
     
 

 

Patiënteninformatie 

 
 

COPD  

 

Inleiding 

U heeft van uw specialist te horen gekregen dat u COPD heeft. In deze folder leest u wat COPD 

inhoudt en leest u over de behandeling hiervan. COPD staat voor Chronic Obstructive 

Pulmonary Diseases (in het Nederlands: chronische obstructieve longaandoeningen). COPD is 

de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.  

 

Wat is COPD? 

Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door ontsteking en kunnen ook de longen beschadigd 

zijn, meestal ten gevolge van roken. 2% van alle mensen in Nederland heeft COPD, waarbij de 

ziekte vooral voorkomt bij mensen boven de 40 jaar. 

 

Welke klachten horen bij COPD?  

Wanneer u rookt en vaak moet hoesten, is dit een teken dat er iets aan de hand is. Zeker 

wanneer u last hebt van het zogeheten ‘rokershoestje’ en daarbij soms slijm omhoog komt.  

Wanneer u een piepende ademhaling heeft of kortademig wordt bij traplopen of wandelen, is dat 

voldoende reden om naar uw arts te gaan. 

 

Hoe wordt de diagnose gesteld? 

Om deze vraag te beantwoorden wil uw long- of huisarts een aantal dingen van u weten: 

 het soort klachten (hoesten, kortademigheid, piepen);  

 rookgedrag;  

 het verloop en de ernst van de klachten;  

 de omstandigheden en andere prikkels waarvan iemand benauwd wordt, zoals tabaksrook, 

kou of mist;  

 de situatie in huis (huisdieren, rokers);  eventuele allergische klachten, zoals eczeem of 

hooikoorts;  

 Woonomgeving ,woont u in een omgeving waar veel luchtvervuiling is; 

 Beroep , werkt u in een fijnstofrijke omgeving 

 het vóórkomen van astma of allergie in de familie;  

 de beperkingen die de klachten dagelijks met zich meebrengen. 

 

Een lichamelijk onderzoek door te luisteren met de stethoscoop en te kijken naar neus, mond- 

en keelholte, borstkas, buik en huid geeft al een eerste indruk van de ademhaling. Om een goed 

beeld te krijgen van de longen en de prikkels waarop iemand reageert, is verder 

longfunctieonderzoek nodig. Daarvoor kan de huisarts iemand met klachten die wijzen op COPD 

verwijzen naar een longarts. De longarts zal bij u een longfunctie laten meten om te zien of er 

sprake is van COPD en zo ja, hoe ernstig. In sommige huisartsenpraktijken bestaat de 

mogelijkheid om een beperkt longfunctieonderzoek te verrichten. 

 

http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=animaties&action=show&movie=217
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Hoesten.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Kortademigheid%2F%20benauwdheid.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Hoesten.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Kortademigheid%2F%20benauwdheid.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Allergie%3A%20oorzaken%20en%20klachten.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Allergie%3A%20oorzaken%20en%20klachten.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Allergie%3A%20oorzaken%20en%20klachten.html
http://www.frieselongartsen.nl/patient%20informatie/Longfunctie-onderzoek.html
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De longarts kan ook onderzoeken of iemand gevoelig is voor niet-allergische prikkels, zoals mist 

en roken. Dat kan door de longfunctie te meten vóór en na prikkeling met teststoffen. Dit is de 

zogenaamde provocatietest. Bovendien kan met uitgebreide longfunctietesten uw totale 

longinhoud en zuurstofopnamecapaciteit worden bepaald. 

 

Verder zal de longarts vaak een röntgenfoto maken van de borstkas (thoraxfoto). Ook dit geeft 

informatie over longen en hart en over eventuele andere oorzaken van kortademigheid.  

Uw ademvolume of FEV1 (Forced Expiratory Volume) zou bepaald dienen te worden wanneer u 

verhoogd risico heeft op COPD. Wanneer u tot de beschreven risicogroep behoort en uw arts 

heeft uw ademvolume nog niet bepaald, dan is het verstandig om uw arts hier om te vragen.  

 

Hoe wordt de indeling van COPD bepaald? 

De mate van COPD wordt tegenwoordig vastgelegd met behulp van de zogenaamde GOLD-

criteria. De indeling wordt gemaakt aan de hand van de uitslag van de spirometrie (blaastest), 

vergeleken met de gemiddelde waarden van gezonde personen van dezelfde leeftijd. Ongeveer 

80% van de mensen met COPD valt in de categorieën licht of matig COPD.  

De rest heeft ernstig of zeer ernstig COPD. 

