
Verslag van de bijeenkomst van het Longpunt Waterland 27 februari 2020. 

Vandaag was het onderwerp: “Palliatieve zorg (en meer in het algemeen: de palliatieve fase) en wat is 

casemanagement.” Door: Ellen van Stein, specifiek verpleegkundige longen en casemanager COPD bij Evean. 

Wat doet een longverpleegkundige 

De longverpleegkundige legt alles uit over astma en COPD. De longverpleegkundige geeft advies 

over hoe met ziekte(n) het beste kan worden omgegaan in het dagelijkse leven, hoe de 

behandeling kan plaatsvinden en welke inhalatiemedicijnen er zijn. 

De longverpleegkundige geeft ook uitleg over het gebruik van een vernevelaar, gaat in op het 

belang van een goede conditie en bewegen, het gewicht van de patiënt en de voedingssituatie, 

alsmede ademhalings- en inhalatietechnieken. En ook over mogelijke aanpassingen in huis en/of 

vervoersvoorzieningen. 

Wat betekent palliatie? 

Palliatie betekent verzachting of verlichting, in tegenstelling tot curatief handelen met als doel: genezing. 

Wat is palliatieve zorg? 

De definitie die de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) daarvoor geeft is “Palliatieve zorg is een benadering die 

de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende 

aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige 

beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.” 

 In de praktijk komt het erop neer om de kwaliteit van het leven, maar ook van sterven, zo veel mogelijk te 

behouden. Bij palliatieve zorg is de dood een normaal en natuurlijk proces dat niet vertraagd of versneld wordt. 

Daarbij is er aandacht voor lichamelijke en/of psychische klachten en is er aandacht voor psychologische en 

spirituele aspecten in de zorg. 

 Doelen van de palliatieve zorg. 

Als doelen van de palliatieve zorg kan gedacht worden aan bij ziektegerichte palliatie: kwaliteit van leven bevorderen 

en tenminste behouden. Bij symptoom gerichte palliatie: symptomen voorkomen en verlichten ten behoeve van een 

zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. In de stervensfase: symptoomcontrole gericht op comfort. 

 De palliatieve fase bij COPD ligt in de tijd direct vóór de stervensfase, meestal is er dan sprake van GOLD IV. Dan 

wordt ernaar gestreefd om de rest van het leven zo prettig mogelijk te maken. Die fase kan overigens best wel lang 

duren, een paar jaren behoort tot de mogelijkheden. 

 Theorie Advanced Care Planning (ACP). 

Deze theorie komt de laatste jaren ter sprake in of na een gesprek met de huisarts of de specialist als er geen zicht 

meer is op verdere behandeling en hoe zo prettig mogelijk passende zorg kan worden verleend. 

Als definitie van ACP wordt gehanteerd: 

“Proces waarbij een patiënt, in gesprek met de gezondheidswerkers, familie en andere belangrijke mensen, 

beslissingen neemt over zijn/haar toekomstige gezondheidszorg, als hij of zij dat niet meer kan. Dit proces 

informeert de patiënt en geeft hem/haar de regie over zijn/haar huidige en toekomstige behandeling.” 

(bron: S. Verhagen) 

Als voordelen van het hierboven bedoelde ACP-gesprek kunnen genoemd worden 

Minder angst, stress en depressie bij zorgvrager en familie 

Vergroten van de kans dat de zorgvrager passende zorg krijgt 

De behandelaar kan zijn eigen grenzen aangeven 

Minder misverstanden over de (on)mogelijkheden van de hulpverlening bij het sterven. 

Centraal staat daarbij: wat wilt u als zorgvrager en wat kunnen wij als zorgverlener(s) bieden? In de situatie waarin 

de partner van de zorgvrager nog behandeling wil en de zorgvrager niet, wordt in principe geluisterd naar de 

zorgvrager. De zorgverlener moet dat met de zorgvrager bespreken en daarbij de voor- en nadelen benoemen. 



De palliatieve fase bij COPD. 

De palliatieve fase bij COPD wordt bepaald door het (verslechteren van) het klinisch beeld, het ondergaan van 

intensieve behandelingen zonder (blijvend) effect en de subjectieve inschatting en wensen van de zorgvrager en 

inschatting van de zorgverleners. 

Symptomen kunnen zijn 

COPD GOLD IV, 

Cor pulmonale (het beschrijven van een verandering in de structuur en werking van de rechterhartkamer als gevolg 

van een longziekte veroorzaakt door een verhoogde druk in de longen of longslagaders), 

MRC dyspneu score van 5 (MRC staat voor Modified Medical Research Councel Dyspneu schaal. Het geeft een cijfer 

aan de beperkingen door kortademigheid. Een score van 5 betekent “Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of 

ik ben kortademig tijdens het aan- of uitkleden”).  Een score van 5 is de hoogste MRC-score. 

