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LEESWIJZER

De VBC - richtlijnen bestaan uit een algemeen en een specifiek gedeelte.
N
N
N
N

Het algemene deel wordt eenmalig uitgegeven.
De specifieke delen worden na ontwikkeling steeds bijgevoegd.
De samenstellers worden steeds in het COLOFON van de betreffende richtlijn vermeld.
Hoofdstuk 1 in het algemene deel beschrijft de procedure volgens welke de
richtlijnontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van de VBC plaatsvindt.

Zie voor nadere uitleg het algemene gedeelte.
De specifieke VBC - richtlijnen bestaan uit 4 delen.
Deel 1 geeft een samenvatting van de actuele stand van zaken van de beschikbare wetenschappelijke
literatuur. Aldus kan elke beroepsbeoefenaar nagaan of zijn/haar kennis nog up to date is. Na implementatie
en evaluatie kunnen nieuwe inzichten in volgende versies worden verwerkt.
Aanbevolen meetinstrumenten en testen afkomstig uit andere beroepenvelden, zijn opgenomen in
bijlage 3.
Onderzoeksgegevens die betrekking hebben op de effecten van een behandeling met oefentherapie,
zijn opgenomen in bijlage 4.
Deel 2 geeft een beschrijving van de stand van zaken binnen de beroepsgroep, waar aangevuld met relevante
nieuwe informatie uit deel 1.
Deel 3 is nog onvolledig zolang de verzamelde cijfers nog in onvoldoende mate beschikbaar zijn. Eventuele
beschikbaar komende gegevens kunnen op deze plaats worden ingevoegd.
Deel 4 bestaat uit voor elke richtlijn aangepaste of t.z.t. nog aan te passen bijlagen; de nummering van de
bijlagen start met 3.
Uitwisseling met andere beroepsgroepen
zie toelichting in algemeen deel
*
()

Woorden met een sterretje (*) worden toegelicht in bijlage 6.
De noten (cijfers tussen haakjes) verwijzen naar de literatuurlijst in bijlage 5.

DEEL 1

LITERATUUR

Dit deel is, evenals bijlage 4, voor deze richtlijn samengesteld door het NPi - zie de inleiding in het
algemene deel - en overgenomen uit het volgende rapport:
Rapport Richtlijnontwikkeling Oefentherapie Cesar bij patiënten met COPD, onder leiding van
M.P. Jans (projectleider) en Versluijs B.N.; uitgave Nederlands Paramedisch Instituut, Amersfoort,
februari 2001; ISBN: 90-73054-99-0.

Definitie
COPD:Chronic

Obstructive Pulmonary Disease, wordt gekarakteriseerd door obstructie van
de luchtstroom tijdens uitademing als gevolg van chronische bronchitis of emfyseem.
De (gedeeltelijk reversibele) obstructie is over het algemeen progressief.
NB:

de term CARA wordt door medici niet meer gebruikt.
(bron: NPi (3))

1

Definitie, epidemiologie, etiologie, pathofysiologie
De afkorting COPD omvat een aantal chronische obstructieve longaandoeningen (Engels: Chronic
Obstructive Pulmonary Disease). Tot enkele jaren geleden werd in Nederland vooral de overkoepelende
term Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) gebruikt, waaronder zowel astma als
chronische bronchitis en emfyseem vielen. De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat er grote
verschillen bestaan in de etiologie, pathofysiologie, prognose en therapie van astma en COPD, en wordt de
term CARA door medici niet meer gebruikt (2).

1.1

Definitie
"De American Thoracic Society (3) hanteert de volgende definitie: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
wordt gekarakteriseerd door obstructie van de luchtstroom tijdens uitademing als gevolg van chronische
bronchitis of emfyseem." De (gedeeltelijk reversibele) obstructie is over het algemeen progressief, de
progressie kan geremd worden door te stoppen met roken. De obstructie kan tevens samengaan met een
luchtweghyperreactiviteit. "Er is sprake van chronische bronchitis indien een chronische productieve hoest
gedurende minimaal drie maanden in twee opeenvolgende jaren aanwezig is (3). Hierbij dienen andere
oorzaken van chronische hoest te worden uitgesloten. Er wordt gesproken van emfyseem bij de
aanwezigheid van een abnormale permanente vergroting van de long, gepaard gaande met destructie van de
alveolaire wanden, zonder dat er sprake is van fibrose* (3)."
COPD treft met name mensen op middelbare leeftijd. De eerste symptomen doen zich meestal na het 40ste
jaar voor. Bronchusobstructie is een centraal kenmerk van COPD. De bronchusobstructie is vrijwel continu
in dezelfde mate aanwezig en neemt toe bij exacerbaties*. Veel voorkomende symptomen zijn dyspnoe
(bemoeilijkt ademen, kortademigheid), hoesten*, piepen ('wheezing'), het opgeven van sputum en
terugkerende luchtweginfecties (4). Dit kan tot gevolg hebben dat patiënten met COPD beperkingen en
participatieproblemen ervaren in het dagelijks functioneren. Zij kunnen beperkingen ervaren bij het
uitvoeren van inspannende lichamelijke activiteiten (in beroep, huishouden of tijdens sporten) en in
mobiliteit, vitaliteit en slapen. Daarnaast kunnen emotionele problemen een rol spelen (5). COPD kan tevens
effect hebben op sociale contacten (6).

1.2

Epidemiologie *
Op basis van vier longitudinale huisartsenregistratieprojecten wordt geschat dat de gemiddelde incidentie*
van COPD op ongeveer 2-3 gevallen per 1000 personen per jaar ligt. De prevalentie* van COPD ligt rond de
24 per 1000 personen voor mannen en 14 per 1000 personen voor vrouwen. Vooral bij mannen loopt de
incidentie en prevalentie van COPD boven de 45 jaar sterk op, zeer waarschijnlijk samenhangend met
rookgewoonten (7). COPD zal zich in de toekomst in toenemende mate bij vrouwen voordoen vanwege het
veranderde rookgedrag (2). De incidentie en prevalentie van chronische bronchitis lijken hoger te zijn in de
laagste sociaal-economische klasse. Waarschijnlijk hangt dit samen met een verschil in rookgewoonten
tussen sociaal-economische klassen. De gegevens geven hierin echter geen inzicht (7). Deze cijfers zijn
waarschijnlijk een onderschatting aangezien niet alle COPD-patiënten bij de huisarts als zodanig
geregistreerd staan.
"Op basis van bovenstaande cijfers en de demografische veranderingen in de komende jaren, wordt met
name in de leeftijdscategorie van 45-64 jaar een stijging van het aantal COPD-patiënten verwacht (8)."

1.3

Etiologie *
Veruit de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van COPD is roken. "Bij rokers komt hoesten* en het
opgeven van sputum (9) en een grotere jaarlijkse afname van de FEV1* (10-12) vaker voor. Tevens hebben
rokers een beduidend grotere overlijdenskans ten gevolge van COPD (13)."
"Beroepsmatige blootstelling aan stoffen zoals rook, stof of metalen blijkt gerelateerd te zijn aan een
afname in FEV1* (14) en luchtwegsymptomen en longfunctiestoornissen (15)." Andere speculatieve
oorzaken van COPD staan vermeld in hoofdstuk 2.1, tabel 1.
In zeldzame gevallen speelt een aangeboren enzymtekort een rol (alfa-1-antitrypsine-deficiëntie (A.A.D)),
waardoor emfyseem kan ontstaan (2).

1.4

Pathofysiologie
"Bij patiënten met COPD is bronchusobstructie het centrale kenmerk. De bronchusobstructie kan worden
veroorzaakt door mucosazwelling (slijmvlieszwelling), ophoping van mucus (slijm), elasticiteitsverlies van
het longparenchym en bronchospasme (kramptoestand van de bronchiale spieren). Bovenstaande
kenmerken komen in wisselende combinaties voor." Bronchusobstructie kan leiden tot dyspnoe
(kortademigheid), hyperinflatie (de thorax staat in rust in inspiratiestand), verlaagde belastbaarheid van de
inspiratoire ademspieren, verhoogde belasting van de

inspiratoire ademspieren, kwalitatieve en kwantitatieve verandering van het adempatroon, stoornissen in de
mucusklaring (slijm opgeven) en vermindering van het inspanningsvermogen. Bovengenoemde gevolgen
worden hieronder uitgewerkt.
1.4.1

Dyspnoe
"Dyspnoe* wil zeggen het zich op onaangename wijze gewaarworden van de behoefte om te ademen.
Verschillende mechanismen kunnen hierbij een rol spelen.
•
De activiteit van het centrale ademcentrum is nauw gerelateerd aan dyspnoe-sensaties (16).
Veranderingen in bloedgaswaarden kunnen het ademcentrum activeren: bijvoorbeeld door een
toename van de PaCO2 (hypercapnie) en een afname van de PaO2 (hypoxemie).
•
'Length-tension inappropriateness': patiënten ervaren een mechanische ademinefficiëntie (17). De
actuele verhouding tussen lengteverandering en de kracht van de ademspieren wordt continu
vergeleken met de verwachte lengteverandering. Wanneer de lengteverandering kleiner is dan de
verwachte verandering, ervaart de patiënt dyspnoe. Dit mechanisme is met name van belang
wanneer een extra belasting van het adembewegingsapparaat wordt gevraagd.
•
Psychosociale component: in de sensatie van dyspnoe is een emotionele en situationele component
aanwezig (18).
Ook factoren als vermoeidheid en spierzwakte van de inspiratoire ademspieren en het feit dat COPDpatiënten een verhoogd ademminuutvolume hebben dragen bij aan (gevoelens van) dyspnoe. Bij een
verhoogd ademminuutvolume betekent elke verhoging van de ventilatie relatief een grote toename die zal
leiden tot een evenredig grote toename in dyspnoe (20). Dyspnoe lijkt meer toe te nemen door herhaalde
bewegingen met de bovenste extremiteiten (21). Dit wordt verklaard doordat hierdoor de spieren van het
bovenste deel van de thorax minder kunnen bijdragen aan het ademen. Het enkelzijdig gebruiken van de
bovenste extremiteiten is daarom, in vergelijking met dubbelzijdige armbewegingen, minder belastend voor
de patiënt."

1.4.2

Hyperinflatie
COPD kan gepaard gaan met hyperinflatie: hierbij staat de thorax in rust in inspiratiestand. Dit kan leiden tot
een thoracaal adempatroon en een verhoging van de belasting van de inspiratoire ademspieren.
"Bij hyperinflatie is de relatieve bijdrage van het diafragma aan de adembeweging verlaagd, terwijl de
relatieve bijdrage van de rib- en nekspieren verhoogd is. De functie van het diafragma wordt het meest
beïnvloed door de verkorting in het diafragma. Het diafragma regelt zich naar de chronische verkorting
door sarcomeren af te stoten, waardoor het krachtleverende vermogen (deels) herstelt. Dit vermindert echter
de capaciteit van het diafragma om lengteveranderingen te ondergaan. De functie van de parasternale
intercostale spieren en de mm. scaleni wordt minder beïnvloed, omdat de lengteveranderingen die deze
spieren ondergaan bij hyperinflatie kleiner zijn (22)."

1.4.3

Verlaagde belastbaarheid ademspieren
De belastbaarheid van de ademspieren verlaagt als gevolg van een verkorting van het diafragma en andere
inspiratiespieren, waardoor ze minder kracht kunnen leveren. Tevens verandert de stand van de thorax en
het diafragma: het diafragma wordt platter en minder effectief. Het teken van Hoover* kan optreden (het
onderste deel van het diafragma gaat als expiratiespier werken en de onderste ribben worden tijdens de
inspiratie naar binnen getrokken). Daarnaast verandert de interactie tussen de verschillende
inspiratiespieren. De ademspieren kunnen in plaats van parallel nu in serie geschakeld worden, waardoor zij
als geheel minder kracht kunnen leveren (23,24).

1.4.4

Verhoogde belasting ademspieren
De toegenomen luchtwegweerstand vraagt om een grotere drukgradiënt om deze weerstand te overwinnen.
Daarnaast draagt hyperinflatie bij aan een verhoogde elasticiteit van de thorax en een afgenomen
bewegingsmogelijkheid (compliance) van de longen. Dit geeft een extra belasting voor de inspiratiespieren
omdat de thoraxinhoud bovenop de inspiratiestand vergroot moet worden. Omdat niet geheel uitgeademd
kan worden, bestaat er tevens vaak een positieve alveolaire druk aan het eind van de expiratie. Voordat kan
worden ingeademd moet deze druk worden overwonnen. Er is als het ware een drempel voordat een patiënt
kan inademen. Dit speelt een grotere rol bij een toenemende ademfrequentie (zoals bij inspanning) omdat er
dan relatief minder tijd is voor expiratie. Bij ernstige hyperinflatie wordt het volume van de thorax groter
dan het volume bij een ontspannen thorax, waardoor continu inwaartse krachten van de thorax aanwezig
zijn. Dit geeft een extra belasting voor het ademen, omdat de spieren niet alleen tegen de elastische krachten
van de long, maar ook tegen de elastische krachten van de thoraxwand moeten werken (23,24).

1.4.5

Kwalitatieve en kwantitatieve verandering van het adempatroon
Kwantitatief verandert het adempatroon door een verhoging van de ademfrequentie. Kwalitatief verandert
het patroon omdat de beweging van de thorax en de buikwand niet meer synchroon lopen. De
inspiratiespieren worden in plaats van parallel nu in serie geschakeld, waardoor de ademspieren als geheel
minder kracht kunnen leveren. Bij een asynchroon of paradoxaal verlopende adembeweging is bovendien
de volumeverandering van de longen kleiner en verandert de volumestroom in de luchtwegen. Hierdoor
kunnen vermoeidheid van de ademspieren en eventueel stoornissen in de gaswisseling optreden (22,24).

1.4.6

Stoornissen in de mucusklaring
"Bij patiënten met COPD is mucusretentie (slijmophoping) een veel voorkomend verschijnsel, dat mede een
oorzaak kan zijn van bronchusobstructie. Mucusretentie kan worden veroorzaakt door een verhoogde
mucus-productie of door een gestoord mucustransport."
"Richardson & Peatfield (25) geven een overzicht van de mechanismen die de mucusproductie verhogen.
Het inhaleren van stof of sigarettenrook heeft een toename van de mucussecretie tot gevolg. Ook het
inhaleren van antigenen die een rol spelen bij ontstekingsprocessen zal de mucusproductie verhogen. Het
gestoord mucustransport kan worden veroorzaakt door de afname van het mucociliair transport (transport
van slijm door de trilharen die zich op de wand van de luchtwegen bevinden) en/of door een verminderde
expiratoire luchtstroom. Roken kan leiden tot inactieve trilharen (26). Daarnaast kunnen terugkerende
infecties leiden tot een verlies van epitheel met trilharen (27). Het transport van mucus door luchtstroom is
afhankelijk van de expiratoire luchtstroomsnelheid, die wordt bepaald door de luchtstroom en de
luchtwegdiameter (23,28). Een effectief mucustransport treedt op bij hoge luchtstroomsnelheden: om dit te
bewerkstelligen dient de luchtstroom hoog en de totale luchtwegdiameter klein te zijn."
"Obstructie van de perifere luchtwegen zal een beperking van de luchtstroom in de perifere luchtwegen tot
gevolg hebben. Een afname van de luchtstroom in de perifere luchtwegen vertraagt de luchtstroom in de
centrale luchtwegen. Hierdoor kan de effectiviteit van mucustransport door de expiratoire luchtstroom
verminderen."
"Mucusretentie kan, mogelijk ten gevolge van terugkerende luchtweginfecties, pathologische veranderingen
in de longen veroorzaken (29) en zou zelfs bij kunnen dragen aan de progressie van de luchtwegaandoening
(30). Hypersecretie is een risicofactor voor overlijden als gevolg van COPD, leidt tot een grotere jaarlijkse
afname van de FEV1* (31) en is ook een risicofactor voor hospitalisatie ten gevolge van COPD (32)."

1.4.7

Vermindering van het inspanningsvermogen
"Tijdens inspanning gaat het metabolisme van spieren omhoog: de spieren verbruiken hierdoor meer
zuurstof (O2) en scheiden extra koolstofdioxide (CO2) af; tijdens inspanning moet dus extra O2 worden
aangevoerd en CO2 worden afgevoerd. Folgering & Van Herwaarden (33) onderscheiden vier redenen voor
het afnemen van het inspanningsvermogen, waarna in 1996 een vijfde werd beschreven:
1
cardiocirculatoire limitatie
2
ventilatoire limitatie
3
zuurstoftranportlimitatie
4
psychogene limitatie" en
5
perifere spierzwakte
"Met behulp van gegevens van een ergometrietest met maximale belasting (waarbij ook bloedgassen
worden bepaald) kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende limitatievormen."
1
Cardiocirculatoire limitatie
"Bij patiënten met een lichte vorm van obstructie (FEV1* > 60% voorspeld) kan het afgenomen
inspanningsvermogen veroorzaakt worden door een cardiocirculatoire limitatie (34). Hierbij transporteert de
circulatie onvoldoende zuurstof naar de spieren. Wegens het gebrek aan zuurstof schakelen de spieren over
op een anaërobe stofwisseling, waarbij melkzuur wordt geproduceerd (verzuring) (34). Een
cardiocirculatoire limitatie uit zich in een afgenomen leeftijdsspecifieke maximale hartfrequentie (220leeftijd) tijdens maximale inspanning of in een hogere lactaatproductie doordat er eerder een anaërobe
verbranding plaats gaat vinden als gevolg van het tekort aan zuurstof in het bloed (33,35). Onder andere met
behulp van duurtraining (zie § 3.3) kan het inspanningsvermogen worden verbeterd (36)."
2
Ventilatoire limitatie
"Bij patiënten met een matig tot ernstige vorm van obstructie (FEV1*< 60% voorspeld) kan onder andere
door hyperinflatie en dynamische collaps* het ventilatoir pompsysteem te zwaar worden belast. De
ventilatoire limitatie wordt gediagnostiseerd door het stijgen van de PaCO2 tijdens de ergometrietest."

"De ventilatoire limitatie is op te vatten als een dysbalans tussen belasting en belastbaarheid van de
ademspieren. De belasting op de ademspieren is verhoogd door de toegenomen luchtwegweerstand en de
afgenomen compliantie van de longen en thoraxwand. Daarnaast kan de (belastbaarheid) kracht van de
ademspieren zijn verminderd door hypoxemie (37), hypercapnie* (38), decompensatio cordis (39), het
gebruik van orale corticosteroïden (40) en ondergewicht/depletie* (41,42)."
"Met behulp van meting van de maximale inspiratoire monddruk (PImax) kan een betrouwbare indicatie
verkregen worden over de kracht van de inspiratiespieren (43) (voor referentiewaarden zie bijlage 3).
Klinische tekenen van vermoeide (zwaar belaste) ademspieren zijn een verhoogde ademfrequentie en (in
een latere fase) ook een abdominale paradox* (het naar binnen bewegen van de buikwand tijdens inspiratie)
en een respiratory alternans (het afwisselen van een thoracaal en een abdominaal adempatroon) (44).
Vermoeidheid van de ademspieren kan leiden tot respiratoire insufficiëntie, waarbij hypoxemie* en
hypercapnie* optreden. Bij patiënten met een ventilatoire limitatie kan bij een bepaalde graad van
inspanning de grens van de maximale vrijwillige ventilatie worden overschreden. De ventilatie kan
toenemen door verhoging van het ademteugvolume en door een relatieve verlenging van de expiratietijd.
Om dit te bereiken zullen de (hulp)ademspieren meer activiteit moeten leveren."
"Door gerichte training van de ademspieren kan in sommige gevallen de ventilatoire capaciteit worden
vergroot." Het is echter niet duidelijk welke patiëntencategorie bij deze specifieke trainingsvorm het meeste
baat heeft. Ter verbetering van de functie van de ademspieren moet de kracht en/of het
uithoudingsvermogen van de ademspieren vergroot worden. Op welke wijze deze training gegeven dient te
worden is echter nog niet duidelijk.
3
Zuurstoftransportlimitatie
"Bij patiënten met een zuurstoftransportlimitatie is sprake van verlies van oppervlak van de alveolairecapillaire membraan. Hierdoor ontstaan problemen met de diffusie en de contacttijd (45). Bij deze patiënten
zal de PaO2 dalen tijdens (sub)maximale inspanning: een gegeven dat alleen is op te sporen via een
ergometrietest met maximale inspanning."
"Deze groep patiënten moet leren efficiënt om te gaan met hun lichaam. Ademoefeningen gericht op een
lage ademfrequentie kunnen de dode ruimte verkleinen. Verder zou aanvullende zuurstof het
inspanningsvermogen kunnen vergroten (46-48). Trainen met aanvullende zuurstof kan mogelijk de
conditie van perifere spieren verbeteren (meer capillairen en meer en grotere mitochondria), waardoor een
betere zuurstofextractie plaatsvindt en er dus optimaler gebruik wordt gemaakt van de beperkte hoeveelheid
aanwezige zuurstof (33)." Uit een ander onderzoek wordt geen positief effect gevonden van aanvullende
zuurstof tijdens inspanning (49). Er is nog te weinig goed onderzoek verricht om een uitspraak te kunnen
doen over het effect van trainen met aanvullende zuurstof op de conditie van de spieren (50).
4
Psychogene limitatie
"Als een patiënt de inspanningstest stopt zonder dat één van de bovengenoemde systemen hun limiet
hebben bereikt, kan worden aangenomen dat de redenen om te stoppen 'psychogeen' zijn. Hieronder valt
bijvoorbeeld angst of inspanningsfobie. Bij alle patiënten met een psychogene limitatie kan oefentherapie
helpen om de symptomen te reduceren waardoor de inspanning wordt beperkt."
5
Perifere spierzwakte
"In 1996 is perifere spierzwakte als vijfde aspect van afname van het inspanningsvermogen beschreven."
"Wanneer de beenspieren snel vermoeid zijn, heeft dit een beperkende invloed op het inspanningsvermogen
van COPD-patiënten (51). Recent onderzoek ondersteunt deze theorie (35). COPD-patiënten hebben een
verminderde aërobe capaciteit, waardoor bij hen tijdens inspanning in een eerder stadium melkzuur wordt
geproduceerd. Longfunctie en perifere spierkracht zijn belangrijke determinanten van het
inspanningsvermogen van COPD-patiënten (52). Mogelijke oorzaken voor algemene spierzwakte kunnen
zijn: inactiviteit, het gebruik van corticosteroïden (40), ondergewicht/depletie* (41, 42,53) en
decompensatio cordis (54). Bij perifere spierzwakte scoort de patiënt veelal zeer hoog op de Borgschaal
voor 'zwaarte' (vermoeidheid van de benen) tijdens maximale inspanning. Om spierzwakte als oorzaak van
het stoppen van de inspanning te bevestigen dient aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld de kracht van de
m. quadriceps te worden verricht. Indien de perifere spierkracht (mede) een oorzaak is voor de
vermindering in het inspanningsvermogen, zal training van de perifere spieren deel moeten uitmaken van de
oefentherapeutische behandeling. Indien de afgenomen spierkracht (mede) wordt veroorzaakt door
hypoxemie*, steroïdbehandeling of malnutritie*, dienen deze factoren zoveel mogelijk te worden
verminderd of opgeheven. Interdisciplinaire consultatie is daarom een voorwaarde voor een optimale
behandeling."

