
Ontwikkelingen bij astma en 
COPD  
- 
Saskia van Diepenbeek 
Verpleegkundig Consulent Longziekten 



Wie zijn wij?  
Verpleegkundig Consulent Longziekten  
 
Ermy Schonenberg 
Saskia van Diepenbeek 
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Wat doen we? 
Educatie en begeleiding bij patiënten met een longziekte.  

 

Klinisch, tijdens opname  

COPD zorgpad 
verzoek arts  
ITZ COPD = Intensief transmuraal zorgpad COPD 
 

Poliklinisch 

Na doorverwijzing arts 
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Wat doen we? 
Informatie en begeleiding bij patiënten met een longziekte.  

 
Uitleg over astma, COPD en longfibrose.  
Leefstijladviezen 
Uitleg over inhalatie medicatie  
Evalueren of behandeling werkt 
Uitleg over biologicals en evalueren of het werkt 
Zelfmanagementplan bespreken 
Begeleiden bij ITZ COPD indicatie 

CWZ presentatie 4 



Inventarisatie verpleegproblemen bij 
ernstige COPD patiënten  

• Verminderde 
inspanningstolerantie  

• Kennistekort 
• Verstoord zelfbeeld 
• Therapieontrouw  



Het individueel zorgplan: 

- Wie is er mee bekend?  



Het individueel zorgplan: 

- Medicatie 
- Leefstijl 
- Zuurstoftherapie 
- Longrevalidatie 
- Management van longaanval 
- Psychosociale begeleiding en behandeling 
- Advanced Care planning/ palliatieve zorg  



Het individueel zorgplan CWZ 









Nieuwe ontwikkelingen 
Wat is e-health? 
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Nieuwe ontwikkelingen 
Wat is e-health? 
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning 
of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. 
Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie 
te nemen over hun gezondheid 
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Nieuwe ontwikkelingen 
Wat is e-health? 
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning 
of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. 
Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie 
te nemen over hun gezondheid. 
 
Bijvoorbeeld middels een app!  
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COPD app Monitair 
Wetenschappelijke studie;  
Ondersteuning voor COPD patiënten, zowel ITZ patiënten 
als patiënten met een lichtere vorm van COPD 
 
Samenwerking met huisartsen (CIHN) en Radboud 
Universiteit 
 
App is eerder getest in een ziekenhuis in de Achterhoek.  
 



Het systeem 

Smartphone 
  

FEV1 meter 
 

Saturatiemeter 

Voorhoofdthermometer 



Het advies 
• Op basis van het slimme rekenmodel wordt advies 

gegeven.  
• In deze berekening zijn afkapwaarden en adviezen 

gepersonaliseerd 
• Voorbeelden adviezen:  

– Meet morgen weer 
– Bel uw zorgverlener 
– Verhoog uw luchtwegverwijder 
– Start kuur antibioticum 
– Gebruik ademhalingsoefeningen 

 





Voorbeeld van bestaande apps: 
Vele apps reeds beschikbaar voor COPD en astma 
 
Astmaatje: voor jongeren met astma. 
 
Mijn luchtpunt: een zelfmanagement programma COPD 
 
Stoppen met roken: Informatie en begeleiding 
 
 
Toekomst…  
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