
Verslag Longpunt Purmerend 24 mei 2018  “Positieve gezondheid en psychologie”. 

 

De presentatie is gemaakt door Matty Hakvoort, psychiater en Corry Zutphen, vrijwilligster bij het Longpunt. Het 

onderwerp werd gepresenteerd door Corry Zutphen. 

De ziektelastmeter COPD geeft de behandelaar en de patiënt inzicht in de ervaren ziektelast van de patiënt. De 

ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, 

gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. 

Om de ziektelast van de patiënt inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt een vragenlijst in. Daaruit volgt een lijst met 

scores die door een computerprogramma worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met 11 ballonnen. 

Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de 

ballonnen met behulp van kleuren aan welk domein aandacht verdient en welke domeinen voldoende zijn. Door te 

klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies om mee aan de slag te gaan. Op deze wijze kan er een 

gerichte behandeling plaatsvinden met als doel de ziektelast van de patiënt te verlagen.  

 
Op de volgende sites staan filmpjes over de ziektelastmeter: 

www.youtube.com/watch?v=gONS13F2oko 

www.longalliantie.nl/ziektelastmeter-copd  Op deze site staan weer andere links naar informatieve websites.  

De ziekte. Door het invullen van de ziektelastmeter wordt voor zowel de patiënt als de behandelaar duidelijker wat 

de klachten zijn en in welke mate die ervaren worden.  

Deze klachten kunnen betreffen: 

Angst (bijvoorbeeld om te stikken) 

Depressie 

Chronische stress 

Vitaliteitproblemen / vermoeidheid 

Gezin en relatieproblemen 

Seksuele problemen 

Sociale problemen 

Werkproblemen 

De gevolgen van de ziekte kunnen velerlei zijn: in 60% van de gevallen speelt vermoeidheid een rol, in 55% komen 

cognitieve problemen voor (de term cognitie komt van het Latijnse woord cognoscere, wat kennen of weten 

http://www.youtube.com/watch?v=gONS13F2oko
http://www.longalliantie.nl/ziektelastmeter-copd


betekent. Afhankelijk van de context kan het staan voor kennis, een overtuiging, denkvermogen, het vermogen om 

dingen te leren, onthouden en uitwisselen van kennis, enzovoort. 

In de psychologie wordt met cognitie het vermogen om kennis op te nemen en verwerken bedoeld, maar ook zaken 

als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. Het is dus een veelomvattend 

begrip). 

Naast deze twee genoemde gevolgen, kunnen zich nog andere voordoen, zoals:  

Gewrichtspijn (50%) , Slaapproblemen (46%), Negatieve emoties (25%), Seksualiteit (psychologisch, 25%), 

Vermindering van de conditie (20%), Overgevoeligheid (15%) en Seksualiteit (13%). 

Naar relatie en gezinsproblemen is geen onderzoek gedaan. 

In de acute fase kunnen zich pijn, angst en boosheid, acute stress, uitgeputheid, moeilijke communicatie, verwarring 

en machteloosheid voordoen. Zie hiervoor ook het filmpje op YouTube; de link daarvoor staat op de vorige pagina. 

Het meest belangrijke in deze fase is het zoeken naar hoop en perspectief, alsmede verbondenheid, vertrouwen 

hebben in de behandelaars en goede kennis en informatie. 

 In de chronische fase doen zich de zogeheten existentiële thema’s (op het bestaan betrekking hebbend) voor. Denk 

dan aan veranderingen in de relatie, in de intimiteit, praktische levensorganisatie met als thema’s werk en geld, 

veranderingen in de sociale structuur, functieverlies en medicatie effecten. 

In deze fase heeft verbondenheid en praktische steun het meest gewerkt, maar ook het verkregen hebben van 

kennis over de te verwachten gevolgen en het ziekteproces, het behoud van eigen regie en het gebruik maken van 

eigen kracht en inspiratiebronnen. 

Verdere informatie kan verkregen worden op www.youtube.com/watch?v=KwRztDwdBsg 

 Met betrekking tot het gebruik maken van eigen kracht kan ook verwezen worden naar de Eigen Kracht Centrale, 

bereikbaar op www.eigen-kracht.nl (in plaats van het bedenken van oplossingen voor burgers, zorgt de Eigen Kracht 

Centrale ervoor dat burgers zelf aan zet zijn).   

Wat is gezondheid? 

De definitie van gezondheid is volgens de WHO (World Health Organization, de wereldgezondheidsorganisatie) 

homeostasis is het vermogen van o.a. mensen om het interne milieu in evenwicht te houden, ondanks 

veranderingen in de omgeving waarin die mens zich bevindt (zelfregulering, chemisch en fysiologisch evenwicht), Dit 

geldt trouwens voor alle meercellige organismen. 