2

Risicofactoren en problematiek

2.1

Risicofactoren
In hoofdstuk 1.3 en 1.4 zijn bij de etiologie en fysiologie de risicofactoren van deze aandoening beschreven.
Deze zijn samengevat in tabel 1.

Tabel 1 Risicofactoren voor het ontstaan van COPD

2.2

Aangetoonde oorzaken

• roken (9-12)
• beroepsmatige blootstelling aan stoffen zoals rook, stof
of metalen (14,15)

Speculatieve oorzaken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

luchtverontreiniging (binnenshuis en buitenshuis) (19)
passief roken (19)
socio-economische status (19)
genetische factoren (19)
respiratoire infecties (19)
allergie en bronchiale hyperresponsiviteit (19)
leeftijd (19)
geslacht (19)
laag geboortegewicht (2)
vroeggeboorte (2)

Problematiek
De gevolgen van COPD kunnen worden onderscheiden in directe en indirecte gevolgen, met de bijbehorende
problematiek.

DIRECTE GEVOLGEN VAN COPD

"Zoals eerder beschreven staat bij patiënten met COPD chronische bronchusobstructie centraal, met klachten
als dyspnoe (tijdens inspanning en/of in rust) en/of hoesten*, het opgeven van sputum en piepen
('wheezing'). Door de aandoening en de directe en indirecte gevolgen hiervan (bijvoorbeeld: hypoxemie,
gebruik van medicatie, immobiliteit en een slechte voedingstoestand) verslechtert de algemene conditie van
de patiënt."
"Vergeleken met personen uit een doorsnee populatie zijn COPD-patiënten meer belemmerd in hun dagelijks
functioneren. Uit een Nederlands onderzoek bleek dat 46% niet of slechts ten dele een beroep kon
uitoefenen of een huishouden voeren ten gevolge van de aandoening. Tevens ondervonden de patiënten
belemmeringen bij het verrichten van inspannende lichamelijke activiteiten (5). Mc Sweeny (55) noemt
belemmeringen in mobiliteit, vitaliteit en slapen en emotionele problemen als depressiviteit en angst als
belemmeringen in het dagelijks functioneren." Williams en Bury (56) gebruikten de terminologie van de ICF
(voorheen ICIDH*) om de problemen bij een CARA*-populatie te beschrijven. De belangrijkste beperkingen
betroffen achtereenvolgens problemen met werk, recreatie, huishouden, slaap en bewegingsvrijheid.
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat de arbeidsparticipatie (dat wil zeggen
tenminste 12 uur per week betaald werk verrichten) van mensen met COPD beduidend lager ligt dan voor de
algemene beroepsbevolking. Terwijl in 1997 de arbeidsparticipatie voor de algemene bevolking 65% was,
bedroeg dit in 1998 van de groep mensen met COPD slechts 51% (57).
De invloed van CARA* op het ziekteverzuim is onderzocht door Molken (58). "De gemiddelde verzuimduur
in Nederland, berekend over alle ziektegevallen die bekend zijn bij de bedrijfsverenigingen, is 22 dagen. De
gemiddelde ziekteduur van chronische bronchitis- en emfyseempatiënten bedraagt respectievelijk 77 en 167
dagen (58)."
"Het totaal aantal verzuimdagen ten gevolge van CARA* bedroeg in 1985 1,18% van alle gediagnostiseerde
verzuimdagen (612.100). Hiervan waren 167.000 verzuimdagen ten gevolge van chronische bronchitis en
61.100 ten gevolge van emfyseem. De bovenstaande gegevens hebben alleen betrekking op de
verzuimgevallen die bij de bedrijfsverenigingen bekend zijn en op de omslagleden (werkgevers die
gezamenlijk of groepsgewijs het risico voortvloeiend uit de ziekengeldverzekering dragen)."
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er slechts een zwakke relatie bestaat tussen de
longfunctie en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met COPD (55,59-61). "De
FEV1*, die wordt gebruikt om de ernst van de longaandoening aan te geven, blijkt geen goede voorspeller
voor de kwaliteit van leven en voor de door de patiënt ervaren beperkingen. Er wordt een lage correlatie*
gevonden tussen longfunctie en beperkingen en een hoge

correlatie* tussen dyspnoe en beperkingen (4). Okubadejo e.a. (60) onderzochten de correlatie tussen de
FEV1 en de St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), de Sickness Impact Profile en de Hospital
Anxiety and Depression Scale. Alleen de relatie tussen activiteit (SGRQ) en FEV1 bleek significant*."
Vergelijking van mensen met of zonder COPD ten aanzien van kwaliteit van leven laat zien dat personen met
COPD lager scoren dan personen zonder COPD. Met name de fysieke en de emotionele beperkingen blijken
bepalend voor de kwaliteit van leven (62). Uit ander onderzoek blijkt ook dat angst en depressie betere
voorspellers voor de kwaliteit van leven zijn dan de fysiologische parameters* (10,24).
INDIRECTE GEVOLGEN VAN COPD

"Bij patiënten met ernstig COPD komt ondergewicht (gewicht lager dan 90% van het ideale gewicht) vaak
voor (53,63,64). Het vóórkomen ervan neemt toe bij het toenemen van de mate van obstructie (53,63).
Patiënten met ondergewicht hebben minder spierkracht in adem- en skeletspieren in vergelijking met
patiënten met een normaal gewicht (41,65). Patiënten met ondergewicht hebben ook een lager maximaal
inspanningsvermogen, maar het ondergewicht heeft geen invloed op de submaximale inspanning en op
dyspnoe (42)."
"De vetvrije massa bij patiënten met COPD is een betere voorspeller voor de kracht van adem- en
skeletspieren dan het lichaamsgewicht (64,66) en is een belangrijke determinant van de
inspanningstolerantie (53). Verlaging van de vetvrije massa gaat samen met lagere waarden voor
ademspierkracht en perifere spierkracht (64). Van een groep willekeurige COPD-patiënten (FEV1* gemiddeld
53%) vertoonde 14% verlaagde vetvrije massa én een afgenomen lichaamsgewicht en 7% vertoonde één
van beide verschijnselen (64)."
"Ook hier bestaat de noodzaak voor interdisciplinaire communicatie, want een interventie op het gebied van
voeding bij patiënten met ondergewicht leidt tot een toename van de kracht van ademspieren en perifere
spieren (67,68) en tot een toegenomen inspanningsvermogen (68)."
Corticosteroïden worden aan COPD-patiënten voorgeschreven om het inflammatoire proces van de
aandoening tegen te gaan en zo een eventuele reversibele component van de bronchusobstructie te
behandelen. Het langdurig gebruik van orale corticosteroïden heeft echter een vermindering van respiratoire
en perifere spierkracht tot gevolg (24, 40, 69).

3

Diagnostiek, beloop en behandeling

3.1

Diagnostiek
Uitgangspunt bij het stellen van de diagnose COPD is een patiënt, meestal ouder dan 40 jaar, met vrijwel
voortdurend klachten van dyspnoe en/of hoesten*, al dan niet met opgeven van slijm, bij wie:
•
beperkte reversibiliteit (reactie op bronchusverwijders) aangetoond kan worden (reversibiliteit is
<9% voorspeld, wanneer de reversibiliteit >9%, dan is er mogelijk sprake van een astma);
•
én abnormale longfunctie (FEV1*) bereikt wordt, ook na een diagnostische corticosteroïd-test met
bijvoorbeeld prednison 30 mg gedurende 14 dagen (2).
"Longfunctietests kunnen worden gebruikt om de diagnose te stellen, maar ook om de ernst van de
aandoening aan te geven." De meest gebruikte maat is de FEV1 (het volume geblazen in 1 seconde bij
geforceerde expiratie vanuit volledige inspiratie). De longfunctie is normaal te noemen wanneer de FEV1
binnen de normale variatie valt (dat wil zeggen FEV1 >80% van de referentiewaarde behorende bij leeftijd,
lengte en geslacht). "De European Respiratory Society stelt dat de FEV1 aanwijzingen geeft over de ernst
van de aandoening (73). De American Thoracic Society heeft de FEV1 gebruikt om verschillende stadia van
COPD aan te geven (74) (zie tabel 2)."

Tabel 2 Twee indelingen naar ernst van COPD op basis van de FEV1*-waarde
Bron

FEV1-waarde

European Respiratory Society

mild
matig ernstig
ernstig

> 70
50-69
35-49

%
%
%

American Thoracic Society

fase 1
fase 2
fase 3

> 50
35-49
< 35

%
%
%

(in % voorspeld)

3.2

Natuurlijk beloop en prognose
"De prognose wordt in de literatuur veelal gerelateerd aan overleving. De sterkste voorspellers voor de
mortaliteit zijn de leeftijd en de FEV1*-waarde. Hoe hoger de leeftijd en hoe lager de FEV1, hoe slechter de
prognose (25,26). Na correctie voor leeftijd en FEV1 blijken de totale longcapaciteit (TLC), de hartfrequentie
in rust, de ervaren lichamelijke beperking en het inspanningsvermogen samen te hangen (70)."
De mate waarin inspanning kan worden geleverd draagt positief bij aan de overleving (70). Een slechtere
prognose hangt ook samen met persisterend roken, een grotere aspecifieke hyperreactiviteit (71), mucus
hypersecretie (31), hypoxemie, gewichtsverlies (63,72) en voedingstoestand (72).

3.3

Behandeling
De behandeling kan verschillende typen interventies inhouden:
1
medische interventies
2
voorlichting
3
niet-medische advisering
4
medicamenteuze therapie
5
paramedische interventies
Met behulp van vragenlijsten en tests (zie 3.3.6 en bijlage 3) kunnen de effecten van de behandeling (zie
bijlage 4) worden gemeten.

3.3.1

Medische interventies
Volgens de COPD-richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG-standaard COPD) is de
behandeling van patiënten met COPD op korte termijn gericht op het verminderen van klachten, het
verbeteren van het inspanningsvermogen, het verbeteren van de longfunctie en het voorkomen van
plotselinge verergering van de aandoening (exacerbaties). Op de langere termijn is de behandeling gericht
op het vertragen van de eventuele versnelde achteruitgang van de longfunctie en het uitstellen of
voorkomen van complicaties en invaliditeit (75). Om deze doelen te bereiken kan de huisarts voorlichting,

niet-medicamenteuze en medicamenteuze therapie geven (75). In de NHG-standaard wordt oefentherapie
Cesar (nog) niet genoemd als behandelvorm.

3.3.2

Voorlichting
Roken is de belangrijkste oorzaak van het versneld achteruitgaan van de longfunctie en voorlichting op dit
gebied is daarom geboden. Stoppen met roken vertraagt de versnelde achteruitgang van de longfunctie.
Daarnaast kunnen virussen en bacteriën tijdelijk een aanzienlijke verergering van klachten geven. Griep
geeft bij COPD-patiënten een grotere kans op complicaties. Het krijgen van een zogenaamde griepprik is
voor COPD-patiënten nuttig. Daarnaast dienen COPD-patiënten goed te zijn voorgelicht over het gebruik van
de voorgeschreven medicijnen (75).

3.3.3

Niet-medische advisering
Volgens de NHG-standaard behoort de huisarts, naast het motiveren van de patiënt om te stoppen met roken,
adviezen te geven om de lichamelijke conditie te verbeteren (fietsen, wandelen, zwemmen). Hierbij houdt
de arts rekening met de interesses, de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Bij patiënten met
verregaande nevenpathologieën (ondergewicht, osteoporose) is voorzichtigheid geboden wat betreft
adviezen ten aanzien van bewegen. In dat geval verdient het aanbeveling om de patiënt naar een
revalidatieprogramma te verwijzen. Bij COPD-patiënten met overgewicht is het wenselijk te streven naar
gewichtsvermindering. Als er aanwijzingen zijn voor verergering van de klachten door beroepsfactoren, kan
met de patiënt de inschakeling van de Arbodienst worden besproken (75). Patiënten met ernstig COPD (en
eventueel ondergewicht) kunnen in aanmerking komen voor een revalidatieprogramma. De NHG-standaard
vermeldt onder deze noemer (nog) geen criteria voor verwijzing naar oefentherapie Cesar.

3.3.4

Medicamenteuze therapie
COPD-patiënten krijgen meestal een symptomatische behandeling van de volgende kortwerkende
bronchusverwijders:
•
een anticholinergicum (ipratropiumbromide)
•
en/of een ∃2-sympathicomimeticum (salbutamol, terbutaline of fenoterol).
Deze middelen geven een tijdelijke vermindering van de bronchusobstructie.
Sommige COPD-patiënten krijgen ontstekingsremmende inhalatiecorticosteroïden of acetylcysteïne
voorgeschreven. De inhalatiecorticosteroïden worden voorgeschreven bij een snelle longfunctiedaling, de
acetylcysteïne wordt geadviseerd bij een frequente plotselinge verergering van het ziektebeeld
(exacerbaties).
In uitzonderingsgevallen is een onderhoudsbehandeling met antibiotica mogelijk zinvol om het aantal
plotselinge verergeringen te verminderen (75).
Bovenstaande inhalatiemiddelen kunnen op verschillende wijzen worden toegediend. De keuze van de
toedieningsvorm is afhankelijk van de mate van inhalatiekracht en de mate van hand/mondcoördinatie. De
toedieningsvormen waaruit kan worden gekozen zijn:
•
dosisaërosolen; een dosisaërosol is schijnbaar makkelijk in gebruik, maar heeft als nadeel dat de
coördinatie tussen indrukken en inademen lastig is, hetgeen een ongunstige invloed heeft op de
afzetting van de stof in het longweefsel;
•
poederinhalatoren; hierbij is er geen coördinatieprobleem en bij voldoende inspiratiekracht is de
afzetting van de werkende stof groter dat bij dosisaërosolen. Het nadeel is dat deze
toedieningsvorm bewerkelijk in het gebruik is;
•
inhalatiekamer; dit is een hulpmiddel om dosisaërosolen gemakkelijker toe te dienen. Het bestaat
uit een plastic of metalen koker waarin de dosisaërosolen worden verstoven en direct na het
verstuiven worden ingeademd. Een inhalatiekamer vergemakkelijkt de mond/handcoördinatie en
voorkomt depositie in de keel.

3.3.5

Paramedische interventies: oefentherapie
Wat betreft het inschakelen van een fysiotherapeut of Oefentherapeut wordt in de NHG-standaard alleen
gesproken over een revalidatieprogramma van patiënten met ernstige COPD.
Momenteel revalideren in Nederland de meeste COPD-patiënten in gespecialiseerde centra. Recente
onderzoeken tonen aan dat revalidatie in de eerstelijn effectief is om de kwaliteit van leven te verbeteren en
om het inspanningsvermogen op peil te houden of te verbeteren (76,77). Beide onderzoeken betreffen een
multidisciplinair programma (huisarts, longarts, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut). Een effectief
programma in de eerste lijn zal de doelmatigheid van longrevalidatie vergroten. Patiënten voor wie
behandeling in een klinische setting niet nodig of haalbaar is, kunnen in de thuissituatie worden behandeld.
De kosten daarvan zijn lager en de bereikbaarheid is optimaal. Ook zijn er aanwijzingen dat de effecten na
een eerstelijnsprogramma langer aanhouden dan na een klinisch revalidatieprogramma (78).
Daarnaast lijken er duidelijke aanwijzingen dat fysiotherapie /oefentherapie kan bijdragen aan een
verbetering van de gezondheidsstatus van COPD-patiënten. De specifieke behandelaspecten zijn beschreven
in hoofdstuk 3.4.
Een samenvatting van onderzoeken naar de effectiviteit van oefentherapie bij COPD, is opgenomen in
bijlage 4.

3.3.6

Vragenlijsten en tests
Vragenlijsten en tests kunnen gebruikt worden voor het in kaart brengen van de gezondheidstoestand van de
patiënt tijdens de anamnese en het onderzoek (zoals pijn, beperkingen in activiteit). De patiënt kan tevens
gevolgd worden in de tijd door in het begin van de behandelepisode, eventueel tussentijds en aan het einde
van de behandelepisode de vragenlijsten en tests af te nemen. Het resultaat van de behandeling kan met
behulp van deze gegevens geëvalueerd worden. Door vragenlijsten en tests te gebruiken kunnen de
gegevens en het resultaat van de behandeling objectief worden vastgelegd.
In bijlage 3 zijn de navolgende instrumenten opgenomen.
St. George's Respiratory Questionnaire
De St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) is een vragenlijst naar de
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met een chronische luchtweginstructie
(24,154).
Borgschaal
De Borgschaal is in het verleden ontwikkeld om de zwaarte van inspanning te kwantificeren (156).
De Borgschaal is eenvoudiger in het gebruik en beter gestandaardiseerd dan de Visueel Analoge
Schaal (24).
VAS: Visueel Analoge Schaal
De VAS meet de intensiteit van klachten (157). Een goede onderbouwing van de betrouwbaarheid
en validiteit van de VAS bij patiënten met dyspnoe ontbreekt (24).
PImax / referentiewaarden van monddruk
Het meten van de maximale inspiratoire monddruk geeft een betrouwbare indicatie over de kracht
van de inspiratie-spieren (43).
Chronic Respiratory Disease Questionnaire
De Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRDQ) meet het effect van behandeling op de
kwaliteit van leven (158).

3.4

Specifieke behandelaspecten oefentherapie
De navolgende onderwerpen die van belang zijn voor de specifieke behandeling van patiënten met COPD,
worden in hoofdstuk 7.3 beknopt herhaald (zie voorts ook 1.4 en bijlage 4):
1
2
3
4
5
6

Het leren van inhalatietechnieken
Het verminderen van dyspnoe
Het bevorderen van de mucusklaring
Het verbeteren van het houdings- en bewegingsgedrag
Het verbeteren van het inspanningsvermogen
Het bevorderen van bewegingsactiviteiten en/of sport

3.4.1

Het leren van inhalatietechnieken
"Indien de patiënt van andere disciplines (arts, praktijkassistent, apotheker, verpleegkundige) geen of
ontoereikende instructies heeft gekregen over het toedienen van inhalatiemiddelen, is het raadzaam deze
handelingen alsnog met de patiënt door te nemen. Met name bij de dosisaërosolen wordt er een goede
coördinatie van handen en mond vereist, omdat indrukken en inademen praktisch gelijk dienen plaats te
vinden. Het toedienen van poederinhalatoren en het gebruik van inhalatiekamers vereisen minder mondhandcoördinatie."

3.4.2

Het verminderen van dyspnoe
"Dyspnoe kan verscheidene oorzaken hebben. Het is daarom van belang om bij de behandeling vanuit
verschillende invalshoeken te werken en uit te zoeken welke verrichting(en) bij de individuele patiënt het
meest effect sorteren." Er dient rekening gehouden te worden met nevenpathologie (osteoporose,
wervelfracturen, stressfracturen van de costae en slechte conditie van het vaatstelsel) en verregaande
beperkingen."
a
Het verbeteren van de adembeweging
"Door het licht aanspannen van de abdominale musculatuur tijdens expiratie is de stand van het diafragma
tijdens de daarop volgende inspiratie gunstiger, waardoor het diagfragma beter kan functioneren (zie bijlage
4, I). Daarnaast zijn er bepaalde houdingen die de patiënt kan aannemen waarin het diafragma wordt
verlengd en zodoende efficiënter kan contraheren (bijvoorbeeld het voorover leunen tijdens zit).
Wanneer de armen worden ondersteund kunnen de hulpademhalingsspieren meer kracht leveren en worden
beter ingeschakeld (bijvoorbeeld bij het lopen met rollator, het gebruik maken van leuningen, het leunen op
een tafel of het vooroverbuigen, de handen op de bovenbenen gesteund en de vingers naar binnen
wijzend)."

b
Het aanpassen van het ademen aan de obstructie
"Er zijn diverse ademoefeningen die gericht zijn op verbetering van de verhouding
inspiratieduur/expiratieduur. Centraal hierbij staat een relatieve verkorting van de inspiratie en een
verlenging van de expiratie. De patiënt wordt zich hierdoor bewust van het ademen en ervaart dat hij
invloed hierop kan uitoefenen en op die manier de dyspnoe kan verminderen. Het vergroten van het
ademteugvolume en het verlagen van de ademfrequentie leidt tot een verbetering van de alveolaire
ventilatie." Eén manier om dit te bewerkstelligen is pursed lips breathing* (zie bijlage 4, I).
"Tijdens pursed lips breathing wordt rustig uitgeademd tegen licht getuite lippen, waardoor het
ademteugvolume toeneemt en de ademfrequentie afneemt. Sommige patiënten doen dit spontaan."
c
Het synchroniseren van het ademen en het bewegen
"Een patiënt kan onvoldoende bewegen als gevolg van angst voor dyspnoe. Ook andere
aandoeningen/ziekten kunnen hierbij een rol spelen. Door het aanbieden van een aangepast
oefenprogramma gericht op het synchroniseren van het ademen en het bewegen leert de patiënt met minder
energie te ademen en te bewegen. Hierdoor heeft de patiënt minder pauzes nodig om op adem te komen."
d
Ontspanning
"Indien duidelijk is dat angst of spanning bij de patiënt een rol speelt bij het ontstaan of in stand houden van
de dyspnoe, kunnen ontspanningsoefeningen en ritmische oefeningen (koppeling van ademritme en
bewegingsritme) worden gegeven (zie bijlage 4.I). Ook kan dyspnoe verminderen tijdens inspanning door
afleidende prikkels zoals muziek aan te bieden (98)."
3.4.3