Ondergewicht 

Spiermassa verlies 

Slechte kwaliteit van leven 

Co morbiditeit (het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt) 

Frequente opnamen 

Kortere intervallen tussen de opnamen 

Beperkte vooruitgang na opname 

 Deze fase moet expliciet gemarkeerd en besproken worden. Hierbij kunnen vragenformulieren gebruikt worden, er 

is een formulier met 10 (CCQ-lijst, Clinical COPD Questionnaire, ook: COPD Control Questionnaire) en een andere 

met 5 vragen, de MRC-lijst (Medical Research Council Dyspneu vragenlijst). 

De CCQ-lijst is er in twee uitvoeringen: één voor 24 uur en één voor de afgelopen week. Inhoudelijk zijn ze hetzelfde. 

Via het invullen van deze vragenlijsten wordt goede informatie verkregen, wat noodzakelijk is om goede keuze te 

kunnen maken. 

Een aantal behandelmogelijkheden, bijvoorbeeld invasief (met een instrument binnendringen) beademen en 

reanimeren, kunnen dan wellicht niet meer als zinvol worden gezien. 

Co morbiditeit. 

De meest voorkomende co morbiditeiten bij COPD zijn angst en depressie. Maar ook angst voor dyspneu 

(benauwdheid of kortademigheid) en angst om te sterven komen veel voor. Stikken wordt overigens in de praktijk 

meestal voorkomen. 

Belangrijk is om een angststoornis, depressieve stoornis, delier (verwardheid) of slapeloosheid uit te sluiten. Deze 

geven een verminderde kwaliteit van leven en een toename van dyspneu. 

Hoe herken je angst? 

Het is belangrijk om een angststoornis te herkennen (zie vorige alinea). Hoe herken je dan angst? 

Bijvoorbeeld door: 

Sneller ademen 

Het hart gaat sneller kloppen 

De bloeddruk stijgt 

Transpireren 

Slaapproblemen 

De patiënt is gespannen/prikkelbaar 

Veel plassen 

Om de angst te behandelen, kunnen in de palliatieve fase benzodiazepines (bijvoorbeeld oxazepam, lorazepam of 

diazepam) gegeven worden. Probeer er wel over te praten; soms is de angstbeleving groter dan “nodig”. 

Dyspneu. 

Dyspneu is een onaangenaam en vooral angstig gevoel dat de ademhaling tekort schiet. 



Hoe herken je dyspneu? 

Kortademigheid 

Angst, onrust, slapeloosheid, verwardheid 

Cyanose of bleekheid van de huid 

Piepen 

Hemoptoë (bloed ophoesten) 

Ademhaling met getuite lippen 

Houdingsafhankelijk/niet plat kunnen liggen 

Horen van sputumretentie 

Voorlichting en advies. 

Voorlichting en advies kan gegeven worden met betrekking tot vele onderwerpen, zoals advies over leefregels 

(stoppen met roken, voeding, bewegen), evenwicht tussen inspanning en rust, houding, half rechtop 

zittend/voorover leunend, juiste ademhalingstechniek. 

De patiënt beslist uiteraard zelf hierover. 

Ademhalingstechnieken 

Er zijn verschillende mogelijkheden: buikademhaling (hand op de buik leggen), door de neus in en 

door de mond uitademen, langer uitademen (vooral bij longemfyseem, om alle oude lucht te 

verwijderen, bij COPD door een zo kleine mogelijke opening tussen de lippen uitademen (bijvoorbeeld zoals bij 

klarinet- of mondharmonicaspelen), de ademhalingsfrequentie verlagen, concentreren op 

rustige ademhaling, fysiotherapie, neuriën (bij taai slijm)). 

Bij vooral kinderen  wordt ook wel een flutter gebruikt. Een flutter is een wit pijpje met een kogel. Door 

hierdoor uit te ademen, trilt het slijm in de longen los en wordt dat dunner. Het zorgt er ook voor dat 

er meer lucht in de longen komt, waardoor het kind slijm beter kan verplaatsen (huffen,  

is een ademhalingstechniek om sputum op te hoesten) . 

Zorg ook voor frisse lucht, waardoor de receptoren van het gelaat geprikkeld worden wat weer leidt 

tot een vermindering van de dyspneu. 

Uitzuigen is vaak niet nodig; zuurstof kan worden toegediend indien geïndiceerd, voorover leunen helpt soms. 

Medicatietrouw is vanzelfsprekend belangrijk; instructie en info over het gebruik van inhalers draagt ook bij aan 

minder ademhalingsproblemen. 

De medische behandeling van ademhalingsproblemen.  

De problemen kunnen behandeld worden met bijvoorbeeld morfine of luchtwegverwijders met al dan 

niet separate ontstekingsremmers. Uiteraard kan indien geïndiceerd zuurstof worden toegediend. Ook 

kunnen bij angst Anxiolytica (kalmerende middelen) worden voorgeschreven. 