 De Nederlandse Gezondheidsraad heeft in 2014 ook een definitie van “gezondheid” geformuleerd. Volgens deze 

raad is “gezondheid” het vermogen om zich aan te passen in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 

van het leven. 

 Volgens de positieve psychologie is “gezondheid” een dynamisch proces, het vermogen zich aan te passen en zelf 

zijn leven te regelen in een radicaal veranderende wereld. 

 Volgens het Handboek Positieve Psychologie kunnen gezondheidsproblemen op één van de volgende twee 

manieren worden aangepakt:  

de probleemgerichte behandeling: je stelt vast wat er aan de hand is en werkt dat weg. Wordt ook wel het 

diagnose/receptmodel genoemd; het oplossingsgerichte model: je zoekt naar de oorzaak en pakt die aan. Langs deze 

weg kunnen talenten en kwaliteit van de patiënt ontwikkeld en versterkt worden. 

De zes hoofddimensies van gezondheid zijn: 

Lichaamsfuncties 

Mentale functies en –beleving 

Spiritueel-existentiële dimensie (verband houdend met het menselijk bestaan) 

Kwaliteit van leven 



Sociaal-maatschappelijke participatie 

Dagelijks functioneren 

Wat nu als de ziekte is geconstateerd? 

Na de aandacht voor het verdriet en het verlies van mogelijkheden/capaciteiten, is het aan te bevelen om je te 

concentreren op het positieve en wat er nog wel mogelijk is. Hierbij zijn vijf aspecten te onderscheiden 

 

Kracht en kwaliteiten (wat lukt nog wel, hoe lukt het, hoe ben je als je niet ziek bent, wat zeggen andere waar je 

goed in bent) Veerkracht (hoe ben je eerder moeilijke tijden doorgekomen, wat hielp toen) 

Hulpbronnen ( te denken valt aan relaties, hobby’s, religie, wandelen met de hond, etc) 

Hoop en doel (waar hoop je op, wat wil je bereiken) 

Herstel (op een schaal van 0 – 10, waar ben je nu, waar begint herstel, waar wil je uitkomen) 

 Van belang daarbij zijn de voorwaarden waar je invloed op kunt hebben. Maar ook vertrouwen in de behandelaars 

en een goede communicatie, goede informatie over de lichamelijke en psychische gevolgen van de behandeling, de 

medicatie een de ziekte. 

Daarbij is het van belang om zelf de regie te (kunnen) behouden. 

 Verbondenheid en goede communicatie met belangrijke anderen, zoals partner, familie, vrienden, kinderen, is 

eveneens van belang, naast het zelf aanbrengen van grenzen als het gaat om de wereld om je heen. 

Wat psychosociaal werkt 

Op de eerste plaats werkt alles dat helpt om verbondenheid te scheppen in de relaties psychosociaal positief uit. 

Ook alle behandelingen en activiteiten die helpen chronische stress te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan 

yoga, ontspanningsoefeningen, schrijven en inspiratie opleverende activiteiten die structureel kunnen worden 

gedaan. 

Ook het delen van ervaringen en deelnemen aan lotgenootschappen of bijeenkomsten daarvan kan werken. 

Is dit allemaal niet voldoende, dan zijn er de volgende therapieën: 

gedragstherapie 

psychodynamische therapie 

existentiële therapie (hoe wij vorm geven aan levensvragen) 

mindfulness 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last 

blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een 

geweldsincident of verlies van functionaliteit(en) als gevolg van een ziekte). 

Een hulpboek kan hierbij zijn: Voluit leven, E. Bohlmeijer. 

Ook wordt aanbevolen: Iedere stap is vrede, van Thich Nhat Hanh [1]); uitgegeven door Ankh Hermes. Met een 

voorwoord van de Dalai Lama. ISBN 978 90 202 5158 6. 

Een visie 

Herstel en nazorg kan in de vorm van eerste lijns revalidatieprogramma’s, op maat gemaakt voor de patiënt, dient 

standaard aangeboden te worden als een vorm van secundaire preventie, zoals cardiologische revalidatie standaard 

is in de cardiologie.  Uitgangspunt daarbij zou niet moeten zijn de oriëntatie op klachten, maar gericht moeten zijn 

op herstel en ondersteunen van de veerkracht van de visie op de positieve gezondheid en positieve psychologie. 

De legitimatie van deze programma’s kan plaatsvinden door onderzoek naar het effect ervan op verbetering van 

kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie.  

 

[1]) Thich Nhat Hanh, geboren in 1925 in Vietnam. Hij is monnik, zen leraar, auteur en vredesactivist en organiseerde 

direct na het uitbreken van de oorlog één van de grotere geweldloze verzetsbewegingen van deze tijd, gebaseerd op 

de principes van Ghandi. Hij werd door Martin Luther King voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de 

Vrede (uit de achterflap van het boek “Ieder stap in vrede”). 