Het bevorderen van de mucusklaring
"Om de mucusklaring te bevorderen worden de patiënt technieken aangeleerd zodat hij op effectieve wijze
zelfstandig mucus kan klaren (zie bijlage 4.II). Op lange termijn worden doelen als minder exacerbaties* of
minder snelle achteruitgang van de longfunctie (FEV1) nagestreefd."
"In het kader van de mucusklaring is hoesten* of een geforceerde uitademing* ("huffen") van groot belang.
De therapeut kiest daarom in eerste instantie voor het aanleren van technieken om effectief te kunnen
hoesten of geforceerd uit te kunnen ademen. Door de kracht te doseren en met het longvolume te variëren
kunnen deze technieken door de individuele patiënt worden aangepast." Voor het adequaat kunnen
uitvoeren van deze technieken is een goede conditie van de buikspieren een voorwaarde. "Wanneer het
hoesten of de geforceerde uitademing niet leidt tot mucusexpectoratie kan worden getracht om het
mucustransport te bevorderen met behulp van Forced Expirations Techniques (FET)* (162)." "Daarnaast kan
het leveren van inspanning voor sommige patiënten een ondersteuning zijn bij het klaren van mucus
(bijvoorbeeld het maken van een sit-up-beweging of het uitvoeren van arm- en rompbewegingen). Voor het
ondersteunen van de mucusklaring moet de ventilatie flink worden aangezet. De voorwaarden met
betrekking tot inspanningstraining zijn dan van toepassing."
Ten aanzien van de dosering van het hoesten en de geforceerde uitademing dient er rekening gehouden te
worden met eventuele aanwezigheid van nevenpathologieën (osteoporose, wervelfracturen, stressfracturen
van de costae, een hernia van het diafragma, een diastase van de m. rectus abdominus, de conditie van het
vaatstelsel en zwakte van de bekkenbodemmusculatuur) aangezien hoesten en geforceerd uitademen
drukverhogend werken.
"Effectieve verrichtingen ten behoeve van de mucusklaring kunnen tijdens of binnen 30 minuten na de
behandeling leiden tot mucusexpectoratie (of verminderen van rhonchi*)." In sommige gevallen duurt het
echter langer voordat de verrichtingen tot mucusklaring leiden. De patiënt dient daarom ingelicht te worden
over de te verwachten tijdsspanne die nodig is om het resultaat te bereiken. De patiënt wordt geleerd het
bronchiaal toilet zelf uit te voeren. Herhaling van het geleerde binnen de behandeling blijft echter
noodzakelijk.
"Zodra de effectiviteit van onderstaande verrichtingen bij een patiënt na zes zittingen niet duidelijk is, is het
niet zinvol om deze interventies langer toe te passen."
a
Hoesten/geforceerd uitademen
"Bij hoesten en geforceerd uitademen vinden hoge expiratoire luchtstromen plaats waardoor mucus van de
perifere naar de centrale luchtwegen wordt getransporteerd (28,163). Bij hoesten wordt eerst met gesloten
glottis* intrapulmonair een hoge druk opgebouwd, waarna bij het openen van de glottis er een hoge
expiratoire luchtstroom plaatsvindt. Bij geforceerd uitademen vindt een geforceerde expiratoire luchtstroom
plaats met open glottis; hierdoor is de intrapulmonaire druk veel lager (164). Voor de werking van het
mechanisme van expiratoire luchtstromen is een hoge stroomsnelheid van minimaal één m/sec (beter nog
'2,5 m/sec) nodig om mucus te transporteren (28). Verder is de dikte van de mucuslaag van belang: hoesten
en geforceerd uitademen zijn effectiever bij een dikke mucuslaag (28)." Beide ademtechnieken kunnen

manueel ondersteund worden tijdens de uitademing. De therapeut of de patiënt zelf duwt tijdens de
uitademing met beide handen de buikwand naar binnen. Aangezien hoesten en geforceerd ademen
drukverhogend werken, is een aangepaste dosering van het hoesten of het geforceerd uitademen voor
patiënten met een ernstige vorm van COPD en eventuele nevenpathologieën een belangrijk aandachtspunt
(zie bijlage 4.II)."
b
Houdingsdrainage
"Bij houdingsdrainage wordt gebruik gemaakt van de zwaartekracht om het mucustransport te bevorderen
(zie bijlage 4.II.3). Er wordt minimaal 20 minuten een houding ingenomen waarbij de betreffende bronchus
zich in een verticale positie bevindt. De lokalisatie van de mucus is dus essentieel voor de in te nemen
positie. Er zijn diverse houdingen voor drainage van de grote bronchi beschreven (165)." In de ingenomen
positie beweegt de patiënt licht naar voren en naar achteren. Aangezien houdingsdrainage drukverhogend
werkt, dient er rekening gehouden te worden met contra-indicaties (bijvoorbeeld een zeer ernstige vorm van
COPD en/of een matig functioneren van het hart)."
c
Autogene drainage
"Autogene drainage is een vorm van zelfdrainage. Door het gebruik van de geleerde ademtechnieken,
waarbij de frequentie en de ademdiepte variereren, wordt gezocht naar de hoogst mogelijke luchtstroom in
verschillende generaties bronchi." Het transporteren van mucus door luchtstroom is afhankelijk van de
expiratoire luchtstroomsnelheid. Een effectief mucustransport treedt op bij hoge luchtstroomsnelheden (zie
bijlage 4.II.3). Een goede inspiratie is hiervoor een voorwaarde."
d
Lostrillen door middel van stemgeluid ('zoemen)
"Zoemen op verschillende toonhoogten wekt trillingen op. Het effect van zoemen op het klaren van de
mucus is tot nu toe onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd (zie bijlage 4.II.5)."
e
Positive Expiratory Pressure (PEP)
"Voordat het mucus in de kleine luchtwegen kan worden geklaard met behulp van hoesten en/of
geforceerde uitademing moet het mucus in meer centraal gelegen luchtwegen terechtkomen. Dit kan met
behulp van een threshold-PEP."
f
Flutter*
"Flutter is een combinatie van PEP en vibratie of oscillatie* en dit wordt toegepast via de mond. Er wordt
een expiratoire druk (5-35 cmH2O) gegeven door een balletje omhoog te blazen. De beweging van dit
balletje veroorzaakt een oscillerende werking (8-26Hz) (Kiesselman, 1991 in: (166)). Deze behandeling zou
het mucustransport verbeteren door de verwijding van de luchtwegen, door de toegenomen expiratoire druk
en door de genoemde luchtstroomtrillingen (Schibler, 1992 in: (27))." "Het effect van flutter op het klaren
van de mucus is tot nu toe onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd (zie bijlage 4, II,7).
Tabel 3a Aandachtspunten bevordering mucusklaring bij patiënten met COPD
•
•

•

3.4.4

(uit (1))

Bij het optreden van een luchtwegcollaps is de compressie te groot.
Door de hoest- of geforceerde expiratietechniek uit te voeren met minder kracht en vanaf een groter
longvolume kan dit zoveel mogelijk worden tegengegaan.
Hoesten of een geforceerde uitademing vereisen voldoende kracht van de buikspieren.
Indien er aanwijzingen zijn dat deze kracht onvoldoende is, kan gebruik worden gemaakt van
externe ondersteuning, in de vorm van manuele ondersteuning door de therapeut of door de patiënt
zelf.
Hoestprikkels kunnen bij patiënten die daar gevoelig voor zijn leiden tot prikkelhoest en
bronchospasme. Dit kan zoveel mogelijk worden tegengegaan door minder kracht te gebruiken. Ook
kan pursed lips breathing* worden toegepast.

Het verbeteren van het houdings- en bewegingsgedrag
De therapeut zal in de behandeling met de volgende aspecten rekening houden.
a
Het verbeteren van de (negatieve) lichaamsbeleving
"Naarmate de COPD in ernst toeneemt, ontstaan er meer beperkingen en participatieproblemen voor de
patiënt met COPD. Deze veranderingen kunnen onzekerheid veroorzaken bij de patiënt over zijn
mogelijkheden en beperkingen. Hierdoor kan een negatieve lichaamsbeleving ontstaan. In de behandeling is
het daarom van belang de patiënt vooral de mogelijkheden van zijn lichaam te laten ervaren."

b
Het aanpassen van dagelijkse houdingen en bewegingen aan de mogelijkheden van de patiënt
"Patiënten met COPD hebben vaak moeite om ademen en bewegen te synchroniseren. Het dagelijks
functioneren kan worden verbeterd door patiënten te leren efficiënt te ademen en te bewegen. Dagelijkse
bewegingen die relevant zijn voor de patiënt, zoals bukken, gaan zitten en opstaan, lopen et cetera, kunnen
op zodanige wijze worden aangeleerd dat het spiergebruik en het adempatroon zo efficiënt /functioneel
mogelijk is, waardoor de inspanningstolerantie wordt vergroot. De patiënt leert met name het tempo van
bewegen aan te passen aan de aanwezige mogelijkheden. Wanneer het ademen en het bewegen meer op
elkaar zijn afgestemd, is de verwachting dat klachten van dyspnoe zullen verminderen en dat desatureren*
minder snel zal optreden. Dit is niet wetenschappelijk onderzocht. Daarnaast zal de patiënt bij herhaaldelijk
onder begeleiding bewegen minder angst ervaren tijdens het bewegen, waardoor tevens klachten van
dyspnoe verminderen en desatureren* minder snel zal optreden.
c
Het verbeteren van de beweeglijkheid van de wervelkolom, de thorax en de schoudergordel
"De veel voorkomende inspiratiestand van de thorax en de elevatie van de schoudergordel bij patiënten met
COPD kunnen samengaan met een verminderde beweeglijkheid van de thorax richting de expiratie. Deze
verminderde beweeglijkheid is in veel gevallen functioneel. Het eventueel verminderen van de
inspiratiestand van de thorax op momenten dat dit mogelijk is, kan leiden tot een relatieve verbetering van
de beweeglijkheid van wervelkolom, de thorax en de schoudergordel. Dit kan een verbetering van het
dagelijks functioneren, een verbetering van de functie van het diafragma, een vergroting van het
ademteugvolume en een verlaging van de ademfrequentie tot gevolg hebben. Dit is niet wetenschappelijk
onderzocht."
d
Het verbeteren van de coördinatie en het evenwicht
"Een voorwaarde voor het goed functioneren in het dagelijks leven is de aanwezigheid van een goede
coördinatie en een goed evenwicht. Door de -vaak langdurige- beperkingen in activiteiten, kunnen de
coördinatie en het evenwicht verslechterd zijn. Indien de coördinatie en/of het evenwicht verminderd zijn,
zal hier in de behandeling aandacht aan besteed worden."
e
Het vergroten van de spierkracht in het dagelijks functioneren
"Afname van de (perifere) spierkracht komt vaak voor bij patiënten met COPD. De mogelijke oorzaken
hiervan staan beschreven in 1.4.5. Het aanbieden van oefeningen en houdingen en bewegingen die de
spierkracht van met name de armen en benen vergroten, is een onderdeel van de behandeling van een
patiënt met COPD. Indien de afgenomen spierkracht veroorzaakt of in stand gehouden wordt door
bijvoorbeeld hypoxemie*, steroïdbehandeling of malnutritie*, dienen deze factoren te worden verminderd
of opgeheven. Hierbij is multidisciplinaire behandeling een voorwaarde voor een optimaal resultaat."
f
Het verbeteren van de ergonomie
"Binnen de behandeling is aandacht voor de ergonomie belangrijk. De aanwezigheid van een ernstige mate
van obstructie kan aanleiding zijn om, in eventueel overleg met bijvoorbeeld een deskundige ergotherapeut,
te bekijken of een patiënt baat heeft bij aanpassingen. Voorbeelden hiervan zijn loophulpmiddelen
(bijvoorbeeld een rollator) of aanpassingen in het huis (traplift, aanpassingen aan douche of bad en
dergelijke)."
"Het gebruik van een rollator kan ook de adembeweging verbeteren aangezien de hulpademhalingsspieren
meer kracht kunnen leveren als de armen worden ondersteund. Het efficiënt gebruiken van de hulpmiddelen
kan binnen de therapie geoefend worden. Daarnaast geeft de therapeut adviezen over de afwisseling van
inspanning en rust bij het gebruik van de hulpmiddelen."
3.4.5

Het verbeteren van het functionele inspanningsvermogen
"In de praktijk zijn aan een afgenomen inspanningsvermogen veelal meerdere factoren debet (zie 1.4.5).
Om didactische redenen worden ze hier apart besproken. Met de onderstaande gegevens legt de therapeut
accenten in de behandeling, afhankelijk van de hulpvraag van een individuele patiënt."
"Het verbeteren van het inspanningsvermogen kan op twee manieren worden bewerkstelligd: enerzijds door
een toename van de efficiëntie en anderzijds door het verkrijgen van fysiologische trainingseffecten. Een
training met als doel het inspanningsvermogen te verbeteren dient minimaal zes weken en maximaal zes
maanden te duren met een trainingsfrequentie van tenminste driemaal per week gedurende 20-45 minuten.
Fysiologische trainingseffecten treden op wanneer het lichaam tegen een opklimmende belasting activiteit
moet leveren. Hierbij moet een minimale intensiteit worden gebruikt (zie uitwerking onder punt a
'Cardiocirculatoire limitatie')."

De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een passende inspanningstraining worden doorgaans door
de longarts verschaft. Wanneer de therapeut in het bezit is van de benodigde meetapparatuur en voldoende
ervaring heeft met het gebruik van deze apparatuur, kan hij ook zelf vervolgmetingen verrichten, met als
doel de ontwikkeling van de patiënt te volgen in de tijd. Bij het opstellen van een trainingsprogramma
wordt aangesloten bij wat de patiënt nodig heeft t.b.v. zijn ADL.
Tabel 3b Aandachtspunten verbetering inspanningsvermogen bij COPD-patiënten (1)
•
•

•
•

Voorwaarde voor het trainen van het inspanningsvermogen is een goede ademtechniek.
Deze techniek dient op de individuele patiënt te worden afgestemd.
Bij ieder trainingsprogramma dient aandacht te zijn voor alle functies/vaardigheden die
voor fysiek presteren van belang zijn, namelijk spierkracht, spieruithoudingsvermogen, snelheid,
coördinatie en lenigheid.
Hiervoor kunnen verschillende vormen worden gebruikt zoals circuittraining, sport en
spelvormen, zwemmen, e.d.
Bij COPD-patiënten is temporiseren van belang: op geleide van bijvoorbeeld de Borg-score
of de hartfrequentie zal de ene patiënt geactiveerd moeten worden terwijl een andere juist
moet worden geremd.
Functioneel oefenen gericht op ADL

a
Cardiocirculatoire limitatie
"Bij het trainen van het algemene inspanningsvermogen kan gebruik worden gemaakt van de algemene
trainingsprincipes. Om de conditie op te bouwen (fysiologische trainingseffecten te krijgen) dient minimaal
driemaal per week 20-45 minuten te worden getraind op 60-80% van de maximale hartfrequentie. De
training kan bestaan uit één of meerdere trainingsvormen." Naast oefeningen kunnen bewegingsvormen als
fietsen, lopen, traplopen en roeien worden gebruikt om het inspanningsvermogen te vergroten.
"Er is een specifiek trainingseffect, met andere woorden: vooral de bewegingsvorm die wordt getraind zal
verbeteren. Dit houdt in dat de inhoud van het programma moet worden afgestemd op de gewenste
activiteit, hulpvraag en het probleem van de patiënt."
Driemaal per week in de praktijk van de therapeut trainen blijkt vaak te belastend. Een alternatief is dan
tweemaal per week een uur in de praktijk van de therapeut te trainen, aangevuld met een
huiswerkprogramma. Om de conditie na het beëindigen van de therapie te onderhouden kan de
trainingsfrequentie worden teruggebracht naar één of twee keer per week met dezelfde intensiteit. Indien dit
praktisch gezien niet mogelijk is voor de patiënt of de therapeut dan is het mogelijk éénmaal in de twee à
drie weken te trainen in de praktijk van de therapeut, aangevuld met een gericht huiswerkprogramma.
Daarnaast kunnen het volgen van groepstherapie of deelname aan een sportactiviteit mogelijkheden zijn om
de conditie te onderhouden (zie 7.6)."
b
Ventilatoire limitatie
"Bij patiënten met ventilatoire limitatie kan er naast een algemeen trainingsprogramma ook
ademhalingsspiertraining worden gegeven. Beide onderdelen worden afzonderlijk besproken.
b1
Algemeen trainingsprogramma
"Patiënten met een ventilatoire limitatie van het inspanningsvermogen kunnen getraind worden met een
duurbelasting (zie bijlage 4, III), tenzij er sprake is van een hypoxemie* (saturatie*< 90%) of van ernstige
hypercapnie* (PaCO2 '55 mmHg) tijdens inspanning. De resultaten van de ergometrietest (verkregen via de
longarts) bepalen de trainingsbelasting; er wordt gestreefd naar 60-80% van de maximale belasting (Wmax)
met een trainingsduur van minimaal 20 minuten. Als er sprake is van een hypoxemie*/ernstige
hypercapnie* dient getraind te worden met een intervalbelasting. Het meest gangbaar zijn intervallen van
twee minuten belasten en twee minuten rust met een totale duur van minimaal 20 minuten. Ook bij
patiënten bij wie inspanning tot toename van de obstructie leidt is intervalbelasting de aangewezen manier
om het inspanningsvermogen te vergroten. Circuittraining of een interval loop- of fietsprotocol behoren hier
onder andere tot de mogelijkheden."
Tabel 3c Aandachtspunten in het trainingsprogramma bij COPD-patiënten met een ventilatoire limitatie; uit (1)
•
•

Er wordt getraind op een niveau dat de patiënt qua ademhaling aankan.
Hiernaast wordt er rekening gehouden met de Borg-score tijdens de belasting.
Bij deze patiëntengroep kan hypoxemie* tijdens inspanning optreden.
De ergometrietest met maximale belasting zal dit uitwijzen.
In overleg met de longarts dient bepaald te worden of en zo ja hoe de patiënt kan trainen.

b2
Ademspiertraining
"Voorwaarden voor het geven van een training van de inspiratoire ademspieren is een afgenomen
ademspierkracht of -uithoudingsvermogen (zie bijlage 4, IV)." Om te bepalen of er sprake is van een
afgenomen ademspierkracht of -uithoudingsvermogen dient de therapeut de PImax-waarde te hebben
ontvangen van de longarts of deze zelf te kunnen meten (met een monddrukmeter) (zie bijlage 3 voor
referentiewaarden). "De hoogte van de PImax bepaalt de trainingsbelasting. Om de inspiratoire ademspieren
te trainen is een inspiratoire weerstand nodig. Deze kan 'flow' afhankelijk* of 'flow' onafhankelijk
(threshold)* zijn. Om de kracht en het uithoudingsvermogen van ademspieren te vergroten zou dagelijks
tweemaal 15 minuten getraind moeten worden op een belastingsniveau van minimaal 30-40% van de
PImax. De PImax moet regelmatig worden gemeten, zodat indien nodig tijdens het programma de
trainingsintensiteit kan worden bijgesteld. Na afloop van het trainingsprogramma dient de ademspierkracht
te worden onderhouden. Dit kan door op dezelfde intensiteit twee- tot driemaal in de week tweemaal 15
minuten te trainen."
Tabel 3d Aandachtspunt voor ademspiertraining bij COPD-patiënten met ventilatoire limitatie (1)
•

Indien gebruik wordt gemaakt van een 'flow'afhankelijke weerstand* dient tijdens de training
feedback te worden gegeven over de gebruikte druk of 'flow' om de gewenste intensiteit te bereiken
(target-flow; target-pressure).
Dit kan met behulp van een tussengeschakelde druk- of 'flow'meter.

c
Zuurstoftransport limitatie
"Een zuurstoftransport limitatie heeft tot gevolg dat bij inspanning desaturatie optreedt. Een dreigende
hypoxemie* kan door additionele zuurstoftherapie worden voorkomen. Het geven van additionele zuurstof
valt onder medicatie en mag alleen worden toegepast op indicatie van de longarts die hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt. Een behandeling waarbij additioneel zuurstof wordt gegeven dient daarom in
gespecialiseerde centra te worden ingesteld. Als patiënten goed zijn ingesteld is training in de eerste lijn
mogelijk, mits de therapeut in het bezit is van een saturatiemeter om de zuurstofsaturatie tijdens de
behandeling te controleren. Bij het trainen van het inspanningsvermogen van deze patiënten dient gekozen
te worden voor intervalbelasting, tenzij additionele zuurstof is voorgeschreven. De intensiteit wordt
gebaseerd op de resultaten van de ergometrietest; uitgegaan wordt van die belasting waarop de patiënt nog
niet desatureert (saturatie* '90%, tenzij anders bepaald door de longarts)." "Daarnaast kan de patiënt in dit
verband ademoefeningen uitvoeren zoals ademen met een lage frequentie tijdens pursed lips breathing*."
Tabel 3e Aandachtspunt in de behandeling bij COPD-patiënten met zuurstoftransport limitatie (1)
•

d

Indien de TLCO (diffusiecapaciteit) lager is dan 50% voorspeld is een grotere kans op hypoxemie
tijdens inspanning.
Bij deze patiënten is extra aandacht voor het meten van de saturatie* tijdens inspanning essentieel.

Limitatie door perifere spierzwakte
"Bij de patiëntengroep met perifere spierzwakte kan een duurtrainingsprogramma (zie punt a
'Cardiocirculatoire limitatie') worden aangeboden, tenzij er hypoxemie* (saturatie* <90%) of ernstige
hypercapnie* (PaCO2 '55 mmHg) optreedt waardoor een intervalbelasting geïndiceerd is." "De hoogte van
de trainingsbelasting moet minimaal 60% van de Wmax zijn. Er wordt gestreefd naar een zo hoog
mogelijke belasting gedurende de ingestelde duur. In het trainingsprogramma dient additioneel aandacht te
worden besteed aan het verbeteren van de functie van de desbetreffende spiergroepen." Daarnaast kan de
perifere spierkracht ook in het dagelijks leven worden vergroot. "Voor het trainen van spierkracht en
uithoudingsvermogen van arm- en beenspieren gelden de algemene trainingsprincipes. Er dient driemaal per
week te worden getraind; meestal wordt gekozen voor een trainingsvorm met accenten op zowel kracht als
uithoudingsvermogen"; liefst zo specifiek mogelijk trainen zoals bijv. zitten gaan en opstaan (desgewenst
kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen als halters en elastieken banden).

Tabel 3f Aandachtspunt bij COPD-patiënten met perifere spierzwakte (1)
•

Voor het verbeteren van de spierkracht is een goede voedingstoestand van belang.
Het gebruik van met name orale corticosteroïden, alsook hypoxemie* en inactiviteit hebben een
negatieve invloed op de spierfunctie.
Als genoemde factoren mede de oorzaak zijn van de perifere spierzwakte, dienen
deze in overleg met de betreffende discipline te worden verminderd of opgeheven.

e
Andere inspanningslimitaties
Het inspanningsvermogen kan ook verminderd zijn door een ontregeling van het ademen, als gevolg van de
problemen die de patiënt bij inspanning ervaart. "Een patiënt heeft mogelijk als gevolg van angst voor
dyspnoe tijdens de fietstest geen maximale prestatie kunnen leveren. Ook andere aandoeningen of ziekten
kunnen hieraan ten grondslag liggen."
"Deze patiëntengroep kan een duurtrainingsprogramma worden aangeboden, tenzij er hypoxemie*
(saturatie* <90%) of ernstige hypercapnie* (PaCO2 '55 mmHg) optreedt waardoor een intervalbelasting
geïndiceerd is. Ook de andere functies en vaardigheden zoals spierfunctie, snelheid, coördinatie en
beweeglijkheid moeten worden getraind." Bij deze patiëntengroep zou gekozen kunnen worden voor een
extra lage aanvangsbelasting en een langzame opbouw naar voldoende hoge belasting om een
trainingseffect te kunnen bewerkstelligen.
"Indien angst of spanning een rol speelt bij het afgenomen inspanningsvermogen kunnen
ontspanningsoefeningen worden gegeven." Tevens kan de angst om te bewegen verminderd worden door de
patiënt in de behandeling tijdens (dagelijkse) bewegingen te begeleiden, waardoor de patiënt positieve
ervaringen krijgt wat betreft bewegen en de angst zal afnemen.
3.4.6

Het bevorderen van bewegingsactiviteiten en/of sport
"Patiënten met COPD kunnen gestimuleerd worden een sport of bewegingsactiviteit te beoefenen binnen een
reguliere sportvereniging. Wanneer patiënten zich niet op hun plaats voelen binnen een reguliere
sportvereniging is het aan te raden de patiënten te verwijzen naar een sportgroep van het Nederlands Astma
Fonds, waarin aangepaste sport en spelvormen onder deskundige leiding wordt gegeven. "De gezondheid
van de patiënt is bepalend voor de mogelijkheid van deelname aan deze sportgroepen. Het uitsluitcriterium
is: FEV1 <1000 ml (of <45% voorspeld) en/of arteriële hypoxemie* bij inspanning." Een andere
mogelijkheid is het volgen van groepstherapie - zie 7.6.

DEEL 2

BEROEPSINHOUDELIJK GEDEELTE

Deel 2 is voor deze richtlijn samengesteld door de VBC in samenwerking met het NPi - zie blz. 5 en
hoofdstuk 1 in het algemene deel voor de algemene procedure. De aanbevelingen van de klankbordgroep zie colofon - zijn in dit deel verwerkt.

