
 
 

COPD 

Wat is COPD? De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische 

obstructieve longaandoeningen). COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich 

kenmerken door een vernauwing van de luchtwegen die niet of niet geheel omkeerbaar is. Deze 

vernauwing wordt geleidelijk aan erger en hangt meestal samen met een abnormale 

ontstekingsreactie van de longen op prikkels van buitenaf, zoals roken, kleine gasdeeltjes of fijnstof. 

Die vernauwing maakt het ademen moeilijker en minder efficiënt. 

Klachten en symptomen van COPD 

Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten en slijm opgeven. Kortademigheid bij inspanning en 

piepende ademhaling zijn andere bekende verschijnselen bij patiënten met COPD. Patiënten met 

COPD kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. Deze 

perioden worden wel exacerbaties genoemd. COPD kan grote beperkingen opleveren. Inademen 

gaat meestal wel, maar vooral uitademen levert een probleem op. 

Als COPD-patiënten zich inspannen gaan ze sneller ademen. De druk in de borstkas kan te groot 

worden voor de kleine, minder stevig geworden luchtwegen, waardoor ze bij het uitademen 

vroegtijdig dicht kunnen gaan zitten. De ademhaling wordt kort en oppervlakkig. Ook de 

zogenoemde hulpademhalingsspieren gaan meedoen om toch voldoende zuurstof binnen te krijgen. 

Op den duur leidt dit tot een inademingsstand van de borstkas. Normaal ademen kost steeds meer 

energie en de COPD-patiënt wordt snel benauwd. Als patiënt met beginnend COPD merkt u dat 

tijdens zwaardere lichamelijke inspanning zoals fietsen tegen de wind in of hardlopen. Als de COPD 

verergert, kunt u al benauwd worden bij bijvoorbeeld traplopen of stevig wandelen. 

Hoe vaak komt de aandoening voor en bij wie?  

Zo’n 350.000 mensen in Nederland lijden aan COPD. Verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD is 

(mee)roken. Rook veroorzaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. 

Langdurig werken in een omgeving met fijnstofdeeltjes, zoals steenstof in de lucht kan ook tot een 

ontsteking leiden. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk waardoor klachten vaak 

pas na het veertigste levensjaar merkbaar worden. 

Verder kunnen factoren zoals luchtverontreiniging en erfelijkheid een rol spelen. COPD kan niet 

genezen worden. U kunt er wel zo goed mogelijk mee leren omgaan. Loop daarom niet te lang met 

klachten door en zorg voor een goede behandeling. Daarbij werken veelal huisarts, specialist, 

longarts, fysiotherapeut, gespecialiseerde verpleegkundige en/of verzorgende van de thuiszorg 

samen. 

 



 

Wat kan ik zelf doen bij COPD? 

De allerbeste behandeling is een rookvrij leven leiden. Door rookvrij te leven verergert de ziekte 

minder snel, ook als u al jaren rookt. Voor ondersteuning kunt u terecht bij uw huisarts en bij Stivoro 

(zie www.stivoro.nl) Verder is het van belang uw medicijnen op de voorgeschreven manier te 

gebruiken. Ook een actieve leefstijl handhaven door eventueel te sporten en/of begeleid door een 

fysiotherapeut in een beweeg- of revalidatieprogramma is belangrijk. 

Door beweging houdt u uw conditie op peil. U raakt minder snel vermoeid, u herstelt sneller na een 

infectie en u voelt zich minder benauwd na inspanning. Ook hebben spieren die getraind worden 

geleidelijk minder zuurstof nodig. Dit zorgt dat u minder benauwd wordt. Bovendien is beweging 

goed tegen de bijwerkingen van bepaalde medicijnen, zoals corticosteroïden, die kunnen leiden tot 

zwakkere spieren en botontkalking. Ongezonde voeding en over- of ondergewicht zorgen voor 

achteruitgang van uw conditie. Het is dus zaak om ook hier op te letten. 

Training kan ook een positieve invloed hebben op andere aandoeningen die vaak voorkomen in 

combinatie met COPD zoals cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en perifeer vaatlijden. 

Hoe behandelt de fysiotherapeut patiënten met COPD?  

Als u last krijgt van benauwdheid en hoestbuien als u zich inspant, is het begrijpelijk dat u liever geen 

lichamelijke activiteiten onderneemt. Maar voor u is het juist belangrijk dat uw conditie op peil blijft. 

De fysiotherapeut kan u leren hoe u juist door beweging uw klachten zoveel mogelijk beperkt. 

Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en 

spieroefeningen. Heeft u problemen met slijm opgeven, dan kan de fysiotherapeut u helpen met het 

aanleren van een effectieve manier van slijm losmaken (“huffen”) en/of hoesten. Hierdoor komt u 

sneller van luchtweginfecties af en kunt u deze eventueel voorkomen. 

Ademoefeningen kunnen helpen de kortademigheid te verminderen.  

Beweegprogramma COPD 

Voelt u zich benauwd bij inspanning? Hebt u last van hoestbuien? U bent misschien geneigd om 

lichamelijke activiteit te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen maar het is juist 

extra belangrijk om te blijven bewegen. 

Het is erg belangrijk dat u beweegt wanneer u chronische bronchitis of longemfyseem hebt (kortweg 

COPD). Als u minder beweegt, krijgt u juist eerder klachten en nemen uw mogelijkheden steeds 

verder af. Speciaal voor mensen met COPD is in diverse fysiotherapiepraktijken een 

beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma begeleidt een fysiotherapeut met specifieke 

deskundigheid op het gebied van COPD u op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl. 

 

 

http://www.stivoro.nl/


 

Wat levert het beweegprogramma u op?  

Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve leefstijl. U ervaart minder benauwdheid, krijgt 

meer uithoudingsvermogen en leert verantwoord bewegen. 

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken:  

Wij helpen u graag met deskundig advies. Neem contact op met een van onze fysiotherapeuten of 

maak een afspraak. Hieronder vindt u onze adres en contactgegevens. 

Fysiotherapie Lunetten      Fysiotherapie Het Zand 
Oeral 1 3524 DS Utrecht    Vogelvlinderweg 56, 3544 NJ Utrecht 
Telefoonnummer: 030-2888573   Telefoonnummer: 030-2808010 

www.fysiotherapielunetten.nl   www.fysiotherapiehetzand.nl  
fysiotherapie@gezondsgu.nl   fysiotherapie@gezondsgu.nl  
 

 

 

http://www.fysiotherapielunetten.nl/
http://www.fysiotherapiehetzand.nl/
mailto:fysiotherapie@gezondsgu.nl
mailto:fysiotherapie@gezondsgu.nl