De GOLD indeling ziet er als volgt uit: 

 licht COPD - het ademvolume of FEV1 is 80% tot 100% van het verwachte ademvolume  

 matig COPD - het ademvolume of FEV1 is 50 tot 80% van het verwachte ademvolume  

 ernstig COPD - het ademvolume of FEV1 is 30 tot 50% van het verwachte ademvolume  

 zeer ernstig COPD - het ademvolume of FEV1 is 30% of minder van het verwachte 

ademvolume. 

 

De ernst van de COPD wordt niet alleen bepaald door de Gold indeling. 

De ernst van COPD wordt bepaald door: 

 de ziektelast, dat wil zeggen : de combinatie van klachten en beperkingen 

 Het voorkomen van longaanvallen 

 De GOLD-indeling 

 Voedingstoestand 

 

Verloop van COPD 

COPD gaat niet meer over. Het is een chronische ziekte en de beschadiging is niet te herstellen. 

Belangrijk is wel om verdere achteruitgang te voorkomen door te stoppen met roken. Met behulp 

van medicijnen en eventuele aanvullende therapie kunnen de klachten verlicht worden. 

Daarnaast hebben een gezonde leefwijze, een positieve instelling, voldoende beweging en in de 

ernstige gevallen zuurstof een positieve invloed op het verloop van de ziekte. 

 

Klachten kunnen variëren  

In het begin zijn de klachten van kortademigheid er alleen bij zware lichamelijke inspanning, 

zoals hardlopen, tegen de wind in fietsen of zwaar lichamelijk werk. Na verloop van tijd ontstaan 

ze geleidelijk ook bij bijvoorbeeld traplopen of stevig wandelen. Kortademigheid kan ook 

optreden bij activiteiten als wassen, aankleden, eten en soms zelfs in rust. Mensen met ernstiger 

http://www.frieselongartsen.nl/patient%20informatie/Histamineprovocatietest.html
http://www.frieselongartsen.nl/patient%20informatie/Spirometrie%2C%20Bodybox%20en%20Diffusie.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Kortademigheid%2F%20benauwdheid.html
http://www.frieselongartsen.nl/patient%20informatie/Spirometrie%2C%20Bodybox%20en%20Diffusie.html
http://www.frieselongartsen.nl/patient%20informatie/Stoppen%20met%20roken.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Kortademigheid%2F%20benauwdheid.html
http://www.frieselongartsen.nl/ziektebeelden/Kortademigheid%2F%20benauwdheid.html
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COPD worden vaker en heviger kortademig en vermoeid. De klachten zijn niet altijd even erg: 

de meeste mensen hebben goede en slechte dagen. Daarnaast hebben veel mensen met 

COPD ’s nachts en ’s ochtends meer last dan op de rest van de dag.  

 

De rol van het roken  

De chronische ontsteking aan de luchtwegen, waar bij COPD sprake van is, komt meestal door 

roken. Tabaksrook veroorzaakt een ontsteking waarbij het slijmvlies van de luchtwegen opzwelt 

en meer slijm aanmaakt. Door de chronische ontsteking verliezen de luchtwegen hun stevige 

structuur en kunnen ze samenvallen. Beide maken het ademhalen een stuk moeilijker. 

Bovendien maakt de ontsteking bij COPD de luchtwegen ook meer prikkelbaar. Daardoor kan 

iemand snel kortademig worden van bv. tabaksrook of koude lucht. Doordat steeds meer 

mensen zijn gaan roken, neemt het aantal mensen met COPD sterk toe. Meer mannen dan 

vrouwen hebben COPD, maar omdat vrouwen de afgelopen 20 jaar steeds meer zijn gaan 

roken, neemt nu ook het aantal vrouwen met COPD sterk toe. 

Wij kunnen u begeleiden bij het stoppen met roken. De begeleiding wordt gegeven door de 

longverpleegkundige. 

 

Alpha-1-antitrypsine deficiëntie (Alpha-1) 

Deze erfelijke ziekte kan in sommige gevallen ook een belangrijke rol spelen. Mensen met 

Alpha-1 hebben vanaf de geboorte een tekort aan het eiwit alpha-1-antitrypsine, dat nodig is 

voor de bescherming van de longen. Bij deze ziekte beginnen de symptomen meestal al voor 

het 45-ste jaar, soms zelfs al bij 30 jaar. Volgens schattingen hebben in Nederland tussen de 

5.000 en 10.000 mensen Alpha-1. De aandoening is lang niet bij iedereen bekend.  

Onbekend is ook hoeveel van deze mensen in Nederland uiteindelijk in min of meerdere mate 

longemfyseem krijgen. In Amerika is dit ongeveer een kwart van de mensen met Alpha-1.  

 

Informatie 

Meer informatie over het onderwerp COPD is terug te vinden op de website van het Longfonds 

 

 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek longgeneeskunde. De polikliniek longgeneeskunde is bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 83.  

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 
 

 