Samenvatting Epidemiologische Gegevens COPD
Aard
Duur
Voorkomen
Incidentie
Prevalentie
Geslacht
Leeftijd
Problematiek
Risicofactoren
Prognose
Behandeldoel

Obstructie van de luchtstroom bij uitademen t.g.v. chronische bronchitis
of emfyseem, soms gepaard gaand met luchtweg-hyperreactiviteit
Vrijwel continu, toenemend bij exacerbaties*
Noordelijk halfrond, vooral westerse bevolking
2-3 nieuwe patiënten per 1000 inwoners per jaar
24 mannen en 14 vrouwen per 1000 inwoners
Mannen vaker dan vrouwen (verhouding 1,7:1)
Vooral middelbare leeftijd (aantal bij mannen loopt op na het 45e jaar)
Dyspnoe (bemoeilijkt ademen, kortademigheid) hoesten*, piepen, opgeven
van sputum, terugkerende luchtweginfecties
Mogelijke samenhang met rookgedrag/giftige stoffen; hoge leeftijd
Afhankelijk van de precieze oorzaak en/of leefwijze - zie 2.2
Verminderen van klachten/dyspnoe; bevorderen/verbeteren van mucusklaring,
verbeteren inspanningsvermogen/longfunctie, voorkomen van plotselinge
verergering/complicaties/invaliditeit
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Verwijzing
De meeste mensen met COPD worden verwezen door de huisarts en - in mindere mate - door de
longarts. Voor het overleg met de verwijzer kunnen de gegevens in dit hoofdstuk van belang zijn.
Voor de doelstellingen van de behandeling is van belang dat de gevolgen van de aandoening over
het algemeen wel te beïnvloeden zijn, vooral met een adequaat bewegingsprogramma waarin voldoende
beweging en regelmatig oefenen centraal staan.

4.1

Verwijsindicaties
Vooralsnog kan worden aangenomen dat - afgezien van eventuele door de verwijzer aan te geven contraindicaties vanwege een andere aandoening - de meeste patiënten met COPD kunnen worden verwezen voor
oefentherapie Cesar. In tabel 4 is een aantal functionele klachten vermeld die als criteria voor verwijzing
kunnen dienen.

Tabel 4 Klachten die voor verwijzing aanleiding kunnen zijn
N
N
N
N
N
N
N

dyspnoe
stoornissen in de mucusklaring
houdings- en bewegingsafwijkingen in relatie tot de klacht
vermindering van het inspanningsvermogen en/of perifere spierkracht (met name wanneer dit ervaren
wordt tijdens activiteiten in het dagelijks leven)
beperkingen in activiteiten in het dagelijks leven
evenwichtsstoornissen
bewegingsangst

4.2

Aantal behandelingen / Behandelduur
Mensen met COPD hebben veelal meer dan 18 behandelingen nodig, afhankelijk van nadere diagnostiek
(FEV1* < 60%). Na een voldoende aantal individuele behandelingen nodig hebben kan bezien worden of
betrokkene kan overstappen naar een vorm van groepstherapie voor COPD - zie 7.6. De behandelduur is
derhalve afhankelijk van meerdere factoren.
In de eerste weken worden meestal 2 behandelingen per week gegeven, later 1x per week. Een
jaarlijkse nacontrole wordt aanbevolen.
Als de diagnose duidelijk is, doet de therapeut er goed aan de patiënt niet zonder meer langdurig
individueel te behandelen, ook al staat de diagnose op de 'lijst' langdurige behandeling. Afhankelijk van de
ernst van de klachten en de resultaten van de behandeling, kan met de patiënt besproken worden over te
gaan naar een groepsbehandeling voor mensen met COPD - zie 7.6. Het moment waarop dit mogelijk zal zijn
hangt af van de mate waarin bewustwording, inzicht en 'zelfmanagement' van klachten tot stand zijn
gekomen en de mate waarin dit effect heeft op de klachten en het motorisch gedrag (motorische
vaardigheden). Mensen met O2 additie zijn vaak minder mobiel en minder geschikt voor groepsbegeleiding.
Naar de effecten van de behandeling met oefentherapie Cesar wordt weinig onderzoek verricht; er
is door het NPi geen enkele publicatie over gevonden. Voorlopige algemene resultaatgegevens - maar nog
niet voor COPD - zijn in hoofdstuk 8 vermeld. Uit de te verzamelen cijfers zal t.z.t. moeten blijken welk
aantal behandelingen gemiddeld wordt gegeven en welk behandelresultaat daarmee samenhangt.

4.3

Eerdere behandelingen
Adviezen over eerdere (medische) behandelingen voorafgaand aan oefentherapie, zijn nog niet eenduidig.
Veel patiënten hebben eerder vaak wel individuele therapie - soms fysiotherapie, soms oefentherapie Cesar
of -Mensendieck, hoewel niet vaker dan andere groepen patiënten. Een aantal specialisten verwijst heel
gericht voor oefentherapie Cesar met de vraag om een totaalbenadering in de behandeling - zie Algemeen
deel hoofdstuk 2.

4.4

Patiëntgerichte behandelaspecten
Bij het geven van informatie, advies en begeleiding is een goede voorlichting over de mogelijke gevolgen
van de aandoening en vooral het motiveren tot voldoende beweging belangrijk - zie ook 7.4. Essentieel is
dat de patiënt leert de eigen grenzen te herkennen, de juiste houdings- en bewegingsgewoonten aanleert en
traint en met de therapeut een doeltreffend oefenprogramma opstelt. Dit is van belang voor mensen met
COPD - zie ook 5.3.
Daarnaast zal de Oefentherapeut Cesar de advisering en/of begeleiding richten op andere (sociale)
activiteiten en leefregels.

4.5

Verwijsinformatie
De Oefentherapeut Cesar krijgt veel patiënten doorgestuurd zonder specifieke informatie. Het is derhalve
van belang de juiste informatie van de verwijzer te verkrijgen.
Als de therapeut bij de anamnese, in het onderzoek of tijdens de behandeling enkele (combinaties
van) specifieke kenmerken, risicofactoren of klachtpatronen vindt - zie ook hoofdstuk 5 - die niet op de
verwijzing/verwijsdiagnose voorkomen, wordt deze geacht nadere gerichte informatie aan de verwijzer te
vragen, om na te gaan of de verdenking juist is. Voor de Oefentherapeut Cesar is het van belang te weten
wat de uitslag is van verricht onderzoek en wat daarvan de consequenties kunnen zijn voor de
behandeldoelen en de behandeling - zie ook hoofdstuk 3.1.
Indien er sprake is van een langdurige(r) behandeling, dan is het voor de behandeling en de
bepaling van het behandelresultaat voor de therapeut van belang op de hoogte te blijven van relevante
onderzoeksuitslagen.
Tabel 5 vat samen welke verwijsinformatie nodig is.

Tabel 5 Verwijsinformatie
diagnosegegevens

behalve de diagnose ook de mogelijk onderliggende oorzaak en de eventuele
prognose
ernst en aard
van de obstructie, het emfyseem, longfunctiegegevens
ziektegeschiedenis
voor zover van belang voor de behandeling
medische gegevens
relevante - bijv. nevenpathologieën (onder andere m.b.t. gaswisseling in rust en
tijdens inspanning, en m.b.t. voedingstoestand)
overdrachtsgegevens
indien door anderen behandeld
onderzoeksgegevens
voor zover van belang voor de behandeling
gegevens over het beloop
mate van verslechtering/verbetering; stadium van het ziekteproces
contra-indicaties zo ja: welke en waarom
medicatie-gegevens
voor zover van belang voor de behandeling
overige gegevens indien van belang voor de behandeling; bijv. relevante psychosociale informatie
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Klachten
Klachten van mensen met COPD kunnen van verschillende aard zijn. In deel 1, met name
hoofdstuk 2, zijn de gevolgen van COPD in medische terminologie beschreven. In dit hoofdstuk worden die
klachten omschreven volgens indeling van de ICF: Internationale Classificatie van (beperkingen in)
Functie/structuur, vaardigheden en participatie (voorheen ICIDH*). Deze indeling is vooral van belang in
de communicatie met andere, vooral paramedische, beroepsgroepen.
Verschillende beroepsgroepen behandelen bij een zelfde diagnose andere soorten klachten. Zo
zullen bijv. de diëtist of logopedist zich op een ander deel van het klachtenspectrum richten. In dit
hoofdstuk worden met name die klachten beschreven die een rol (kunnen) spelen in de behandeling door de
Oefentherapeut Cesar.
Omgaan met klachten (Coping)
De wijze waarop iemand met pijn omgaat kan de relatie tussen (chronische) pijn en het optreden van
beperkingen in activiteiten beïnvloeden. Naast persoonlijke en omgevingsfactoren is daarop ook de
interactie tussen betrokkene en behandelaar van invloed. Een fysiek actieve leefstijl, waarbij iemand
ondanks de pijn probeert te functioneren, heeft in het algemeen een gunstig effect op de klachten. Minder
bewegen, het vermijden van activiteiten of "rusten" om de pijn te verminderen, heeft meestal een negatieve
effect op de klachten. In hoofdstuk 2 van het Algemene deel is een uitgebreide omschijving opgenomen.

5.1

Structuur / Functies
Bij mensen met COPD staat een chronische obstructie van de bronchiën centraal, waarbij klachten kunnen
optreden zoals hoesten*, het opgeven van slijm, veranderd adempatroon en kortademigheid (dyspnoe)
waardoor iemand moeite kan krijgen met inspanning. Als inspanning onprettig en/of beangstigend is,
bestaat de neiging zijn minder actief te worden. Vermindering van activiteiten in combinatie met het
gebruik van medicijnen (corticosteroïden) en/of een slechte voedingstoestand, kan leiden tot een afname
van het functionele uithoudingsvermogen en belemmeringen in het dagelijks leven tot gevolg kunnen
hebben.

5.2

Vaardigheden
Bovenstaande kan leiden tot een verminderd tot slecht functioneren in de ADL (Activiteiten in het Dagelijks
Leven).
De Oefentherapeut Cesar onderzoekt ook of er functionele beperkingen zijn, zoals problemen in het
uitvoeren van algemene dagelijkse bewegingen of motorische vaardigheden, die kunnen samenhangen met
beperkingen in dagelijkse activiteiten. Het is daarom goed dat betrokkene verstandig leert omgaan met
beperkingen.

5.3

Participatie
Uit angst voor dyspnoe en andere symptomen, ontwikkelen veel mensen met COPD gaandeweg een andere
dagindeling. Daarmee beperken zij hun actieradius, wat kan leiden tot een minder deelnemen aan het
arbeidsproces en/of andere sociale contacten. Daardoor ontstaat de kans op een sociaal isolement. Men gaat
opzien tegen het boodschappen doen en/of trekt zich terug uit hobby's, sport, of andere activiteiten.
Factoren zoals (huishoudelijke) hulp, afstand naar winkels en faciliteiten op het werk zijn daarin
medebepalend.
In dit verband is het van belang het functionele uithoudingsvermogen en adequate motorische
vaardigheden te trainen en zinvolle (sport)activiteiten te ondernemen.
Omgevingsfactoren
Gewone praktische zaken, zoals in de inrichting van huis of werkplek, kunnen lastige obstakels zijn. Over
eventuele hulpmiddelen - zoals een rollator, traplift, aanpassingen aan douche of bad - kan de
Oefentherapeut Cesar adviseren en/of, in overleg met de verwijzer, andere hulpverleners zoals de
ergotherapeut inschakelen.

Samenvatting
De belangrijkste klachten die redenen kunnen vormen om de behandeling van de Oefentherapeut Cesar te
overwegen, zijn samengevat in tabel 6.

Tabel 6 Mogelijke redenen voor behandeling
N
N
N
N
N
N
N
N
N

kortademigheid / dyspnoe
adempatroon
hoesten
opgeven van slijm
houdings- en bewegingsgedrag
conditie
hulpmiddelen
eventuele andere klachten die de COPD compliceren
beperkingen en participatieproblemen
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Onderzoek
Afhankelijk van de onderliggende oorzaak, die voor de diverse vormen van COPD kunnen variëren,
en eventuele andere klachten wordt het onderzoek gericht uitgevoerd. Indien onduidelijkheid blijft bestaan
over de aard en ernst van de aandoening, neemt de therapeut contact op met de verwijzer.
Elke beroepsbeoefenaar die zich met het bewegen bezig houdt, onderzoekt en analyseert de
oorzaken van klachten die samen hangen met het bewegen van de patiënt. Het gaat dan om het opsporen
van klachten zoals verkorte spieren, bewegingsbeperkingen in gewrichten etc. Het beroepsspecifieke van
Cesar wordt beknopt getypeerd in bijlage 2 en 3.

6.1

Anamnese
In de anamnese worden aspecten nagegaan die van belang zijn in relatie tot de al dan niet bekende diagnose,
de verwijsgegevens van de verwijzer en de dagelijkse bezigheden in werk- thuis- of vrije tijdsituatie. In de
anamnese komen onderwerpen aan de orde zoals vermeld in tabel 7.
Voor COPD kan in de anamnese nog gebruik gemaakt worden van meetinstrumenten om gegevens
over de mate van dyspnoe te verkrijgen: zie hoofdstuk 3.3.6 en bijlage 3 (VAS, Borgschaal, SGRQ, CRDQ).

Tabel 7 Checklist Algemene Anamnese
reden van verwijzing en de specifieke hulpvraag
het (huidige) gezondheidsprobleem cq de huidige situatie
N
klachten (aard, locatie, moment van optreden, frequentie)
N
stoornissen (in functie / structuur)
N
beperkingen (in activiteiten)
N
participatieproblemen
N
hulpmiddelen
N
woonsituatie
N
verwachtingen van betrokkene t.a.v. de therapie
N
bekendheid van betrokkene m.b.t. zijn klachten/aandoening
N
behoefte aan informatie
N
medicijngebruik (i.v.m. risico's, conditie)
N
andere aandoeningen van belang voor de behandeling
N
deelname aan andere vormen van therapie (bijv. groepsbehandeling) of anderszins
begin en beloop van de klachten inclusief de medische historie zoals
N
reeds verricht onderzoek
N
eerdere behandelingen/therapievormen
N
effect van eerdere behandelingen
factoren die klachten beïnvloeden, zoals
N
aandoenings-, persoons- en omgevingsgebonden factoren die klachten kunnen
verergeren of verminderen
N
wijze waarop betrokkene met de klachten omgaat dan wel deze kan 'beheersen'
N
belasting van werk, sport, thuissituatie en mate van zelfredzaamheid
overige klachten en factoren van specifiek belang voor de betreffende aandoening
N
zie deel 1 en/of tabel 8
overige factoren die een rol kunnen spelen in het geobserveerde bewegingsgedrag

Afhankelijk van wat verteld wordt of wat de therapeut opvalt, kan tot een bepaald vermoeden leiden.
Vooral als de diagnose nog niet bekend is gaat de therapeut daarop nader in. In tabel 8 zijn daartoe de
specifieke aandachtspunten voor COPD vermeld.

Tabel 8 Checklist Specifieke Anamnese bij (vermoeden van) COPD
aanwijzingen voor dyspnoe
N
aard obstructie: chronische bronchitis / emfyseem?
N
wanneer treedt dyspnoe op / in welke mate
N
is er vermindering van het inspanningsvermogen; wanneer/waarom
N
heeft betrokkene moeite met inspanning / is hij/zij snel vermoeid
aanwijzingen voor stoornissen in de mucusklaring
N
is er sprake van hoesten; zo ja is deze productief en efficiënt
N
is er sprake van een verhoogde sputumproductie; zo ja, kan het sputum opgegeven worden
zo ja: wat is de hoeveelheid, kleur en consistentie van het sputum
N
zijn er relaties tussen sputumproductie, houding, activiteit en medicatie
N
is betrokkene bekend met mobilisatie-/expectoratietechnieken
N
zijn er negatieve gevolgen van mucusretentie; exacerbaties*; infecties; vermoeidheid
zijn er beperkingen in activiteiten
N
zoals douchen, traplopen, aankleden, haren kammen
N
is plat liggen mogelijk?
N
is het activiteitenniveau (ADL) verminderd t.g.v. de COPD
N
hoe ervaart betrokkene de gevolgen van zijn klachten, ook m.b.t. sociale contacten
voorts zijn de volgende functionele aspecten van belang
N
specifiek vragen naar ontstaan/beloop, consultatie van artsen; eerdere therapievormen en/of
ziekenhuisopnamen; effecten van therapievormen
N
provocerende factoren zoals hyperreactiviteit, emotie/gedrag, werkomstandigheden
N
rookgedrag
N
andere aandoeningen (tractus locomotus, andere tracti; hart)
N
zijn er slaapproblemen (bij inslapen of doorslapen) hoe is de slaaphouding
N
overgewicht of juist afname van het gewicht ondanks normaal eetpatroon; is er
begeleiding van een diëtist
N
welke factoren verminderen de klachten (rust, medicijnen, omgevingsfactoren)
N
zijn er aanwijzingen voor overige klachten zoals
• hypoxie/hypoxemie (slaapproblemen, ochtendhoofdpijn, concentratiestoornissen)
• klachten van het adembewegingsapparaat / nekklachten t.g.v. adempatroon
• pijn gerelateerd aan diep ademhalen/hoesten
• hyperventilatie component
• decompensatio cordis

6.2

Onderzoek
Bij COPD kan er in onderzoek sprake zijn van kenmerkende aspecten. Deze zijn samengevat in de tabel 9,
10 en 11.
Contra-indicaties bij onderzoek: vooralsnog geen.
Vastleggen van gegevens is van belang om het beloop van tijd tot tijd te beoordelen. In bijlage 3 is een
aantal instrumenten beschreven.

ALGEMENE INDRUK & STATIEK

De belangrijkste aandachtspunten bij patiënten met COPD zijn de aanwezigheid van cyanose*, de wijze van
ademen (bijvoorbeeld aanwezigheid van ademgeluiden, aanwezigheid van dyspnoe in rust en tijdens
spreken, aanwezigheid van spontane pursed lips breathing* en/of 'neusvleugelen'*), de voorkeurshouding,
de wijze van bewegen (bijvoorbeeld aanwezigheid van romprotaties), de snelheid van bewegen, de
aanwezigheid van ondergewicht en de aanwezigheid van atrofie van de perifere musculatuur.
INSPECTIE & PALPATIE

Bij een patiënt met COPD ligt het accent op de aanwezigheid van een inspiratiestand van de thorax,
afwijkingen in de stand van de wervelkolom, de aanwezigheid van atrofie van de buik-, schoudergordel-,
thorax- en beenmusculatuur, de aanwezigheid van hypotonie van de buik-, bekken- en beenmusculatuur
en/of de aanwezigheid van hypertonie van de nek-/schoudergordelmusculatuur.
Indien mogelijk vindt in de staande houding observatie en eventueel palpatie plaats van de
lichaamsstructuren (inspectie en palpatie).

Observatie adempatroon
Bij de observatie van het adempatroon - zie ook hoofdstuk 1.4 - wordt vooral gelet op de ademfrequentie,
de ademdiepte, de beweging van de thorax en de buikwand tijdens in- en expiratie, de
bewegingsmogelijkheid van het diafragma, de activiteit van de buikspieren en de hulpademhalingsspieren
tijdens in- en expiratie in rust, de aanwezigheid van een trachea dip* tijdens inspiratie, de aanwezigheid van
een adempauze, de aanwezigheid van een neus- c.q. mondademhaling, de aanwezigheid van een positief
teken van Hoover* en de regelmaat van het ademen (1). Daarnaast is de beoordeling van de geforceerde
expiratie en de hoesttechniek een onderdeel van de observatie van het adempatroon.
Tabel 9 Aandachtspunten Statiek, Inspectie en Palpatie
algemeen
N
aanwezigheid van cyanose*
N
wijze van ademen (bijvoorbeeld aanwezigheid van ademgeluiden)
N
aanwezigheid van dyspnoe in rust en tijdens spreken
N
aanwezigheid van spontane pursed lips breathing* en/of 'neusvleugelen'*
N
voorkeurshouding
N
wijze van bewegen (bijvoorbeeld af-/aanwezigheid van romprotaties)
N
snelheid van bewegen
N
aanwezigheid van ondergewicht/overgewicht
N
aanwezigheid van atrofie van de musculatuur
adempatroon
N
ademfrequentie, ademdiepte en regelmaat van ademen
N
beweging van thorax en buikwand tijdens in- en expiratie
N
bewegingsmogelijkheid van het diafragma
N
activiteit van buikspieren en hulpademhalingsspieren tijdens in- en expiratie in rust
N
aanwezigheid van een trachea dip* tijdens inspiratie
N
aanwezigheid van een adempauze
N
aanwezigheid van een neus- c.q. mondademhaling
N
aanwezigheid van een positief teken van Hoover*
voorts
N
N
N
N
N
N
N

beoordeling van geforceerde expiratie en hoesttechniek
inspiratiestand van de thorax
afwijkingen in de stand van de wervelkolom
aanwezigheid van atrofie van buik-, schoudergordel-, thorax- en beenmusculatuur
aanwezigheid van hypotonie van buik-, bekken- en beenmusculatuur
aanwezigheid van hypertonie van schoudergordelmusculatuur
evenwicht

ALGEMEEN BEWEGINGSONDERZOEK

In het houdings- en bewegingsonderzoek wordt bij COPD met meer aandacht gekeken naar de coördinatie,
de spierkracht, de circulatie en de adembeweging: naar het al dan niet functioneel spiergebruik, het
adempatroon, de mate van dyspnoe tijdens bewegen en de synchronisatie van ademen en bewegen. De
Oefentherapeut Cesar beoordeelt in hoeverre afwijkingen van het normbeeld functioneel zijn, dat wil
zeggen in hoeverre dit functionele aanpassingen zijn aan pathologische veranderingen (bijvoorbeeld de
inspiratiestand van de thorax en de verkorting van de hulpademhalingsspieren).
Tabel 10 Aandachtspunten Algemeen Bewegingsonderzoek
N
N
N
N
N
N
N
N
N

coördinatie, spierkracht, circulatie en adembeweging tijdens bewegen
al dan niet functioneel spiergebruik
adempatroon
mate van dyspnoe tijdens bewegen
synchronisatie van ademen en bewegen
in hoeverre zijn afwijkingen functionele aanpassingen aan pathologische veranderingen (bijvoorbeeld
de inspiratiestand van de thorax en de verkorting van de hulpademhalingsspieren)
evenwicht
indruk functioneel uithoudingsvermogen
nagaan wat de redenen kunnen zijn van een verkeerde bewegingsuitvoering.