Morfine 

Morfine is effectief ter bestrijding van dyspneu. De morfine kan zowel oraal als parenteraal (anders 

dan via het maag- darmstelsel, bijvoorbeeld intraveneus, subcutaan, intramusculair of sublinguaal 

(onder de tong)). Vernevelen is niet effectief. Proportioneel toegediend geeft het geen versnelling van de dood en 

geen toename van sufheid bij 

COPD-patiënten. 

De startdosis bestaat uit 4 tot 6 dagelijkse doses van 5 mg po (per os, oraal) of 4 tot 6 dagelijkse doses van 2,5 tot 5 

mg subcutaan. Meestal wordt er in de beginfase met een lage dosis gestart om te onderzoeken welke dosis het 

gewenste effect oplevert. 

Zuurstofbehandeling 

Het staat niet vast, dat zuurstofbehandeling altijd effectief is bij de bestrijding van dyspneu. Je bent dus niet altijd 

van de kortademigheid/benauwdheid af. Niettemin kan een individuele patiënt daar wel baat bij hebben. Overleg 

met de patiënt over een eventueel beperkt effect is dan (tevoren uiteraard) van belang. 

Tussen saturatie en dyspneu is geen relatie bekend. Onafhankelijk van de saturatie kan eventueel 

zuurstofbehandeling overwogen worden.  



Rol van de casemanager COPD/longverpleegkundige 

COPD-patiënten lopen soms te lang door zonder hulp in te roepen. Dat kan leiden tot een ziekenhuisopname. Na die 

opname wordt de longverpleegkundige geïnformeerd. Die komt dan binnen 2 weken op huisbezoek. 

 De casemanager COPD/longverpleegkundige zal het stoppen met roken bevorderen, advies geven om de conditie te 

verbeteren, proberen een goede voedingstoestand te bereiken en te handhaven. Ook zal de casemanager 

vermindering van klachten bevorderen en aandacht besteden aan het voorkomen van longaanvallen. Ook wordt 

aandacht besteed aan  correct medicijngebruik, therapietrouw en inhalatietechniek. 

Tenslotte schakelt de casemanager zonodig andere disciplines in, zoals een fysiotherapeut, diëtiste en/of een 

ergotherapeut. 

Ernstige (acute) longaanval De kenmerken van een ernstige longaanval zijn 

Toename van de dyspneu in rust 

Moeite met het uitspreken van een hele zin 

Niet plat kunnen liggen 

Ademhalingsfrequentie meer dan 30 keer per minuut (bij zeer ernstige longaanvallen neemt de 

ademhalingsfrequentie weer af!) 

Een verhoogde hartslag tot meer dan 120 slagen per minuut Het gebruik van de hulpademhalingsspieren kan helpen; 

hiertoe worden de schouders opgetrokken. 

Behandeling van een ernstige (acute) longaanval 

Toegediend kan worden een Bèta-2-sympathicomimeticum (luchtwegverwijder, die het gladde spierweefsel in de 

wand van de luchtwegen ontspant). Dat kunnen zowel langdurig werkende als kortwerkende middelen zijn. 

Indien dat niet voldoet, kan ipratropium worden toegevoegd. Dit wordt gebruikt bij een ernstige exacerbatie; ook dit 

middel verwijdt de luchtwegen.  

Tot slot kan daarna nog een antibioticum en/of prednisolon worden ingezet. 

Follow-up na longaanval 

Op de eerste plaats worden de uitlokkende factoren nagegaan. Daarna wordt de therapietrouw en de toegepaste 

inhalatietechniek gecheckt. 

Vervolgens wordt het zelfmanagement doorgenomen: LAP ofwel Longaanval Aktie Plan. 

De volgende stap is om na te gaan wat er aan de recidieven gedaan kan worden: bij 2 of meer aanvallen per jaar een 

proefbehandeling met ICS-ontstekingsremmer (ICS: Inhalatie Cortico Steroïde). 

Uiteindelijk kan longrevalidatie op zijn plaats zijn. 

Fysiotherapeut 

Zoals hierboven is aangegeven, kan de casemanager onder andere een fysiotherapeut inschakelen. De 

fysiotherapeut kan een individueel beweegprogramma opstellen, dat kan ook voor een groep gedaan worden. De 

fysio kan je leren huffen (ademhalingstechniek om sputum op te hoesten) of een betere ademhalingstechniek toe te 

passen. Ook kan de fysio aangeven op welk tempo je het beste kunt ademhalen. 

Bewegen na een longaanval kan onder leiding van de fysio worden uitgevoerd. Ook kunnen daarbij mogelijkheden 

worden aangegeven om te blijven bewegen. Daarnaast kan de fysiotherapeut ook ontspanningsoefeningen 

aangeven, om bijvoorbeeld toe te passen tussen de fysiotherapiebehandelingen door. 

Volgende bijeenkomst: 24 september 2020 met als onderwerp “Ergotherapie: minder energie en toch actief!”   

 De zaal is open vanaf 13.30 uur, waarna de presentatie zal beginnen om 14.00 uur. 


