvoor ze ook via het pakket verzekerd zijn. Op 

verschillende aspecten is er sprake van onderbehandeling of voldoet de kwa-

liteit van zorg niet. 

Anderzijds blijkt het verzekerde pakket aan zorg voor COPD op een aantal 

aspecten juist té toegankelijk te zijn. Zo is er sprake van overdiagnostiek en 

overbehandeling. Een deel van de COPD-patiënten krijgt verzekerde zorg 

waar ze geen behoefte aan hebben, die onnodig duur is of waarvan de effec-

tiviteit betwijfeld wordt. Overdiagnostiek en overbehandeling met verzekerde 

zorg impliceren ongepast of ondoelmatig gebruik van het pakket. 

 

Een ander probleem is het feit dat COPD-patiënten hun medicijnen lang niet 

altijd op de juiste wijze inhaleren, terwijl zij vaak wel denken dit goed te 

doen. Hierdoor is de zorg aan mensen met COPD minder effectief. Ook zijn 

mensen met COPD niet altijd therapietrouw. Therapieontrouw komt heel vaak 

voor en kan grote gevolgen hebben voor de effectiviteit van de behandeling 
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van COPD en dus voor de gezondheid van de betreffende patiënten. Boven-

dien kan therapieontrouw tot gevolg hebben dat medicijnen ongebruikt bij 

mensen in de kast liggen, of tot onnodig dure zorg leiden. Therapieontrouw 

is dan ook een vorm van ongepast of ondoelmatig gebruik van verzekerde 

zorg. 

 

Tot slot: het pakket voor COPD is weliswaar grotendeels toereikend, maar de 

zorg zelf is dat nog niet helemaal. Patiënten met COPD hebben namelijk en-

kele onvervulde zorgbehoeften. Voordat deze zorg eventueel deel kan gaan 

uitmaken van het verzekerde pakket, zal deze door zorgaanbieders eerst 

ontwikkeld moeten worden. 

Tegelijkertijd worden er door zorgaanbieders diverse nieuwe zorgvormen 

voor COPD ontwikkeld. Het is nog niet duidelijk in hoeverre al deze nieuwe 

zorg zal aansluiten bij de behoeften van mensen met COPD en of deze zorg 

uiteindelijk in het verzekerde pakket moet komen. 
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Lijst van afkortingen 

 
Actiz Organisatie van zorgondernemers 

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BODE Body mass index, Obstructie, Dyspneu en Exercise 

BiPAP Bilevel Positive Airways Pressure 

BMI Body Mass Index 

B(L)VR Bronchoscopische longvolumereductie 

BZA Besluit Zorgaanspraken AWBZ 

Bzv Besluit zorgverzekering 

CAHAG COPD Astma Huisartsen Adviesgroep 

CASPIR COPD, Astma, SPIRometrie 

CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

CBO CBO B.V., het voormalige Kwaliteitsinstituut voor de gezond-
heidszorg CBO 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CCQ Clinical COPD Questionnaire 

CF Cystic Fibrosis 

CFH Commissie Farmaceutische Hulp 

CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

CQ-index Consumer Quality Index 

CT Computer Tomogram 

CVRM Cardiovasculair risicomanagement 

CVZ College voor zorgverzekeringen 

CWZ Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 

DALY Disability–Adjusted Life Year 

DBC Diagnose Behandeling Combinatie 

DM Diabetes mellitus 

DOSE Dyspneu, Obstructie, Smoking status en Exacerbatiefrequentie 

DVN Diabetesvereniging Nederland 

EASE Exhale Airways Stents for Emphysema 

ECLIPSE Evaluation of COPD to Identify Predictive Surrogate Endpoints 

EMA European Medicines Agency 

EMC Erasmus Medisch Centrum 

epd elektronisch patiëntendossier 

ERS European Respiratory Society 

EU Europese Unie 

FDA Food and Drug Administration 

FER Forced Expiratory Ratio 
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FEV Forced Expiratory Volume 

FHI Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie 

FK Farmacotherapeutisch Kompas 

FRESCO From Respiratory Studies to COPD 

FTO Farmacotherapeutisch overleg 

FVC Forced Vital Capacity 

GEBU Geneesmiddelenbulletin 

GLUCOLD Groningen Leiden Universities Corticosteroids in Obstructive 
Lung Disease 

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem 

HbA1c Hemoglobine A1c 

HIV Human immunodeficiency virus 

IC Intensive Care 

ICS Inhalatiecorticosteroïden 

IDEA Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers 

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg 

IKNL Integraal Kankercentrum Nederland 

IMIS Inhalatie Medicatie Instructie School 

IPCI Integrated Primary Care Information 

IVM Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 

JAMA Journal of the American Medical Association 

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst 

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie 

KWF Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse 
Kankerbestrijding 

LAN Long Alliantie Nederland 

LAS Long Allocatie Score 

LESA Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak  

LHV Landelijke Huisartsen Vereniging 

LINH Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 

LVG Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn 

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum 

LWBM Langwerkend bèta-2-sympathicomimeticum 

M&I Modernisering en Innovatie 

MC Medisch Centrum 

MN Medische noodzaak 

MRC Medical Research Council 

NACL Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten 

NCSI Nijmegen Clinical Screening Instrument 

NELSON Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

NHANES III National Health and Nutrition Examination 
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NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

NIPP Non-Invasive Positive Pressure Ventilation 

NIV Niet-invasieve ventilatie 

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 

NNGB Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 

NPCG Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten 

NPi Nederlands Paramedisch Instituut 

NRS Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband 

NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en 
Tuberculose 

NVD Nederlandse Vereniging van Diëtisten 

NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 

NTS Nederlandse Transplantatie Stichting 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 

OMS Orde van Medisch Specialisten 

ONVZ Onderlinge Nationale Verzekeringen tegen Ziekenhuiskosten 

PDE4-remmer fosfodiesterase-4-remmer 

Platform PI Platform Patiënt-Industrie 

POH Praktijkondersteuner Huisartsenzorg 

PRM Parametric respons mapping 

RHSQ Respiratory Health Screening Questionnaire 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RUG Rijksuniversiteit Groningen 

Rzv Regeling zorgverzekering 

SAV Samenwerkende Astmapatiëntenverenigingen 

SFK Stichting Farmaceutische Kengetallen 

SIG Special Interest Group 

SNP Single nucleotide polymorfisme 

SP-A Surfactant proteïne A 

SPC Summary of Product Characteristics 

SPIROMICS Subpopulation and Intermediate outcome measures in COPD 

STIVORO Expertisecentrum voor tabakspreventie 

TLD Targeted Lung Denervation 

UMC Universitair Medisch Centrum 

UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht 

UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen 

UVIT Univé-VGZ-IZA-Trias (verzekeraarscombinatie) 

UvA Universiteit van Amsterdam 

UvT Universiteit van Tilburg 

UZ Universitair Ziekenhuis 

VBC Vereniging Bewegingsleer Cesar 

VOMIT Victim of modern technology 

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 

VUmc Vrije Universiteit medisch centrum 
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VVM Vetvrije massa 

VVM-i Vetvrije Massa index 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WHO World Health Organization 

Wmg Wet marktordening gezondheidszorg 

Wmh Wet op de medische hulpmiddelen 

ZonMw ZorgOnderzoek Nederland en Medische wetenschappen 

Zvw Zorgverzekeringswet 
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