SPECIFIEK BEWEGINGSONDERZOEK

Het specifieke bewegingsonderzoek is deels afhankelijk van wat uit het voorgaande onderzoek is gekomen.
Indien er stoornissen in de mucusklaring zijn, richt het onderzoek zich op het vormen van een
indruk van de kracht en het uithoudingsvermogen van de buikspieren, aangezien dit van belang is voor een
goede mucusklaring.
Indien er als gevolg van de aandoening een afwijkende houding is ontstaan, kan dit leiden tot een
veranderde spanningsopbouw van de spieren in het gehele lichaam. Hierdoor kan een patroon van verkorte
en verzwakte spieren/ spiergroepen ontstaan.
De afwijkende houding en de afwijkende spierkracht en spierlengte (bijvoorbeeld verkorting van de
hulpademhalingsspieren, inademingsstand van de thorax en aanwezigheid van hypertonie/ hypotonie) zijn
bij veel patiënten met COPD echter functioneel. Het is dan niet noodzakelijk verder specifiek
bewegingsonderzoek ten aanzien van spierkracht en spierlengte te verrichten.
Indien er uit voorafgaande onderzoeken naar voren komt dat er sprake is van niet-functionele
spierkrachtsvermindering en/of spierlengtevermindering worden de relevante spierkrachttests en/of
spierlengtetests uitgevoerd, zoals gebruikelijk in de oefentherapie Cesar.
De veel voorkomende inspiratiestand van de thorax kan vermindering van beweeglijkheid van de
thorax en de schoudergordel tot gevolg hebben. Deze vermindering van beweeglijkheid van de thorax kan
niet meer hersteld worden tot de oorspronkelijke beweeglijkheid, maar de Oefentherapeut Cesar bekijkt in
hoeverre de inspiratiestand reversibel is.
De spierkracht van de m. quadriceps geeft een globale indruk van de algemene perifere spierkracht.
"Mogelijke oorzaken van algemene en perifere spierzwakte kunnen zijn: decompensatio cordis, gebruik van
corticosteroïden en ondergewicht." Als genoemde factoren mede oorzaak zijn van de perifere spierzwakte,
is het zinvol met respectievelijk de cardioloog, de longarts en/of de diëtist overleg te hebben over mogelijke
behandelingen.
Om gerichte inspanningstraining te kunnen geven dienen gegevens over de saturatie*, de mate van
dyspnoe en het inspanningsvermogen bekend te zijn. Deze gegevens worden doorgaans door de longarts
verschaft. Wanneer de therapeut kan beschikken over de benodigde meetapparatuur en voldoende ervaring
heeft met het gebruik van deze apparatuur, kan hij ook zelf aanvullende of tussentijdse metingen verrichten.
De saturatie* wordt gemeten met de pulsoximeter en de mate van dyspnoe met de Borgschaal - zie bijlage
3. De looptest* en de shuttle-runtest leveren gegevens over het inspanningsvermogen van de patiënt.
Voorts kunnen er individuele motorische gewoonten zijn die verder niet specifiek zijn voor de
ziekte maar wel opvallen in het specifieke bewegingsonderzoek volgens Cesar.
Tabel 11 Aandachtspunten Specifiek Bewegingsonderzoek
bij stoornissen in de mucusklaring
N
kracht en uithoudingsvermogen van de buikspieren
bij een afwijkende houding
N
spanningsopbouw van spieren in het gehele lichaam
N
patroon van verkorte en verzwakte spieren/spiergroepen
N
hypertonie/ hypotonie (bij COPD vaak functioneel)
bij niet-functionele spierkrachtsvermindering en/of spierlengtevermindering
N
relevante spierkracht
N
relevante spierlengte
bij inspiratiestand van de thorax
N
beweeglijkheid van de thorax
N
beweeglijkheid van de schoudergordel
Voorts
N
spierkracht van de m. quadriceps
N
gegevens over saturatie*, mate van dyspnoe en inspanningsvermogen

6.3

Analyse en Conclusies
De Oefentherapeut Cesar analyseert alle verkregen gegevens om te komen tot een beroepsspecifieke
diagnose. De vragen waarop de Oefentherapeut Cesar een antwoord zal formuleren, zijn opgenomen in
tabel 12. Daaruit resulteren de belangrijkste aangrijpingspunten en doelen voor de behandeling - zie
hoofdstuk 7.

Tabel 12 Checklist Analyse en Conclusies
N
N
N
N

welke hulpvraag heeft betrokkene
in welke fase van de aandoening bevindt betrokkene zich
wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen
in hoeverre zijn de problemen direct het gevolg van de aandoening zelf en in hoeverre hangen deze
samen met persoonsgebonden factoren

N
N
N
N

hoe schat de OTC het beloop in m.b.t. de behandeling
welke aspecten zijn beïnvloedbaar middels oefentherapie Cesar
hoe kan de behandeling beïnvloed worden door onbehandelbare aspecten
zijn er nog andere factoren van belang voor de behandeling (bijv. eerdere/andere
behandelingen; houding t.o.v. medicatie)

N
N
N
N

begrijpt betrokkene wat de behandeling van de OTC inhoudt
is betrokkene gemotiveerd voor de behandeling
is betrokkene met deze problematiek terecht naar de OTC verwezen?
bestaat er nog onduidelijkheid, waarvoor overleg met de verwijzer nodig is?

N

welke aangrijpingspunten zijn belangrijk voor behandeling resp. behandeldoelen

7

Behandeling
De behandeling van de Oefentherapeut Cesar is zowel gericht op de specifieke klachten van de
patiënt als op zijn houdingen en bewegingen (motorische gedrag) die van belang zijn voor zijn dagelijks
leven (ADL).
Oefentherapeuten Cesar werken in principe niet met (fysisch-technische) apparatuur. Waar zij
werkzaam zijn in een (specifieke) instelling, worden zij intern opgeleid om ingeschakeld te kunnen worden
in een integrale behandelingsaanpak (soms vooral in nacht- en weekeinddiensten). Om deze reden komt een
aantal onderwerpen in hoofdstuk 3.4 uitgebreid en in 7.3. beknopt aan de orde. Aan de hand daarvan kan de
Oefentherapeut Cesar nagaan of de gevolgde (bij- en na)scholing toereikend is om mensen met COPD met
complexe problematiek adequaat te kunnen behandelen.

7.1

Aangrijpingspunten
De aangrijpingspunten voor de behandeling kunnen worden gezien als de feitelijke startsituatie voor de
patiënt. Deze worden mede bepaald door de (resterende) motorische capaciteiten en vaardigheden van de
patiënt en de wijze waarop deze zijn dagelijkse houdingen en bewegingen uitvoert. Deze situatie wordt
bepaald aan de hand van het beroepsspecifieke Cesar-onderzoek.
Voor COPD is dit des te meer van belang, omdat de lange termijn perspectieven mede door
verantwoorde dagelijkse bewegingsactiviteiten worden beïnvloed.
De aangrijpingspunten kunnen door de Oefentherapeut Cesar worden aangegeven in de
beroepsspecifieke diagnosecode, die aansluit op de VNZ-codering. Deze codering is mede ontwikkeld op
basis van de ICF: Internationale Classificatie van (beperkingen in) Functie /structuur, vaardigheden en
participatie (voorheen ICIDH*) - zie ook hoofdstuk 5. Deze codering beoogt een 'brug' te zijn tussen de
medische diagnose en de beroepsspecifieke diagnose, opdat de communicatie met andere beroepsgroepen
vergemakkelijkt kan worden.

7.2

Behandeldoelen
De belangrijkste behandeldoelen als beoogde eindsituatie van de behandeling worden altijd individueel
bepaald op basis van de analyse & conclusie en de daaruit resulterende aangrijpingspunten voor de
behandeling. Daarnaast worden ook algemene doelen beoogd: in bijlage 2 en 3 in het Algemene deel wordt
nader ingegaan op het onderwerp motorische gedragsverandering en de werkwijze van de Oefentherapeut
Cesar.
Het hoofddoel van de behandeling van een patiënt met COPD is het verbeteren / onderhouden van
het functionele uithoudingsvermogen. Afhankelijk van de bevindingen in het onderzoek kunnen de
(sub)doelen in tabel 13 van belang zijn bij een patiënt met COPD.
In de individuele behandeling spelen de bewustwording van bewegen en de eigen fysieke grenzen
en mogelijkheden een rol. Met name wordt (extra) aandacht besteed aan het opstellen van haalbare doelen
resp. een geschikt programma daartoe, samen met de patiënt die daartoe ook gemotiveerd en gestimuleerd
zal worden.
Daarnaast zal de Oefentherapeut Cesar de patiënt adviseren en begeleiden en informatie
verstrekken over onderwerpen waarover de patiënt nadere informatie wil of moet hebben. Zoals over andere
behandelvormen of hulpmiddelen.
Hoewel COPD een aandoening is die in aanmerking komt voor langduriger behandeling indien er
sprake is van een FEV1* < 60%, kan de individuele behandeling voor de patiënt zeer verschillend zijn. Dat is
afhankelijk van de ernst van de COPD en de motorische vaardigheden van de patiënt. Indien de patiënt kan
overstappen naar een groepsbehandeling, een geschikte sport of naar post-therapeutische groepslessen,
hoeft deze niet in alle gevallen 'uitbehandeld' te zijn.

Tabel 13 Belangrijkste behandeldoelen bij COPD
algemeen
N
correctie van relevante houdingen en bewegingen
N
vermindering van klachten die door betere dagelijkse houdingen en bewegingen te
beïnvloeden zijn, waarbij de patiënt leert rust en belasting adequaat af te wisselen
N
leren herkennen en inschatten van signalen die iets zeggen over de eigen fysieke grenzen en
daarmee goed leren omgaan: bewustwording en 'zelf management'
N
opbouwen van een adequate fysieke conditie/spierkracht
N
bevorderen van bewegings- en/of sport activiteiten i.v.m. ADL, werk, hobby
N
leren ontspannen
vervolg tabel zie volg. blz. ⎟

Tabel 13 vervolg

Belangrijkste behandeldoelen bij COPD

specifiek
N
verminderen van dyspnoe, rekening houdend met nevenpathologie
N
verbeteren van de (functionele) adembeweging
• in relatie tot de individuele houdingen en bewegingen
• in relatie tot de obstructie
• in relatie tot ontspanning
N
bevorderen van de mucusklaring
N
verbeteren van het inspanningsvermogen / functioneel uithoudingsvermogen
N
indien niet elders aan de orde gekomen: leren van inhalatietechnieken
N
trainen perifere spierkracht
N
evenwichtstraining
N
drainage houdingen aanleren

7.3

Behandelplan
De doelen geven al aan waar het in elke behandeling weer om gaat: zie tabel 13, waarin blijvende
aandachtspunten zijn vermeld. Daarbij zal de Oefentherapeut Cesar ook letten op voldoende afwisseling in
de aan te bieden oefeningen. Op deze manier leert de patiënt de eigen mogelijkheden en grenzen kennen en
daarmee zo goed mogelijk omgaan. In tabel 14 zijn de thema's/aandachtspunten in het behandelplan
aangegeven. Voor COPD zijn er voorts nog specifieke aspecten in de behandeling aan te geven - zie hierna.

Tabel 14 Thema's / aandachtspunten in het behandelplan
N
N
N
N
N
N
N
N

dyspnoe
ademen in relatie tot de obstructie / evt. pursed lip breathing technique aanleren
adempatroon in relatie tot houding en beweging
algemene conditie/inspanningsvermogen
specifieke conditie-aspecten (spieren / ademhaling en longfunctie)
inhalatietechnieken
mucusklaring
drainage houdingen

SPECIFIEKE ASPECTEN IN DE BEHANDELING VAN COPD

De navolgende onderwerpen zijn in hoofdstuk 3.4 uitgebreider beschreven.
Nogmaals zij opgemerkt dat de Oefentherapeut Cesar niet met (fysisch-technische) apparatuur werkt.
Aanbevolen oefendoelen kunnen vaak gerealiseerd worden met een op maat gesneden keuze uit de
oefenstof van de Oefentherapie Cesar.
1
2
3
4
5
6

Het leren van inhalatietechnieken
Het verminderen van dyspnoe
Het bevorderen van de mucusklaring
Het verbeteren van het houdings- en bewegingsgedrag
Het verbeteren van het inspanningsvermogen
Het bevorderen van bewegingsactiviteiten en/of sport

7.3.1

Het leren van inhalatietechnieken
Als de patiënt niet eerder van beroepsbeoefenaren uit andere disciplines toereikende instructies heeft
gekregen over het toedienen van inhalatiemiddelen, is het raadzaam deze handelingen alsnog met de patiënt
door te nemen.

7.3.2

Het verminderen van dyspnoe
Er kunnen verscheidene oorzaken zijn voor dyspnoe en er moet rekening gehouden worden met
nevenpathologie (osteoporose, wervelfracturen, stressfracturen van de costae en slechte conditie van het
vaatstelsel) en verregaande beperkingen.
a
Het verbeteren van de adembeweging
De Oefentherapeut Cesar kiest voor (adem)oefeningen bij voorkeur houdingen uit waarin het diafragma
wordt verlengd en daarna efficiënter kan contraheren (bijv. het voorover leunen tijdens het zitten). Ook de
armen kunnen ingeschakeld worden zodat hulpademhalingsspieren meer kracht leveren en beter worden
ingeschakeld.

b
Het aanpassen van het ademen aan de obstructie
Bij ademoefeningen waarbij een relatieve verkorting van de inspiratie en een verlenging van de expiratie
centraal staat, wordt de patiënt zich bewust van het ademen en ervaart hij dat hij invloed hierop kan
uitoefenen en op die manier de dyspnoe kan verminderen.
c
Het synchroniseren van het ademen en het bewegen
Door het aanbieden van een aangepast oefenprogramma gericht op het synchroniseren van het ademen en
het bewegen, leert de patiënt met minder energie te ademen en te bewegen. Hierdoor heeft de patiënt
minder pauzes nodig om op adem te komen, waardoor angst voor dyspnoe vermindert.
d
Ontspanning
"Indien angst of spanning bij de patiënt een rol speelt bij het ontstaan of in stand houden van de dyspnoe,
kunnen ontspanningsoefeningen en ritmische oefeningen (koppeling van adem- en bewegingsritme) worden
gegeven (zie bijlage 4.I). Ook kan dyspnoe verminderen tijdens inspanning door afleidende prikkels zoals
muziek aan te bieden (98)."
7.3.3

Het bevorderen van de mucusklaring
De patiënt kan technieken aanleren ter bevordering van mucusklaring zoals effectief hoesten of geforceerd
uitademen (zie bijlage 4.II). Door de kracht te doseren en met het longvolume te variëren, kunnen deze
technieken individueel worden aangepast - zie 3.4.3.
a
Hoesten / geforceerd uitademen
"Bij hoesten en geforceerd uitademen vinden hoge expiratoire luchtstromen plaats waardoor mucus van de
perifere naar de centrale luchtwegen wordt getransporteerd (28,163). Beide ademtechnieken kunnen
manueel ondersteund worden tijdens de uitademing. De therapeut of de patiënt zelf duwt tijdens de
uitademing met beide handen de buikwand naar binnen. Aangezien hoesten en geforceerd ademen
drukverhogend werken, is een aangepaste dosering van het hoesten of het geforceerd uitademen voor
patiënten met een ernstige vorm van COPD en eventuele nevenpathologieën een belangrijk aandachtspunt
(zie bijlage 4.II)."
b
Houdingsdrainage
"Bij houdingsdrainage wordt gebruik gemaakt van de zwaartekracht om het mucustransport te bevorderen
(zie bijlage 4.II.3). Er wordt minimaal 20 minuten een houding ingenomen waarbij de betreffende bronchus
zich in een verticale positie bevindt. De lokalisatie van de mucus is dus essentieel voor de in te nemen
positie. Er zijn diverse houdingen voor drainage van de grote bronchi beschreven (165)." In de ingenomen
positie beweegt de patiënt licht naar voren en naar achteren. Aangezien houdingsdrainage drukverhogend
werkt, moet rekening worden gehouden met contra-indicaties (bijvoorbeeld een zeer ernstige vorm van
COPD en/of een matig functioneren van het hart)."
c
Autogene drainage
"Autogene drainage is een vorm van zelfdrainage. Door het gebruik van de geleerde ademtechnieken,
waarbij de frequentie en de ademdiepte variëren, wordt gezocht naar de hoogst mogelijke luchtstroom in
verschillende generaties bronchi." Het transporteren van mucus door luchtstroom is afhankelijk van de
expiratoire luchtstroomsnelheid. Een effectief mucustransport treedt op bij hoge luchtstroomsnelheden (zie
bijlage 4.II.3). Een goede inspiratie is hiervoor een voorwaarde."
d
Lostrillen door middel van stemgeluid ('zoemen)
"Zoemen op verschillende toonhoogten wekt trillingen op. Het effect van zoemen op het klaren van de
mucus is tot nu toe onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd (zie bijlage 4.II.5)."
e
Positive Expiratory Pressure (PEP)
"Voordat het mucus in de kleine luchtwegen kan worden geklaard met behulp van hoesten en/of
geforceerde uitademing moet het mucus in meer centraal gelegen luchtwegen terechtkomen. Dit kan met
behulp van een threshold-PEP."
f
Flutter
"Flutter is een combinatie van PEP en vibratie of oscillatie* en dit wordt toegepast via de mond - zie 3.4.3.

Tabel 14a

Aandachtspunten ter bevordering van mucusklaring bij COPD-patiënten (1)
•
•
•

7.3.4

bij het optreden van een luchtwegcollaps is de compressie te groot; door de hoest- of geforceerde
expiratietechniek uit te voeren met minder kracht en vanaf een groter longvolume kan dit zoveel
mogelijk worden tegengegaan.
hoesten of een geforceerde uitademing vereisen voldoende kracht van de buikspieren; indien er
aanwijzingen zijn dat deze kracht onvoldoende is, kan gebruik worden gemaakt van externe
ondersteuning, in de vorm van manuele ondersteuning door de therapeut of door de patiënt zelf.
hoestprikkels kunnen bij patiënten die daar gevoelig voor zijn leiden tot prikkelhoest en
bronchospasme. Dit kan zoveel mogelijk worden tegengegaan door minder kracht te gebruiken. Ook
kan pursed lips breathing* worden toegepast.

Het verbeteren van het houdings- en bewegingsgedrag
De therapeut zal in de behandeling met de volgende aspecten rekening houden - zie 3.4.4.
a
Verbeteren van de (negatieve) lichaamsbeleving
"Naarmate de COPD in ernst toeneemt, ontstaan er meer beperkingen en participatieproblemen voor de
patiënt met COPD. Deze veranderingen kunnen onzekerheid veroorzaken bij de patiënt over zijn
mogelijkheden en beperkingen. Hierdoor kan een negatieve lichaamsbeleving ontstaan. In de behandeling is
het daarom van belang de patiënt vooral de mogelijkheden van zijn lichaam te laten ervaren."
b
Aanpassen van dagelijkse houdingen en bewegingen aan de mogelijkheden van de patiënt
"Patiënten met COPD hebben vaak moeite om ademen en bewegen te synchroniseren. Dagelijkse
bewegingen die relevant zijn voor de patiënt, zoals bukken, gaan zitten en opstaan, lopen et cetera, kunnen
zodanig worden aangeleerd dat het spiergebruik en het adempatroon zo efficiënt /functioneel mogelijk is,
waardoor de inspanningstolerantie wordt vergroot."
c
Verbeteren van de beweeglijkheid van de wervelkolom, de thorax en de schoudergordel
"De veel voorkomende inspiratiestand van de thorax en de elevatie van de schoudergordel bij patiënten met
COPD kunnen samengaan met een verminderde beweeglijkheid van de thorax richting de expiratie. Deze
verminderde beweeglijkheid is in veel gevallen functioneel. Het eventueel verminderen van de
inspiratiestand van de thorax op momenten dat dit mogelijk is, kan leiden tot een relatieve verbetering van
de beweeglijkheid van wervelkolom, de thorax en de schoudergordel. Dit kan een verbetering van het
dagelijks functioneren, een verbetering van de functie van het diafragma, een vergroting van het
ademteugvolume en een verlaging van de ademfrequentie tot gevolg hebben. Dit is echter niet
wetenschappelijk onderzocht."
d
Verbeteren van de coördinatie en het evenwicht
Door - vaak langdurige - beperkingen in activiteiten, kunnen de coördinatie en het evenwicht verslechterd
zijn. Hieraan wordt in de behandeling aandacht besteed.
e
Het vergroten van de spierkracht in het dagelijks functioneren
Afname van de (perifere) spierkracht komt vaak voor bij patiënten met COPD (zie 1.4.5). Het aanbieden van
oefeningen en houdingen en bewegingen die de spierkracht van met name de armen en benen vergroten, is
dan een onderdeel van de behandeling.
f
Het verbeteren van de ergonomie
"De aanwezigheid van een ernstige mate van obstructie kan aanleiding zijn om, in eventueel overleg met
bijvoorbeeld een deskundige ergotherapeut, te bekijken of een patiënt baat heeft bij aanpassingen.
Voorbeelden hiervan zijn loophulpmiddelen (bijvoorbeeld een rollator) of aanpassingen in het huis (traplift,
aanpassingen aan douche of bad en dergelijke). Daarnaast geeft de therapeut adviezen over de afwisseling
van inspanning en rust bij het gebruik van de hulpmiddelen."

7.3.5

Het verbeteren van het functionele inspanningsvermogen
Aan een afgenomen inspanningsvermogen liggen veelal meerdere factoren ten grondslag (zie 1.4.5). Deze
komen hieronder aan de orde zodat individuele accenten gelegd kunnen worden in de behandeling resp.
fysiologische training (zie ook 3.4.5).
De verwijzing dient gegevens te omvatten die nodig zijn voor het opstellen van een passende
inspanningstraining. Wanneer de therapeut gebruik kan maken van de benodigde meetapparatuur en
voldoende ervaring heeft met het gebruik van deze apparatuur, kan hij ook zelf vervolgmetingen verrichten,
met als doel de ontwikkeling van de patiënt te volgen. Bij het opstellen van een trainingsprogramma wordt
aangesloten bij wat de patiënt nodig heeft t.b.v. zijn ADL.

Tabel 14b Aandachtspunten ter verbetering van inspanningsvermogen bij COPD-patiënten (1)

•
•

•
•

voorwaarde voor het trainen van het inspanningsvermogen is een goede ademtechniek;
deze techniek dient op de individuele patiënt te worden afgestemd.
bij ieder trainingsprogramma dient aandacht te zijn voor alle functies/vaardigheden die voor fysiek
presteren van belang zijn, namelijk spierkracht, spieruithoudingsvermogen, snelheid, coördinatie en
lenigheid. Hiervoor kunnen verschillende vormen worden gebruikt zoals circuittraining, sport en
spelvormen, zwemmen, e.d.
bij COPD-patiënten is temporiseren van belang: op geleide van bijvoorbeeld de Borg-score
of de hartfrequentie zal de ene patiënt geactiveerd moeten worden terwijl een andere juist
moet worden geremd.
functioneel oefenen gericht op ADL

a
Cardiocirculatoire limitatie
Bij het trainen van het algemene inspanningsvermogen gelden algemene trainingsprincipes - zie 3.4.5. De
training kan naast oefeningen uit meerdere trainingsvormen bestaan (zoals fietsen, lopen, traplopen en
roeien) om het inspanningsvermogen te vergroten. Na het beëindigen van de therapie kunnen het volgen
van groepstherapie of deelname aan een sportactiviteit mogelijkheden zijn om de conditie te onderhouden
(zie 7.3.6 en 7.6)."
b
Ventilatoire limitatie
"Bij patiënten met ventilatoire limitatie kan er naast een algemeen trainingsprogramma ook
ademhalingsspiertraining worden gegeven - zie 3.4.5.
b1

Algemeen trainingsprogramma
"Patiënten met een ventilatoire limitatie van het inspanningsvermogen kunnen getraind worden met
een duurbelasting (zie bijlage 4, III) tenzij er sprake is van hypoxemie of een ernstige hupercapnie.

Tabel 14c Aandachtspunten trainingsprogramma COPD-patiënten met ventilatoire limitatie (1)
•
•

b2

er wordt getraind op een niveau dat de patiënt qua ademhaling aankan;
hiernaast wordt er rekening gehouden met de Borg-score tijdens de belasting.
bij deze patiëntengroep kan hypoxemie* tijdens inspanning optreden; de ergometrietest met
maximale belasting zal dit uitwijzen. In overleg met de longarts dient bepaald te worden
of en zo ja hoe de patiënt kan trainen.

Ademspiertraining
"Voorwaarden voor het geven van een training van de inspiratoire ademspieren is een afgenomen
ademspierkracht of -uithoudingsvermogen (zie bijlage 4, IV)."

Tabel 14d Aandachtspunt ademspiertraining bij COPD-patiënten met ventilatoire limitatie (1)
•

indien gebruik wordt gemaakt van een 'flow'afhankelijke weerstand* dient tijdens de training
feedback te worden gegeven over de gebruikte druk of 'flow' om de gewenste intensiteit te bereiken
(target-flow; target-pressure);
dit kan met behulp van een tussengeschakelde druk- of 'flow'meter.

c
Zuurstoftransport limitatie
Het trainen van het inspanningsvermogen van patiënten met een zuurstoftransport limiet, is gebonden aan
bepaalde voorwaarden - zie 3.4.2a.
Tabel 14e Aandachtspunt behandeling COPD-patiënten met zuurstoftransport limitatie (1)
•

indien de TLCO (diffusiecapaciteit) lager is dan 50% voorspeld is een grotere kans op hypoxemie
tijdens inspanning; bij deze patiënten is extra aandacht voor het meten van de saturatie* tijdens
inspanning essentieel.

d
Limitatie door perifere spierzwakte
Patiënten met een perifere spierzwakte kan een duurtrainingsprogramma (zie punt a 'Cardiocirculatoire
limitatie') worden aangeboden, tenzij er hypoxemie* of ernstige hypercapnie* optreedt waardoor een
intervalbelasting gewenst is.
Daarnaast kan de perifere spierkracht ook in het dagelijks leven worden vergroot. Bij het trainen van
spierkracht en uithoudingsvermogen van arm- en beenspieren gelden de algemene trainingsprincipes.
Meestal wordt gekozen voor een trainingsvorm met accenten op zowel kracht als uithoudingsvermogen" Bij
voorkeur wordt zo specifiek getraind zoals bijv. zitten gaan en opstaan (desgewenst kan gebruik gemaakt
worden van hulpmiddelen als halters en elastieken banden).
Tabel 14f Aandachtspunt COPD-patiënten met perifere spierzwakte (1)
•

voor het verbeteren van de spierkracht is een goede voedingstoestand van belang;
het gebruik van met name orale corticosteroïden, alsook hypoxemie* en inactiviteit hebben een
negatieve invloed op de spierfunctie. Als genoemde factoren mede de oorzaak zijn van de perifere
spierzwakte, dienen deze in overleg met de betreffende discipline te worden verminderd of
opgeheven.

e
Andere inspanningslimitaties
Wanneer het inspanningsvermogen verminderd is door een ontregeling van het ademen kan een
duurtrainingsprogramma worden aangeboden, tenzij er hypoxemie* of ernstige hypercapnie* optreedt
waardoor een intervalbelasting geïndiceerd is. Ook de andere functies en vaardigheden zoals spierfunctie,
snelheid, coördinatie en beweeglijkheid moeten worden getraind." Bij deze patiënten- groep zou gekozen
kunnen worden voor een extra lage aanvangsbelasting en een langzame opbouw naar voldoende hoge
belasting om een trainingseffect te kunnen bewerkstelligen. Angst om te bewegen kan verminderd worden
door de patiënt in de behandeling tijdens (dagelijkse) bewegingen te begeleiden, waardoor de patiënt
positieve ervaringen krijgt wat betreft bewegen en de angst zal afnemen.
7.3.6

Het bevorderen van bewegingsactiviteiten en/of sport
Indien de gezondheid dat toestaat, kunnen patiënten met COPD een sport of bewegingsactiviteit beoefenen
binnen een reguliere sportvereniging. Als zij zich daar niet op hun plaats voelen, is het aan te raden hen te
verwijzen naar een sportgroep van het Nederlands Astma Fonds, waarin aangepaste sport en spelvormen
onder deskundige leiding worden gegeven. Een andere mogelijkheid is het volgen van groepstherapie - zie
7.6.

7.4

Informatie, advies en begeleiding
Patiënten willen over allerlei onderwerpen geïnformeerd worden - bij COPD vooral over de relatie tussen
ademen en bewegen, eventuele hulpmiddelen en aanpassingen. Vragen over wat iemand te wachten staat
worden vaak juist aan hulpverleners zoals verplegers en paramedici gesteld. Behalve informatie die de
Oefentherapeut Cesar aan de patiënt en/of diens verzorgers - mede ten behoeve van nazorg - geeft omtrent
de behandeling en wat daarvan verwacht mag en kan worden, kunnen de aspecten aan de orde komen zoals
die vermeld zijn in tabel 15.
Het volhouden van bewegingsactiviteiten, vooral buiten de behandeltijden, is van belang voor het
op peil houden van het dagelijks functioneren in vele opzichten - zie ook de literatuur daarover in bijlage 4.
Het NIGZ en het Nederlands Astma Fonds geven via de CARA-lijn telefonisch voorlichting (zie
adreslijst). Bij het Nederlands Astma Fonds zijn tevens verschillende brochures en folders verkrijgbaar.
Ook andere disciplines kunnen voorlichting geven aan de patiënt.

Tabel 15 Checklist Informatie, Advies en Begeleiding
N
N
N
N

informatie over COPD, mogelijke gevolgen; het mogelijke verloop en risico's; mogelijke
behandelingen; medicatie, operatie, prognose, hoe het moet met werk, hobby, huishouding,
aanpassingen in huis of werk, gebruik van hulpmiddelen, etc
informatie, advies en begeleiding aan de verzorgers/familie van de patiënt; afhankelijk van de vraag
variërend van til-instructies tot adviezen over meubilair of hindernissen in huis
adviezen voor optimaal gezondheidsgedrag (zelfmanagement) zoals specifieke thuis te oefenen
bewegingen, oefengroepen en/of geschikte sporten
advies en begeleiding over uiteenlopende zaken zoals sociale activiteiten; bestaande
patiëntorganisaties; lotgenotencontact e.d.; mogelijkheden van thuiszorg; andere therapievormen
zoals ergotherapie

7.5

Verslaglegging en Rapportage
De Oefentherapeut Cesar zal regelmatig de vorderingen van de patiënt en de behandeling evalueren - zie 7.3
en bijlage 3. De therapeut geeft na afloop van de behandeling een eindbeoordeling van de
behandelresultaten en rapporteert de therapeut aan de verwijzer en eventuele collega's of anderen, middels
een verslag.
Ook voor de eigen administratie vindt vastlegging van gegevens plaats. Elk verslag zal beknopt maar zo
volledig mogelijk moeten zijn. De Handreiking HOF-project (167) kan hierbij behulpzaam zijn.
Specifieke punten die in een (tussentijdse) verslaglegging thuishoren voor patiënten met COPD zijn
op hoofdlijnen samengevat in tabel 16.
Voor de (tussen)rapportage kan hier worden verwezen naar bestaande of (opnieuw) te ontwikkelen
algemene richtlijnen. Een specifiek aandachtspunt in de verslaglegging betreft de follow up en de
wenselijkheid en frequentie van eventuele nacontroles; met name ten behoeve van het volhouden van het
met de patiënt opgestelde oefenprogramma.
Voor een advies over beëindiging van de therapie zijn vooral de volgende vragen, naast het eigen
oordeel van betrokkene, van belang:
•
kan betrokkene het nieuwe bewegingsgedrag inderdaad uitvoeren;
•
heeft betrokkene voldoende motivatie en discipline om zelfstandig de noodzakelijke
bewegingsactiviteiten vol te houden;
•
hoe staat het met de mogelijkheid tot mucusklaring en de mate van ervaren dyspnoe (eventueel
bepalen met behulp van de Borgschaal);
•
hoe staat het met de mogelijkheid tot inspanning (eventueel met behulp van de 6-minuten looptest*
en de fietstest) en het fysieke functioneren (beperkingen in activiteiten).
Ten behoeve van een evaluatie van deze richtlijn en de nodige cijfermatige gegevens, wordt de
Oefentherapeut Cesar aangeraden de eigen gegevens te vergelijken met landelijke gegevens zodra die
beschikbaar komen.

Tabel 16 Punten voor Verslaglegging en Rapportage
N
N
N

praktijkgegevens (adres; spreekuur; bereikbaarheid)
patiëntgegevens
verwijsgegevens / diagnose

N
N
N
N

beroepsspecifieke diagnose
behandeldoelen
behandeling - aantal behandelingen, behandelduur, reden beëindiging, motivatie patiënt
behandeling - resultaten, met name:
m.b.t. de klachten - zie tabel 4, 6
• verminderen van dyspnoe, rekening houdend met nevenpathologie
• verbeteren van de adembeweging
in relatie tot obstructie, ontspanning en houding en bewegingen
• bevorderen van de mucusklaring
• verbeteren van het inspanningsvermogen
• indien niet elders aan de orde gekomen: leren van inhalatietechnieken
• eventueel specifieke gegevens m.b.t. tests
m.b.t. houdingen en bewegingen - zie tabel 13
• specifiek relevante houdings- en bewegingsaspecten m.b.t. ADL
• vermindering van klachten die door betere dagelijkse houdingen en bewegingen te
beïnvloeden zijn, waarbij de patiënt leert rust en belasting adequaat af te wisselen
• leren herkennen en inschatten van signalen die iets zeggen over de eigen fysieke
grenzen en daarmee goed leren omgaan: bewustwording en 'zelf management'
• opbouwen van een adequate fysieke conditie/spierkracht
• bevorderen van bewegings- en/of sport activiteiten i.v.m. ADL, werk, hobby
• leren ontspannen
m.b.t. (specifieke) behandeldoelen - zie tabel 13
• individueel afhankelijk; bijv. terugbegeleiden naar werk e.d. - zie 7.2 en 7.4
gegeven adviezen, voorlichting, begeleiding en instructie(s)

N
N
N

adviezen/voorstel aan verwijzer over eventuele follow-up van de behandeling (zoals andere
therapievormen; groepsoefentherapie; sport)
vragen aan verwijzer om medisch-specialistische gegevens (bijv. rö-uitslag, medicatie,
hulpmiddelen) indien nodig voor vervolg van de behandeling

7.6

Groepsbehandeling
Oefenen in een groep stimuleert deelnemers, is vaak leuker en biedt meer sociale contacten dan een
langdurige individuele therapie. Het bevordert ook onderlinge uitwisseling van ervaringen. Het is echter van
belang onderscheid te maken tussen groepsbehandeling/therapie, groepslessen en oefengroepen speciaal
voor mensen met COPD.
Voor groepsbehandeling (-therapie) op verwijzing van de arts zijn algemene criteria en
voorwaarden geformuleerd, die ten grondslag liggen aan het door het CTG (College Tarieven
Gezondheidszorg) vastgestelde tarief hiervoor. In de regio's worden hieromtrent nadere afspraken met de
zorgverzekeraars gemaakt.
De volgende aandachtspunten zijn daarbij onder meer van belang:
•
De groepen hebben globaal een vaste indeling voor een circa één uur durend programma dat liefst
in een ruime locatie plaatsvindt.
•
De deelnemers hebben voldoende individuele behandelingen gehad omdat de aandacht in een
groepsbehandeling meer verspreid is.
•
Het verdient aanbeveling de groep zo samen te stellen dat de deelnemers op een zo gelijk mogelijk
niveau functioneren. Afhankelijk van de noodzaak tot nauwkeurige correcties in de uitvoering van
bewegingen - afhankelijk van de betreffende deelnemers en/of de aard van de beweging - wordt de
groep eventueel gesplitst.
Voor algemene groepslessen is geen verwijzing nodig. Indien de therapeut dat nodig acht, kan deze een
deelnemer adviseren de huisarts te raadplegen. Groepslessen worden afgestemd op de deelnemers in de
groep.
Patiënten met COPD die het minimumniveau na 18 behandelingen niet bereikt hebben en patiënten die niet
naar een oefengroep of sportgroep willen of kunnen overstappen, kunnen baat hebben bij voortzetting van
de individuele therapie of bij een gestructureerd nazorgprogramma, omdat bewegen essentieel is voor het
behouden van het inspanningsvermogen en de fysieke conditie.
Voor patiënten met COPD die niet doorgaan met een behandeling in groepsverband is individuele
nazorg belangrijk, bijvoorbeeld door hen na enige tijd terug te laten komen om te bespreken hoe het met
hen gaat, het geleerde door te nemen (ademtechniek, houding en beweging) en na te gaan of de algemene
belastbaarheid in stand is gebleven (eventueel door het afnemen van inspanningstests).
Bij patiënten met een ernstige vorm van COPD die desatureren* is een intensieve begeleiding
noodzakelijk. Bij deze mensen is behandeling in zeer kleine groepen of met meerdere therapeuten per groep
aan te raden.
Oefengroepen voor COPD
Voor COPD is geen richtlijn ontwikkeld voor groepen en er bestaan daarover ook geen informatie (folders
en boekjes) voor betrokkenen.
Al bestaat een richtlijn voor oefengroepen voor mensen met COPD nog niet, wel kunnen diverse
aandachtspunten worden geformuleerd voor het werken met groepen COPD-patiënten - al dan niet als
groepsles of als groepstherapie. De bovenvermelde aandachtspunten blijven daarbij van belang.
Vast terugkerende onderwerpen/onderdelen/thema's die in oefengroepen aan de orde kunnen
komen zijn opgenomen in tabel 17.

Tabel 17 Terugkerende thema's in COPD-groepen
informatie-uitwisseling zie tabel 15
kernpunten in het programma
De oefeningen worden zodanig gekozen dat de volgende aspecten daarin aan bod komen:
N
verminderen van dyspnoe
N
ademen in relatie tot obstructie
N
mucusklaring
N
adempatroon in relatie tot houding en beweging
N
conditie-aspecten (algemeen en specifiek)
N
het realiseren van een steeds groter bereik (actieradius)
N
regelmatig specifieke grotere bewegingen (ADL-bewegingen) zoals: lopen, bukken, zitten
gaan/opstaan,...
De Oefentherapeut Cesar kiest voor de ADL-bewegingen altijd een specifieke groep of klasse van dagelijkse
bewegingen uit, zodat elk kwartaal alle belangrijke bewegingen een keer aan de orde komen. Bij de keuze van
ADL-bewegingen sluit de Oefentherapeut Cesar aan bij actuele vragen in de groep.

DEEL 3

CIJFERS BEROEPSUITOEFENING

Gegevens VBC Registratieproject Richtlijnen
Gegevens uit Registratieperiode: 1 december 1997 - juli 2000
Totaal aantal registrerende praktijken: ca 70
⎦ peilstations voor alle patiënten: 41
⎦ peilstations richtlijnonderwerpen: ca 30
⎦ inzenders voor deze richtlijn: ...
gewenst aantal 1e+2e formulieren: 225
ontvangen formulieren: (voor emfyseem; copd) 6
nog te verwerven 1e+2e aantal formulieren: ca 220
Bron NPi:
Gemiddeld aantal verwezen patiënten per jaar naar de 11 oentherapeuten Cesar die deelnamen
aan de evaluatie van het rapport richtlijn COPD: 5.
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Cijfermatige gegevens
De voor deze richtlijn vereiste steekproefgrootte (225) om te komen tot een betrouwbaar beeld van
de populatie en behandelresultaten, is bij de huidige versie van deze richtlijn nog lang niet bereikt. Er zijn
nauwelijks gegevens ontvangen van patiënten die met deze diagnose zijn ingestuurd - zie kader vorige
pagina. Het is derhalve onmogelijk om verantwoorde conclusies te verbinden aan de verkregen gegevens.
In deel 2 van het Algemene deel zijn de cijfers van het totale project Richtlijnregistratie VBC opgenomen.
Naast deze cijfers zijn waar mogelijk ook gegevens opgenomen uit de registratie van het LiPZ project*.
Hieruit komt ook naar voren dat de verwijsgegevens meestal de klachten omschrijven en niet
zozeer de diagnose, die vaak pas later duidelijk wordt.
Slechts weinig mensen met deze diagnose worden naar de oefentherapeut Cesar verwezen. In de top-tien,
ook van het LiPZ-project, komt de diagnose niet voor (zie hfd. 4.2 in deel 2, Algemeen deel). Het
gemiddelde aantal verwezen pariënten per oefentherapeut Cesar zoals gerapporteerd door de
klankbordgroep voor deze richtlijn van het NPi was 5 (zie kader op de vorige pagina).

Behandelresultaten
Een algemeen beeld over behandelresultaten en de veranderingen daarin, ook in vergelijking met eerder
onderzoek, is in deel 2 van het Algemene deel beschreven.

9

Discussiepunten
Uit de evaluatie van het NPi zoals weergegeven in het betreffende richtlijnrapport, wordt
aangegeven dat patiënten met COPD veelal voor te weinig behandelingen worden verwezen - zie ook deel 2
in het Algemene deel.
Voor een nader antwoord op de vraag of een range van behandelingen vast te stellen is voor patiënten met
is het nog te vroeg.
Immers, uit het oogpunt van de beoogde gedragsverandering ten behoeve van lange termijn
effecten ter voorkoming van recidieven, waarvoor een (motorisch) leerproces tot stand moet worden
gebracht, is een aantal van 18 individuele behandelingen in de Cesar-aanpak een absoluut minimum. Zelfs
dan is het de vraag of er een voldoende breed resultaat bereikt wordt om genoeg 'transfer' te waarborgen
voor die motorische vaardigheden die voor (de klachten van) de patiënt belangrijk zijn.
Vanuit de invalshoek van de toegankelijkheid van de zorg, met een minimaal pakket in de
basisverzekering waarbij alleen de afname van klachten op de kortere termijn als criterium geldt, kan het
interessant zijn het minimum nog meer te beperken. De doelmatigheid van een dergelijk criterium kan
alleen vastgesteld worden als hiernaar voldoende onderzoek is verricht, waarbij het optreden van herhaling
van de klachten (recidive) op langere termijn eveneens is onderzocht.

COPD,

Op basis van de thans beschikbare onderzoeksgegevens in hoofdstuk 8, is het voor de VBC onmogelijk een
verantwoorde reactie te geven op de vraag welke behandelrange de Oefentherapeut Cesar kan aangeven
voor de onderhavige diagnose.
Meetinstrumenten
Behandelresultaten worden door de Oefentherapeut Cesar beoordeeld volgens de norm (bewegingscriteria)
van Cesar - zie Algemeen deel hoofdstuk 3.
Daarnaast bestaan er elders ontwikkelde, andere meetinstrumenten. Het NPi heeft daarvan een
aantal instrumenten aanbevolen, eveneens opgenomen in bijlage 3. Deze geven geen normen voor de
beoordeling van houdings- en bewegingsgewoonten. Wel zijn deze meetinstrumenten geschikt om een
'vertaalslag' te maken in de communicatie met de patiënt, zijn verwijzer en eventuele derden.

DEEL 4

BIJLAGEN

De bijlagen in deze richtlijn zijn deel door de VBC en deels samen met het NPi samengesteld - zie blz. 5
en de inleiding in het Algemene deel.

Bijlagen
1
2
3
4
5
6
7

Samenvatting voor Patiënten
Samenvatting voor Verwijzers
Meetinstrumenten Specifiek
Samenvatting Literatuur Behandeleffecten
Bronnen / Literatuur
Afkortingen / Woordenlijst
Checklist Onderzoeken en Behandelen
Index

BIJLAGE 1
Samenvatting voor Patiënten
De tekst van de in deze bijlage opgenomen patiëntenfolder is geschreven door de klankbordgroep als
meeneemmateriaal (pakfolder). Ze kan bijvoorbeeld in de wachtkamer van oefentherapeuten Cesar, huisartsen,
specialisten en eventuele andere verwijzers neergelegd worden. Oefentherapeuten Cesar kunnen deze bijlage voor
eigen gebruik copiëren of - indien voorradig - bij de eigen beroepsvereniging bestellen.

COPD
Kortademigheid, veranderd adempatroon, hoesten, opgeven van slijm ... COPD. Wat is COPD en wat heeft
Oefentherapie Cesar u te bieden?
Wat is COPD, emfyseem, chronische bronchitis?
In deze folder vertellen we u er wat meer over en leggen we uit welke mogelijkheden oefentherapie Cesar u kan bieden.
COPD
COPD betekent letterlijk 'chronic obstructive pulmonary disease', dat wil zeggen: chronische obstructieve longaandoening.
Het gaat hier om een situatie waarbij de luchtstroom naar en van de longen niet onbelemmerd kan plaatsvinden. Dit kan het
gevolg zijn van chronische bronchitis of emfyseem.

Chronische bronchitis
Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking. Het slijmvlies waarmee de luchtwegen aan de
binnenkant bekleed zijn, kan door de ontsteking opzwellen en er kan meer slijm worden gevormd dan normaal. De
luchtwegen worden bij chronische bronchitis gevoeliger voor bijvoorbeeld tabaksrook, mist, koude lucht, stoffen als chloor
en ammoniak en allerlei geuren.
Emfyseem
Een langdurige ontsteking van het longweefsel (bronchitis) kan uiteindelijk leiden tot beschadiging: emfyseem. Wanneer
het elastische steunweefsel van de longen versneld wordt afgebroken (als gevolg van bijvoorbeeld roken of werken in een
stoffige omgeving) kunnen de longblaasjes slap en minder rekbaar worden. Ook het aantal longblaasjes kan afnemen. Het
resultaat kan kortademigheid zijn.
Aanleg en omgeving
Waarom krijgt de één wel COPD en de ander niet? Dat weten we niet precies, maar het is wel duidelijk dat aanleg een rol
kan spelen bij de verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen. De wisselwerking tussen deze aanleg en invloeden uit de
omgeving bepaalt of iemand klachten krijgt. Roken is zo'n factor die sterk bijdraagt aan het ontstaan van COPD.
Klachten
Hebt u COPD, dan is het mogelijk dat u vaak hoest of slijm opgeeft. Het kan zijn dat u eerder moe bent. U kunt kortademig
worden of met een piepend geluid ademen, meestal bij inspanning, maar soms ook in rust. Bij de meeste mensen met COPD
treedt deze kortademigheid alleen op bij zware lichamelijke inspanning, zoals hardlopen en zwaar lichamelijk werk, maar
sommigen kunnen ook al buiten adem raken bij trappenlopen, stevig wandelen of zelfs soms bij wassen en aankleden. Het
is logisch dat dit gevolgen heeft voor uw dagelijkse bezigheden, sport en hobby's. De ene dag kunt u zich beter voelen dan
de andere. De klachten kunnen wisselen en zijn vaak 's nachts en 's morgens erger. Er zijn mogelijkheden om de klachten te
beïnvloeden en de Oefentherapeut Cesar kan u daarbij helpen.
Oefentherapie Cesar
De Oefentherapeut Cesar leert u oefeningen om klachten die het gevolg zijn van COPD te verminderen. Het is van belang
dat u het ademen verbetert en uw dagelijkse houdingen en bewegingen bij uw adempatroon aanpast. U kunt uw klachten
positief beïnvloeden door voldoende te bewegen binnen uw mogelijkheden en grenzen. De Oefentherapeut Cesar begeleidt
u in het vinden van een evenwicht tussen wat u doet (belasting) en wat uw lichaam aankan (belastbaarheid).
Wat houdt een behandeling in?
De behandeling door een Oefentherapeut Cesar is erop gericht u te leren zo goed mogelijk om te gaan met uw lichamelijke
mogelijkheden en beperkingen:
•
u leert een geschikte ademtechniek aan
•
u leert houdingen en bewegingen aan die het ademen vergemakkelijken
•
u leert een geschikte hoest-/huftechniek om het ophoesten van slijm gemakkelijker te maken
•
u wordt u bewust van uw houding en bewegingen en leert uw ademtechniek tijdens dagelijkse houdingen en
bewegingen beter te gebruiken
•
u werkt aan een verbetering van uw conditie
•
u leert ontspannen
•
u krijgt informatie, advies en begeleiding
Groepsbehandeling
U kunt na de individuele therapie deelnemen aan groepstherapie als die in uw omgeving georganiseerd wordt, of
(aangepast) te sporten bij een sportgroep. Het doel van groepstherapie is het verder verbeteren van ademtechniek,
ontspanning en houding en bewegingsgewoonten. De Oefentherapeut Cesar geeft de groep gerichte begeleiding en
ondersteuning. U ontmoet ook anderen die dezelfde klachten hebben. Deelname aan een oefen- of sportgroep kan helpen
om de discipline van regelmatig oefenen op te brengen en uw conditie te verbeteren. Met een goede conditie hebt u meestal
minder last van uw aandoening. Verschillende afdelingen van het Astma Fonds organiseren aangepaste sport en
spelactiviteiten voor mensen die (volgens hun arts) niet met een gewone sport kunnen meedoen. Als u al een sport beoefent
is het prima om daarmee door te gaan. Als u wilt beginnen met sporten, kunt u dat het beste eerst met uw huisarts of
specialist bespreken.

Een Oefentherapeut Cesar geeft vaak groepslessen, ook aan ex-patiënten, om de conditie op peil te houden. Voor
deelname aan groepslessen is geen verwijzing nodig van een arts. De kosten voor groepslessen worden niet betaald door
zorgverzekeraars.
Verwijzing en vergoeding
Voor de behandeling van een Oefentherapeut Cesar heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. De
behandelingen kunnen individueel of in een groep (groepstherapie) plaatsvinden. Zowel de individuele therapie als de
groepstherapie worden vergoed door de ziekenfondsen (aanvullende verzekering) en de meeste particuliere
zorgverzekeraars.
Nadere informatie
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot een Oefentherapeut Cesar in uw omgeving of tot de beroepsorganisatie
(Vereniging Bewegingsleer Cesar). Uitgebreide informatie over de Oefentherapie Cesar wordt onder meer gegeven in het
Beroepsprofiel Oefentherapeut Cesar (uitgave VBC, 1994).
Adressen
•

Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC)
Beroepsorganisatie van Oefentherapeuten Cesar

•

Telefoongids / Gouden Gids
Onder de O van Oefentherapeut Cesar
of de C van Cesar Oefentherapie

•

CARA-lijn:
Tel. 06 - 8991191
Hier kunt u terecht voor advies en informatie over leven met COPD en over activiteiten van de afdelingen van het
Astma Fonds. Ook mensen uit uw directe omgeving, zoals partners, familieleden of zorgverleners, kunnen hier
aankloppen met hun vragen. Bij de CARA-lijn zijn diverse informatiefolders verkrijgbaar over uiteenlopende
onderwerpen met betrekking tot COPD.

•

Nederlands Astma Fonds
Antwoordnummer 99, 3800 XA Leusden
Postbus 5; 3830 AA Leusden
Advieslijn: (gratis) 0800 - 227 25 96
www.astmafonds.nl

logo

Uitgave
Vereniging Bewegingsleer Cesar
bron: VBC-richtlijn, juni 2004

BIJLAGE 2
Samenvatting voor Verwijzers
De tekst van de in deze bijlage opgenomen brochure voor verwijzers is een samenvatting van hoofdstuk 4
uit de richtlijn. Oefentherapeuten Cesar kunnen deze bijlage voor eigen gebruik copiëren of - indien voorradig - bij
de eigen beroepsvereniging bestellen.

Verwijswijzer

COPD
Mensen met COPD worden vooral verwezen door de huisarts maar ook door de longarts.
De gevolgen van de aandoening zijn over het algemeen wel te beïnvloeden met een adequaat
bewegingsprogramma waarin voldoende beweging en regelmatig oefenen centraal staan. Het behandelplan moet in ieder
geval gericht zijn op verbetering van het adempatroon, een betere fysieke conditie en een juiste afwisseling van inspanning
en ontspanning.
Voor een eenmalig consult voor een advies, second opinion of nacontrole bestaat een apart tarief, vastgesteld door
het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg).
Verwijsindicaties
De meeste mensen met COPD kunnen - afgezien van door de verwijzer nader aan te geven contra-indicaties - worden
verwezen voor Oefentherapie Cesar. Onderstaande tabel vermeldt een aantal functionele klachten die aanleiding voor
verwijzing kunnen zijn.
Klachten die voor verwijzing aanleiding kunnen zijn
•
•
•
•

dyspnoe
stoornissen in de mucusklaring
houdings- en bewegingsafwijkingen in relatie tot de klacht
vermindering van het inspanningsvermogen
met name wanneer dit ervaren wordt tijdens activiteiten in het dagelijks leven

Aantal behandelingen / Behandelduur
Mensen met COPD hebben meestal een langer durende therapie nodig, d.w.z. meer dan 18 behandelingen, afhankelijk van
nadere diagnostiek (FEV1* < 60%). In de eerste weken worden bij voorkeur 2 behandelingen per week gegeven, terug te
brengen tot 1x per week. Een jaarlijkse nacontrole wordt aanbevolen.
De Oefentherapeut Cesar geeft bij voorkeur ca 18 behandelingen, omdat het voor de langere termijn belangrijk is
een (motorische) gedragsverandering tot stand te brengen. Dat vereist een gericht behandel- en leerproces. Daarna kan
betrokkene overstappen naar een vorm van groepstherapie voor COPD.
Het moment waarop dit mogelijk is hangt af van de mate waarin bewustwording, inzicht en 'zelfmanagement' van
klachten tot stand zijn gekomen en de mate waarin dit effect heeft op de klachten en het motorisch gedrag (motorische
vaardigheden).
Voorlopige algemene resultaatgegevens zijn elders beschreven. Naar de effecten van de behandeling met
Oefentherapie Cesar is nog weinig onderzoek verricht.
Eerdere behandelingen
De meeste patiënten hebben eerder individuele therapie gehad - fysiotherapie, Oefentherapie Cesar of -Mensendieck. Een
aantal specialisten verwijst heel gericht voor Oefentherapie Cesar t.b.v. een totaalbenadering in de behandeling.
Motivatie voor behandeling
Bij het geven van informatie, advies en begeleiding is een goede voorlichting over de mogelijke gevolgen van de
aandoening en vooral het motiveren tot voldoende en adequate beweging belangrijk.
Essentieel is dat de patiënt leert de eigen grenzen te herkennen, de juiste houdings- en bewegingsgewoonten
aanleert en traint en met de therapeut een doeltreffend oefenprogramma opstelt.
Daarnaast zal de Oefentherapeut Cesar de advisering en/of begeleiding richten op andere (sociale) activiteiten en
leefregels.
Behandeling
Behandeldoelen worden bepaald door zowel de verwijsgegevens en het beroepsspecifieke onderzoek, evenals ook de leefen werkomstandigheden die de mate van belasting voor de patiënt beïnvloeden. Naast specifieke (sub)doelen is vooral
training van de belangrijkste dagelijkse houdingen en bewegingen belangrijk.
Het hoofddoel van de behandeling van een patiënt met COPD is het leren omgaan met de aandoening COPD.
Afhankelijk van de bevindingen in het onderzoek kunnen de (sub)doelen in onderstaande tabel van belang zijn bij een
patiënt met COPD.
Belangrijkste behandeldoelen voor COPD
Algemeen
•
correctie van relevante houdingen en bewegingen
•
vermindering van klachten die door betere dagelijkse houdingen en bewegingen te beïnvloeden zijn, waarbij de
patiënt leert rust en belasting adequaat af te wisselen
•
leren herkennen en inschatten van signalen die iets zeggen over de eigen fysieke grenzen en daarmee goed leren
omgaan: bewustwording en 'zelfmanagement'
•
opbouwen van een adequate fysieke conditie/spierkracht
•
bevorderen van bewegings- en/of sport activiteiten i.v.m. ADL, werk, hobby
•
leren ontspannen
Specifiek
•
verminderen van dyspnoe, rekening houdend met nevenpathologie
•
verbeteren van de adembeweging
• in relatie tot de individuele houdingen en bewegingen
• in relatie tot de obstructie

•
•
•

• in relatie tot ontspanning
bevorderen van de mucusklaring
verbeteren van het inspanningsvermogen
indien niet elders aan de orde gekomen: leren van inhalatietechnieken

Verwijsinformatie
De Oefentherapeut Cesar krijgt veel patiënten doorgestuurd zonder specifieke informatie. Het is derhalve van belang de
juiste informatie van de verwijzer te verkrijgen.
Als de therapeut bij de anamnese, in het onderzoek of tijdens de behandeling enkele (combinaties van) specifieke
kenmerken, risicofactoren of klachtpatronen vindt die niet op de verwijzing voorkomen, zal deze nadere informatie aan de
verwijzer vragen. Ook is het van belang op de hoogte te blijven van relevante onderzoeksuitslagen.
De volgende tabel vat samen welke verwijsinformatie nodig is.
Verwijsinformatie
diagnosegegevens
ernst en aard
ziektegeschiedenis
medische gegevens
overdrachtsgegevens
onderzoeksgegevens
gegevens over beloop
contra-indicaties
medicatie-gegevens
overige gegevens

behalve de diagnose ook de mogelijk onderliggende oorzaak en de eventuele prognose
van de obstructie, het emfyseem, longfunctiegegevens
voor zover van belang voor de behandeling
relevante - bijv. nevenpathologieën (onder andere met betrekking tot gaswisseling in rust en
tijdens inspanning, en m.b.t. voedingstoestand
indien door anderen behandeld
voor zover van belang voor de behandeling
mate van verslechtering/verbetering; stadium van het ziekteproces
zo ja: welke en waarom
voor zover van belang voor de behandeling
indien van belang voor de behandeling; bijv. relevante psychosociale informatie

Nadere informatie over de Oefentherapie Cesar
Over de Oefentherapie Cesar zijn diverse publicaties verkrijgbaar, waaronder het Beroepsprofiel en de volledige tekst van
deze richtlijn.
Voor patiënten is een aparte samenvatting en een folder beschikbaar. Van de behandelende Oefentherapeut Cesar
krijgen zij meestal een oefenschrift mee, als geheugensteun voor een aantal dagelijkse houdingen en bewegingen. Daarin
worden i.h.a. ook individuele aandachtspunten genoteerd.
logo
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BIJLAGE 3
Meetinstrumenten Specifiek
Voor verschillende diagnoses of aandoeningen bestaan er specifieke ontwikkelde meetinstrumenten en/of
checklists. Zie ter inleiding hoofdstuk 3 in het algemene deel. Voor deze richtlijn is door het NPi uitgezocht welke
instrumenten uit andere beroepsvelden relevant kunnen zijn voor de oefentherapie Cesar. Deze zijn in deze bijlage
opgenomen.
ANDERE BESCHIKBARE MEETINSTRUMENTEN
Voor deze richtlijn wordt een aantal meetinstrumenten door het NPi aanbevolen om het effect van een
oefentherapeutische behandeling bij mensen met COPD te evalueren, anders dan alleen volgens de norm van Cesar.
Deze vragenlijsten en tests kunnen mede gebruikt worden voor het in kaart brengen van de gezondheidstoestand van
de patiënt tijdens de anamnese en het onderzoek (zoals pijn, beperkingen in activiteit). Deze meetinstrumenten
kunnen eveneens gebruikt worden om de patiënt te volgen in de tijd, door in het begin van de behandelepisode,
eventueel tussentijds en aan het einde van de behandelepisode de vragenlijsten en tests af te nemen. Het resultaat
van de behandeling kan ook met behulp van deze gegevens geëvalueerd worden. Vragenlijsten en tests kunnen
mede de gegevens en het resultaat van de behandeling objectief vastleggen.
Het NPi / de klankbordgroep adviseert het gebruik van de volgende instrumenten.
St. George's Respiratory Questionnaire
Doel: de St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) inventariseert de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van
leven bij patiënten met een chronische luchtweginstructie (24, 154) met behulp van een vragenlijst.
De SGRQ is vrij te gebruiken.
•
Uitvoering: deze vragenlijst kan door een patiënt zelfstandig worden ingevuld en bestaat uit 76 items die
opgedeeld worden in drie componenten: symptomen, activiteiten en impact van de aandoening. De
component 'symptomen' heeft betrekking op symptomen als hoesten, piepen en acute exacerbaties, de
component 'activiteiten' heeft betrekking op verstoring van activiteiten en mobiliteit veroorzaakt door de
aandoening en de component 'impact' heeft betrekking op psychosociale invloeden van de aandoening
(24,155).
Methodologische kwaliteiten:
De SGRQ is een valide, betrouwbare en sensitieve methode voor het meten van een afgenomen gezondheid in
chronische longaandoeningen (154).
Borgschaal
Doel: de Borgschaal is ontwikkeld om de zwaarte van inspanning te kwantificeren (156). Met de Borgschaal kan
zowel de zwaarte van inspanning als dyspnoe worden gemeten.
•
Norm: de aangepaste Borgschaal bestaat uit een score van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'niet voelbaar' en
10 staat voor 'maximaal' (zie verder).
Methodologische kwaliteiten:
Hoewel de betrouwbaarheid en validiteit van de Borgschaal slechts matig onderbouwd zijn, is de schaal bruikbaar in
de praktijk.
De Borgschaal is eenvoudiger in het gebruik en beter gestandaardiseerd dan de Visueel Analoge Schaal (zie bij
VAS) (24).
Aangepaste borgschaal (24)
0
1/2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

niet voelbaar
heel erg licht (net voelbaar)
erg licht
licht voelbaar
matig
behoorlijk
sterk voelbaar
erg sterk
heel erg sterk
maximaal

VAS - Visueel Analoge Schaal
Doel: deze test meet de intensiteit van de klachten.
De VAS is uitgebreid omschreven in hoofdstuk 3 in het Algemene Deel.
PImax / Referentiewaarden van monddruk - zie hfd 1.4.7, 2.
Doel: met behulp van meting van de maximale inspiratoire monddruk wordt een betrouwbare indicatie verkregen
over de kracht van de inspiratie-spieren (43).
•
Uitvoering: het meten van de ademspierkracht door statische monddrukken; deze drukken kunnen op elk
longvolume gemeten worden; de PImax wordt verkregen tijdens volledige expiratie. De beste waarde van
drie pogingen wordt opgeschreven. De waarde wordt uitgedrukt als percentage voorspeld voor leeftijd en
geslacht
•
Norm: in onderstaande tabel zijn de referentiewaarden van monddruk (168) opgenomen. Normale
inspiratoire spierkracht (gemiddelden en standaarddeviaties van de PImax) van volwassenen als een functie
van leeftijd en geslacht.
Referentiewaarden monddruk
19-49 jaar

50-69 jaar

> 70 jaar

mannen
PImax (cm H2O)

- 127 (28)

- 122 (20)

- 76 (27)

PImax (cm H2O)

- 91 (25)

- 77 (18)

- 66 (18)

vrouwen

Chronic Respiratory Disease Questionnaire
Doel: de Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRDQ) is ontworpen om het effect van behandeling op de
kwaliteit van leven te beoordelen in klinische onderzoeken (158). Voor het ontwikkelen van de vragenlijst is aan
100 patiënten gevraagd in welke mate de aandoening de 'kwaliteit van leven' beïnvloedt en hoe belangrijk hun
symptomen en beperkingen zijn. De meest voorkomende en belangrijke items werden gebruikt om de CRDQ te
construeren die uit vier dimensies bestaat: dyspnoe tijdens de dagelijkse activiteiten, vermoeidheid, emotie en
beheersing van klachten (24).
•
Uitvoering: de vragen van de CRDQ worden gesteld in een interview met de patiënt.
•
Benodigdheden: de gehele vragenlijst (inclusief richtlijnen voor de toepassing van de vragenlijst,
antwoordkaarten en de scoringsmethode) is te bestellen bij het secretariaat van de Afdeling Fysiotherapie
van het VU Ziekenhuis te Amsterdam.
Methodologische kwaliteiten:
De vragenlijst is vertaald in het Nederlands en op interne consistentie en betrouwbaarheid (test-hertest) onderzocht
(159,160).

St. George's Respiratory Questionnaire

Deze vragenlijst is samengesteld om meer te weten te komen over uw longaandoening en hoe uw leven erdoor
wordt beïnvloed. Wij gebruiken het om te ontdekken welke aspecten van uw ziekte u de meeste problemen
geven, niet wat uw problemen zijn volgens de dokters en de verpleegsters.
Lees de instructie a.u.b. zorgvuldig door en vraag wat u niet begrijpt. Doe niet te lang over het beantwoorden
van uw vragen.

Datum ....................................................
Naam ......................................................
Leeftijd ....................................................
Geslacht: mannelijk / vrouwelijk

Deel 1
Dit zijn vragen over de problemen die u het afgelopen jaar door uw longaandoening heeft gehad.
Zet voor elke vraag een kruisje in één van de hokjes.

1) Het afgelopen jaar heb ik gehoest:

a
de meeste
dagen van
de week

b
verscheidene
dagen van
de week

c
een paar
dagen
per maand

d
alleen bij
longinfecties

e
helemaal
niet

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

2) Het afgelopen jaar heb ik slijm
(sputum) gehoest:
3) Het afgelopen jaar ben ik
kortademig geweest:
4) Het afgelopen jaar heb ik aanvallen
van piepend ademhalen gehad:

5) Hoeveel zware of zeer onprettige aanvallen van uw
longaandoening heeft u het afgelopen jaar gehad:

meer dan 3 aanvall
3 aanvallen
2 aanvallen
1 aanval

Q

geen aanvallen
6)

Hoe lang duurde de ergste aanval:

een week of meer
3 of meer dagen
1 of 2 dagen

Minder dan één dag
7) Hoeveel goede dagen (met weinig longklachten) per
gemiddelde week heeft u in het afgelopen jaar gehad:
geen enkele
1 of 2

Q
3 of 4

Q

Bijna elke dag
Elke dag

Q

8) Als u een aanval van piepend ademhalen hebt,
is het dan 's morgens erger:
nee
ja

Q
Q

Deel 2
SEKTIE 1
Hoe zou u uw longaandoening beschrijven?

mijn grootste probleem
bezorgt me veel problemen
bezorgt me een paar problemen
bezorgt me geen problemen

Q
Q
Q
Q

Als u ooit een betaalde baan heeft gehad. Zet dan in één van deze hokjes een kruisje:
ik heb mijn baan opgegeven vanwege mijn longaandoening
mijn longaandoening belemmert mijn werk of
heeft mij van baan doen veranderen
mijn longaandoening belemmert mijn werk niet

Q
Q
Q
Q

SEKTIE 2
Vragen over de activiteiten waardoor u meestal buiten adem raakt. Zet een kruisje in elk hokje dat momenteel op
u van toepassing is:
zitten of stilliggen
wassen of aankleden
door het huis lopen
buitenlopen op een vlakke ondergrond
een heuvel oplopen
heuvels oplopen
aan sport of spel doen

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

SEKTIE 3
Nog enige vragen over uw hoest en kortademigheid. Zet een kruisje in elk hokje dat momenteel op u van
toepassing is:
Mijn hoest is pijnlijk
Ik word moe van het hoesten
Ik ben buiten adem als ik praat
Ik raak buiten ad. als ik me buk
Mijn hoest of ademhaling stoort me in mijn slaap
Ik raak gauw uitgeput

Q
Q
Q
Q
Q
Q

SEKTIE 4
Vragen over andere effecten van uw longaandoening. Zet een kruisje in elk hokje dat momenteel op u van
toepassing is:
Mijn hoest of ademhaling is vervelend in aanwezigheid van anderen
Mijn longaandoening is lastig voor mijn familie, vrienden of buren
Ik word bang of raak in paniek wanneer ik niet op adem kan komen
Ik vind dat ik geen controle heb over mijn longaandoening
Ik denk niet dat mijn longaandoening zal verbeteren
Ik ben zwak of invalide geworden door mijn longaandoening
Lichamelijke oefening is voor mij riskant
Het lijkt wel of alles teveel energie vergt

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

SEKTIE 5
Vragen over uw medicijnen. Als u geen medicijnen gebruikt, ga dan direct door naar 6.
Mijn medicijnen helpen weinig
Ik vind het vervelend mijn medicijnen in de aanwezigheid van anderen te gebruiken
Ik heb onprettige bijwerkingen van mijn medicijnen gehad
Mijn medicijnen belemmeren mij in grote mate

Q
Q
Q
Q

SEKTIE 6
Deze vragen gaan over de activiteiten die door uw ademhalingsproblemen kunnen worden beïnvloed. Zet een
kruisje in elk hokje dat op u van toepassing is vanwege uw ademhaling:

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Ik doe er lang over om me te wassen of aan te kleden
Ik kan geen bad of douche nemen, of ik doe er te lang over
Ik loop langzamer dan anderen, of ik stop om te rusten
Over karweitjes zoals de huishouding doe ik lang, of ik moet stoppen om te rusten
Als ik een trap oploop, moet ik het langzaam doen of stoppen
Als ik me haast of snel loop, moet ik stoppen of langzamer lopen
Vanwege mijn ademhaling is het moeilijk om dingen te doen zoals: heuvels oplopen, dingen

de trap opdragen, licht tuinwerk, dansen, bowlen of golven
Vanwege mijn ademhaling is het moeilijk om dingen te doen zoals: zware lasten dragen, in

Q

de tuin spitten of sneeuw ruimen, trimmen of 8 km per uur lopen, tennissen of zwemmen
Vanwege mijn ademhaling is het moeilijk om dingen te doen zoals zeer zware handenarbeid, hardlopen, fietsen

Q

Q

of snel zwemmen of aan wedstrijdsport te doen

SEKTIE 7
Wij zouden graag willen weten hoe uw dagelijks leven meestal door uw longaandoening wordt beïnvloed. Zet een
kruisje in elk hokje dat op u van toepassing is vanwege uw longaandoening:
Ik kan niet aan sport en spel doen
Ik kan niet uitgaan voor amusement of recreatie
Ik kan het huis niet verlaten om boodschappen te doen
Ik kan geen huishoudelijk werk doen
Ik kan niet ver van mijn bed of stoel komen

Q
Q
Q
Q
Q

Hier volgt een lijst van andere activiteiten die u vanwege uw longaandoening misschien niet kunt doen:
Gaan wandelen of de hond uitlaten
Dingen in huis of tuin doen
Geslachtsgemeenschap
Naar de kerk, het café, de club of amusement gaan
In slecht weer naar buiten gaan of rokerige kamers binnenlopen, familie of vrienden bezoeken of met de
kinderen spelen.
Schrijf hieronder eventuele andere activiteiten op die u vanwege uw longaandoening niet kunt doen:

Q

Q
Q
Q
Q

Nu u onze lijst met activiteiten hebt doorgelezen en misschien nog een paar andere hebt bedacht, wordt u
verzocht een kruisje in het hokje (slechts één) te zetten waarmee het beste wordt weergegeven wat voor effect uw
longaandoening op u heeft:
Het weerhoudt me er niet van alles te doen wat ik wil
Het weerhoudt me ervan een paar dingen te doen die ik zou willen
Het weerhoudt me ervan de meeste dingen te doen die ik zou willen
Het weerhoudt me ervan alles te doen wat ik wil

Q
Q
Q
Q

BIJLAGE 4
Samenvatting literatuur behandeleffecten
Deze bijlage bevat de tekst die - evenals deel 1 - voor dit richtlijnonderwerp door het NPi is samengesteld
voor met name de fysiotherapie (1): zie blz. 5 en hoofdstuk 3.3.7. Er is geen literatuur gevonden over het effect van
oefentherapie Cesar bij mensen met COPD.
SAMENVATTING VAN LITERATUUR OVER DE EFFECTIVITEIT VAN OEFENTHERAPIE BIJ COPDPATIËNTEN

Een review van de American College of Chest Physicians (ACCP) en de American Association of Cardiovascular en
Pulmonary Rehabilitation (AACVPR) geeft een overzicht van de effecten van longrevalidatie (79). De bestudeerde
onderdelen zijn: training van de onderste extremiteiten (beoordeling van 14 onderzoek), training van de bovenste
extremiteiten (beoordeling van zes onderzoeken), ademspiertraining (beoordeling van 11 onderzoeken) en
psychosociale/ gedragsinterventies (beoordeling van vijf onderzoeken). De effecten op de volgende uitkomstmaten
zijn beschreven: psychosociale veranderingen, gedragsveranderingen, dyspnoe, kwaliteit van leven, gebruik van
gezondheidszorg en overleving.
Bestudering van bovenstaande onderdelen van longrevalidatie geeft substantieel bewijs dat training van de onderste
en bovenste extremiteiten positieve effecten heeft. De effecten van ademspiertraining en
psychosociale/gedragsinterventies kunnen na beoordeling van de onderzoeken onvoldoende worden aangetoond.
Verder onderzoek naar het effect van ademspiertraining is gewenst. Het effect van longrehabilitatie op dyspnoe en
kwaliteit van leven is positief. Het gebruik maken van de faciliteiten van de gezondheidszorg (uitgedrukt in aantal
dagen verblijven in het ziekenhuis) lijkt te verminderen als gevolg van longrevalidatie. Verder onderzoek ten
aanzien van dit onderwerp is nodig. Tevens lijkt de overlevingskans toe te nemen als gevolg van longrevalidatie.
Ook ten aanzien van dit onderwerp is verder onderzoek gewenst (79).
Voor de ontwikkeling van de KNGF-richtlijn COPD is een uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de effecten
van oefentherapeutische verrichtingen bij COPD-patiënten (1). De resultaten uit dit literatuuronderzoek worden
hierna toegelicht.
I

Effectiviteit van methoden om de dyspnoe te verminderen

1
Actieve expiratie
"Wanneer gezonde mensen een zwaarder beroep doen op hun ventilatie worden hierbij automatisch de buikspieren
ingeschakeld (80). Bij COPD-patiënten nemen de buikspieren in rust al deel aan de ademactiviteit. Hiervoor wordt
bijna uitsluitend de m. transversus gebruikt (81). Door het aanspannen van de buikspieren tijdens expiratie komt het
diafragma in een betere stand en kan het meer kracht leveren. De effecten van actieve expiratie met myofeedback
van de buikspieren is vergeleken met actieve expiratie zonder feedback. De groep met myofeedback toonde daarbij
een significant* grotere afname van het FRC* en een toename van de PImax* (82)."
2
Verlaging ademfrequentie
"Ademen met een lage frequentie leidt in rust tot een verbetering van de alveolaire ventilatie en van arteriële
bloedgassen. Tijdens inspanning treedt geen significante* verbetering op van de gaswisseling en daalt het
ademminuutvolume significant (83)." Het verlengen en verdiepen van de adembeweging leidt tot een verbetering
van de longfunctie (84).
3
Pursed lips breathing*
"Pursed lips breathing leidt tot een afname in ademfrequentie en een toename van het ademvolume (20,85,86). Niet
iedere patiënt heeft baat bij pursed lips breathing. De effecten van pursed lips breathing (afname in ademfrequentie
en toename van het ademvolume) zijn meer significant* bij patiënten die aangeven baat te hebben bij deze methode
(20). Tevens verbetert pursed lips breathing in rust de bloedgaswaarden (20,85,86). Deze effecten werden niet
tijdens inspanning gevonden (20). Pursed lips breathing in rust kan een afname van de dyspnoe bewerkstelligen. Het
werkingsmechanisme is nog niet geheel duidelijk."
4
Diafragmaal ademen
Diafragmaal ademen is een manier van ademen waarbij het diafragma wordt ingeschakeld. "Deze wijze van ademen
wordt onterecht geassocieerd met een voor iedereen effectieve wijze van ademen. Bij ernstige COPD-patiënten kan
tijdens het diafragmaal ademen de coördinatie van de adembeweging verminderen en de mechanische efficiëntie
van het diafragma afnemen. Er is een tendens dat dyspnoe daarbij toeneemt (87)."

5
Positionering lichaam
"Door het lichaam in een bepaalde houding te positioneren wordt het diafragma verlengd, waardoor dit meer kracht
en zo een grotere bijdrage kan leveren aan het ademen."
"Het onderzoek van Sharp e.a. (88) ondersteunt deze hypothese. Deze auteurs hebben aangetoond dat bij patiënten
die baat hebben bij het voorover leunen de EMG-activiteit van de inspiratoire hulpademspieren significant*
toeneemt tijdens rechtop staan en zitten. Het voorover leunen zou de EMG-activiteit van de hulpademspieren dus
doen verminderen in tegenstelling tot staan en zitten."
"Ook andere onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk dat bij voorover leunen de functie van het diafragma
verbetert (89, 90)."
6
Ontspanning
In de meta-analyse van Devine en Pearcy (91) wordt beschreven dat ontspanning statistisch significante positieve
effecten heeft op zowel dyspnoe als het psychologisch welbevinden. De methodologische kwaliteit van de
onderzoeken is niet beschreven.
Spierontspanningstechnieken blijken een positief effect te hebben op dyspnoe, angst, hartslagfrequentie en
ademfrequentie in de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep (92). Ook Gift en Austin (93) vonden
dat het toepassen van ontspanningsoefeningen resulteerde in een vermindering van angst, dyspnoe en
luchtwegobstructie. Beide onderzoeken zijn echter methodologisch van lage kwaliteit en gebaseerd op een klein
aantal patiënten.
7
Gewenning
"Het is nog niet duidelijk welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor gewenning. Uit verschillende
onderzoeken is gebleken dat inspanning tot afname van dyspnoe kan leiden, terwijl geen fysiologische
trainingseffecten worden gevonden (94,95). Rosser & Guz (96) veronderstellen dat deze vermindering van dyspnoe
kan worden verklaard uit een verbetering in psychologische factoren. Uit andere onderzoeken naar het belang van
psychologische factoren blijkt dat dyspnoe kan verminderen wanneer patiënten trainen in een voor hen vertrouwde
omgeving (Agle 1977 in: (97) en indien tijdens de inspanning afleidende prikkels zoals muziek worden gegeven
(98). Dit effect zou verklaard kunnen worden door de cognitieve en contextuele factoren die bij dyspnoe ook een rol
spelen. Een ander mechanisme betreft desensitisatie. De gedachte hierachter is dat psychologische of fysiologische
factoren mogelijk de waarneming van dyspnoe-stimuli of sensitiviteit van perifere en/of centrale receptoren
verminderen."
II

Effectiviteit van methoden om de mucusklaring te bevorderen

1
Hoesten*
"Uit verscheidene gecontroleerde onderzoeken blijkt dat hoesten het mucustransport en hiermee de mucusklaring
bevordert (99-101). Het onderzoek van van der Schans et al (101) maakt onderscheid tussen patiënten met
chronische bronchitis, bij wie hoesten wel effectief bleek en patiënten met emfyseem, bij wie de effectiviteit van
hoesten niet kon worden aangetoond. Gesuggereerd werd dat hoesten mogelijk minder effectief is wanneer de
elasticiteit van de longen verlaagd is."
"Uit de literatuur bleek tevens dat hoesten effectiever is dan houdingsdrainage (99, 100), maar dat de meerwaarde
van fysiotherapie (beschreven als: ademoefeningen + percussie + vibratie + houdingsdrainage) boven hoesten niet
kan worden aangetoond (100)."
2
Forced expiration techniques (FET)
Met FET wordt bedoeld de combinatie van houdingsdrainage, diep zuchten, huffen (eventueel gevolgd door een
spontane hoest) en ontspannen ademen.
"Van der Schans e.a. (101) beschrijven wel positieve effecten van FET bij patiënten met chronische bronchitis, maar
niet bij patiënten met emfyseem. Geforceerde expiraties zijn mogelijk minder effectief wanneer de elasticiteit van
de longen verlaagd is. FET in combinatie met houdingsdrainage is effectief in het klaren van mucus (102-104). Op
basis van de literatuur is het niet mogelijk uitspraken te doen over de effectiviteit van FET in vergelijking met andere
verrichtingen (105,106) wegens de wisselende samenstelling van de interventies en het verschil in interventies die
met elkaar worden vergeleken."
3
Houdingsdrainage
"Bij houdingsdrainage wordt gebruikgemaakt van de zwaartekracht ter bevordering van het mucustransport. De
effectiviteit van houdingsdrainage is vanuit de literatuur niet eenduidig te onderbouwen. Er worden positieve
resultaten gevonden bij patiënten met Cystic Fybrosis (100), terwijl er negatieve resultaten gevonden worden bij
patiënten met bronchitis (99). De effecten van houdingsdrainage in combinatie met andere verrichtingen lijken
tegenstrijdig (107,108)."

4
Autogene drainage
"Autogene drainage is een vorm van zelfdrainage. Door het gebruik van gecontroleerde ademtechnieken, waarbij de
frequentie en de ademdiepte variëren, wordt gezocht naar de hoogst mogelijke luchtstroom in de verschillende
generaties bronchi." "Er zijn geen verschillen gevonden in mucusproductie tussen autogene drainage en
fysiotherapie ('active cycle of breathing techniques') (109). Door autogene drainage komt de mucusklaring wel
sneller op gang."
5
Vibratie
"De door vibratie opgewekte trilling wordt overgebracht op het longweefsel en de luchtwegen. Mucus zou op deze
wijze losgetrild worden en de activiteit van de trilharen wordt gestimuleerd. Ook zou de samenstelling van het
mucus onder invloed van de trilling kunnen veranderen (110, 111)." "In onderzoek is geen verschil aangetoond
tussen vibratie en een controleperiode (112)."
6
Positive Expiratory Pressure (PEP)
"Voordat mucus in de kleine luchtwegen kan worden geklaard met behulp van hoesten* en/of geforceerde
uitademing moet het mucus in meer centraal gelegen luchtwegen terechtkomen. Dit kan plaatsvinden met behulp
van een threshold-PEP*-masker. Door de verhoging van de FRC* zullen luchtwegen tijdens expiratie verder open
blijven (113). PEP verhoogt de drukgradiënt tussen de open en gesloten alveoli, hetgeen de weerstand in de
collaterale en kleine luchtwegen zal verminderen (114,115). Dit ondersteunt de collaterale ventilatie, zodat lucht
zich distaal achter de mucus kan verzamelen. Mucus wordt dan naar de centrale luchtwegen verplaatst."
"PEP leidt wel tot verhoging van het FRC, maar heeft geen invloed op de mucusklaring. De effectiviteit van alleen
PEP kan niet worden aangetoond (116). In meerdere onderzoeken is aangetoond dat PEP in combinatie met hoesten
of geforceerd uitademen wel leidt tot een verbeterde mucusklaring (103-105). Deze onderzoeken geven echter geen
inzicht in de effectiviteit van het aandeel PEP. Wegens de wisselende combinaties van de interventies en het verschil
in interventies die met elkaar worden vergeleken, kunnen geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van
PEP in combinatie met, en ten opzichte van andere verrichtingen (106-108)."
7
Flutter
"Flutter is een combinatie van PEP en vibratie of oscillatie*, waarbij een balletje omhoog wordt geblazen. De
beweging van dit balletje geeft een oscillerende werking."
"In twee onderzoeken is gekeken naar het effect van flutter als additionele behandeling of als vervanging voor
fysiotherapie (117, 118). Beide onderzoeken zijn methodologisch van lage kwaliteit en laten bovendien
tegenstrijdige resultaten zien. De effectiviteit van flutter kan derhalve niet worden aangetoond."
III

Effectiviteit van inspanningstraining als onderdeel van longrevalidatie

"Er zijn 19 onderzoeken beoordeeld waarin de effectiviteit is onderzocht van inspanningstraining als onderdeel van
longrevalidatie bij patiënten met COPD. Elf onderzoeken waren methodologisch van voldoende kwaliteit (zie
onderstaande tabel). Longrevalidatie bij COPD-patiënten laat positieve effecten zien op uithoudingsvermogen en
kwaliteit van leven. Achtereenvolgens worden de effecten op loopafstand, maximaal en submaximaal
inspanningsvermogen en kwaliteit van leven beschreven."
"Zeven onderzoeken handelen over de effectiviteit van longrevalidatie op de loopafstand (77,119-124) en op
maximaal inspanningsvermogen (77,119,120,123,125,126).
Vijf van de zeven laten positieve resultaten zien ten aanzien van loopafstand (77,119-122) en vier van de zeven op
het maximaal inspanningsvermogen (77,120,125,127). Longrevalidatie leidt tot positieve effecten op het
submaximaal inspanningsvermogen (121-125,128). In twee onderzoeken werden geen significante* verschillen ten
aanzien van het submaximaal uithoudingsvermogen gevonden (126,127). De verbeteringen van het (maximaal)
inspanningsvermogen bleken ook bij patiënten met een ernstige vorm van COPD (FEV1-waarde* 35-49% voorspeld)
op te treden (120-122,127-129)."
"Naast een verbeterde inspanningstolerantie kunnen revalidatieprogramma's resulteren in een afname van dyspnoe,
in rust (gemeten met de CRDQ; Chronic Respiratory Disease Questionnaire) (122-124,129) of tijdens inspanning
(120,125,128). Overigens vonden Busch & McClements (127) geen verschil in dyspnoe-sensatie."
"Ten aanzien van de andere schalen van de CRDQ blijken de volgende resultaten: van de vier onderzoeken waarin de
vermoeidheidsschaal is gebruikt (122-124,129), laten er twee zien dat longrevalidatie vermoeidheid vermindert
(76,123). In vier onderzoeken is de emotieschaal van de CRDQ gebruikt (122-124,129). Hiervan laten er twee
positieve resultaten zien (122, 129). Alle vier onderzoeken waarin de beheersing schaal is gebruikt tonen een
positief effect van longrevalidatie (122-124,129)."
"Een andere meta-analyse onderschrijft deze positieve effecten van longrevalidatie op inspanningsvermogen,
dyspnoe en kwaliteit van leven (130)."

Samenvatting van de resultaten van de RCTs* met voldoende methodologische kwaliteit naar de effectiviteit van
inspanningstraining weergegeven per uitkomstmaat
uitkomstmaat

effect

geen effect

loopafstand
maximaal inspanningsvermogen
uithoudingsvermogen
CRDQ
dyspnoe
CRDQ
vermoeidheid
CRDQ
emotie
CRDQ
beheersing

77,119, 120, 121, 122
77, 120, 125,127
123, 124, 121, 122, 125,128
122, 123, 124, 129
123, 124
122, 129
122, 123, 124, 129

123, 124
119, 123, 126
126, 127
127
122, 129
123, 124

NB. (120,123) betreffen binnengroepsvergelijking van de experimentele groep

1
Inhoud van het programma
"Lichamelijke training is een essentieel onderdeel van de revalidatie: een educatieprogramma is niet genoeg om
verbetering van inspanningsvermogen te bereiken (125). De meeste programma's bieden lopen (al dan niet op een
loopband) of fietsen aan als een methode ter verbetering van de inspanningstolerantie. In enkele onderzoeken wordt
traplopen (127,128) of roeien (121) als interventie toegepast."
"Het trainen van de bovenste extremiteit leidt tot verbetering van de kracht en het uithoudingsvermogen van deze
spiergroepen bij patiënten met COPD (131,132). Beide onderzoeken zijn echter methodologisch van lage kwaliteit."
2
Trainingsduur, -frequentie, -intensiteit
"Uit de literatuur blijkt dat de trainingsduur kan variëren van zes weken (128) tot zes maanden (122). Bij
programma's van zes weken en langer worden positieve effecten gevonden. De meeste programma's hanteren een
duur van acht tot twaalf weken. Bij een trainingsduur van drie tot zes maanden zouden de resultaten een plateau
bereiken."
"De trainingsfrequentie (inspanningstraining en oefeningen) varieert van minimaal tweemaal per week (120,128) tot
vijfmaal per week of dagelijks (125,127). De programma's van tweemaal per week en vaker laten positieve effecten
zien. Inmiddels is aangetoond dat patiënten met COPD een hoge trainingsbelasting aankunnen (125,133). Er zijn
aanwijzingen dat trainen met een hoge belasting betere resultaten oplevert dan trainen met een lagere belasting
(134). Dit onderzoek is uitgevoerd bij een groep patiënten met een matige obstructie. Maltais e.a. (36) bestudeerden
de effecten van hoge trainingsbelasting op patiënten met matige of ernstige obstructie. Deze auteurs concludeerden
dat de meeste patiënten de hoge belasting (80% Wmax) niet konden volhouden. Wel trad er een significante*
verbetering op van het inspanningsvermogen en een fysiologische adaptatie aan inspanningstraining."
Intervaltraining bij patiënten met COPD heeft een significant grotere toename van de Wmax* en een vermindering
van beenpijn tot gevolg in vergelijking tot continutraining. Intervaltraining komt bovendien meer overeen met het
dagelijkse activiteitenpatroon van mensen met ernstig COPD dan continutraining (135).
Er is momenteel echter nog weinig bekend over de optimale trainingsfrequentie en trainingsintensiteit. Een gerichte
afstemming op de individuele patiënt is noodzakelijk. Duidelijke richtlijnen hiervoor zijn echter nog onvoldoende
geëvalueerd.
3
Follow-up
"Het belang van een follow-up wordt duidelijk gemaakt door de gegevens van Wijkstra e.a. (136). Deze auteurs
hebben een afname van inspanningsvermogen in de tijd in de controlegroep aangetoond, terwijl bij de
interventiegroep het inspanningsvermogen tijdens de follow-up kon worden gehandhaafd. Ries e.a. (125) hebben
patiënten na een revalidatie of een educatieprogramma in de tijd gevolgd. Na het programma waren er significante*
verschillen tussen de groepen, in het voordeel van de revalidatiegroep. In de loop van de tijd werden deze
verschillen kleiner."
"Het overlevingspercentage zes jaar na een revalidatieprogramma vertoont een positieve trend ten aanzien van het
revalidatieprogramma, namelijk 67% in vergelijking met 56%. Dit resultaat is echter niet significant* (125)."
IV

Effectiviteit van ademspiertraining

"Onderzoeken werden geïncludeerd indien het RCTs* betroffen waarin COPD-patiënten ademspiertraining
ondergingen om de kracht en het uithoudingsvermogen van ademspieren te verbeteren. Als weerstandsbelasting
werd toegepast diende de monddruk te worden gecontroleerd. Omdat in de richtlijn ook de te gebruiken
trainingsintensiteit zou moeten worden beschreven, is naderhand besloten om onderzoeken waarin de
trainingsintensiteit niet expliciet is beschreven te excluderen (126,137,138).

Wanneer werd getraind met behulp van normocapnische hyperpneu werden de betreffende artikelen geëxcludeerd
(139-141), omdat deze trainingsvorm in de praktijk niet toepasbaar is. Na deze selectiecriteria bleven tien
onderzoeken over voor de systematische review; alle waren methodologisch van voldoende kwaliteit."
1
Effecten van ademspiertraining op kracht en uithoudingsvermogen ademspieren
"Ademspiertraining bij COPD-patiënten in vergelijking met een placebo-ademspiertraining leidt tot een
significante* toename van de kracht van de ademspieren. Ook wordt een toename van het uithoudingsvermogen en
een afname van dyspnoe gerapporteerd (142)."
"Vergelijking van de effecten van ademspiertraining met een hoge weerstand met training met een lage weerstand
laat zien dat het trainen met de hoge weerstand ten opzichte van de baseline een toename van kracht en
uithoudingsvermogen oplevert (143-147). In twee van de vijf onderzoeken is er verschil in ademspierkracht met de
controlegroep (143,145). In drie onderzoeken werd geen verschil gevonden tussen de groep met hoge belasting en
de groep met lage belasting ten aanzien van de ademspierkracht (144,147,148). Twee onderzoeken constateerden
geen verschil tussen beide groepen ten aanzien van het uithoudingsvermogen van de ademspieren (143,144)."
2
Transfer-effecten van ademspiertraining
"In twee van de vijf onderzoeken zijn de effecten van ademspiertraining op dyspnoe bekeken (146,147). In beide
onderzoeken bleek dat ademspiertraining dyspnoe vermindert. In drie van de vijf onderzoeken zijn de effecten van
ademspiertraining op de loopafstand onderzocht (144,147,149). In alle onderzoeken bleek dat de loopafstand van de
groep met de hoge belasting toeneemt. In een onderzoek nam ook de loopafstand van de groep met de lage belasting
toe (144). Een significant* verschil tussen beide groepen werd slechts in één onderzoek gevonden (143)."
3
Ademspiertraining in combinatie met inspanningstraining
"In vier onderzoeken is de meerwaarde van ademspiertraining onderzocht door de effectiviteit te vergelijken van
inspanningstraining versus ademspiertraining in combinatie met inspanningstraining (34,119,121,148). Alle groepen
die ademspiertraining kregen laten een toename zien van de ademspierkracht en -uithoudingsvermogen ten opzichte
van de baseline. Van één onderzoek is dit niet bekend omdat geen baselinewaarden worden gegeven (119)."
"Twee van de vier onderzoeken laten een meerwaarde zien van ademspiertraining op ademspierkracht en
diafragmale vermoeidheid (34,148). Weiner e.a. (121) hebben geen tussengroepsvergelijking gedaan en Berry e.a.
(119) vonden geen verschillen tussen beide groepen."
"In drie van de vier onderzoeken is de meerwaarde van ademspiertraining op loopafstand en maximaal
inspanningsvermogen onderzocht: twee onderzoeken lieten een meerwaarde van ademspiertraining zien (34,121),
uit één onderzoek kwam op de loopafstand wel een meerwaarde naar voren ten aanzien van inspanningstraining,
maar niet voor ademspiertraining (119)."
"In het enige onderzoek naar de meerwaarde van ademspiertraining op dyspnoe bleken geen verschillen tussen de
groepen (119). Dekhuijzen e.a. (34) konden geen meerwaarde van ademspiertraining aantonen op ADL*-scores en
emotioneel functioneren."
Bovenstaande resultaten worden gepresenteerd in de volgende tabel.
Samenvatting van de resultaten van de RCTs* met voldoende methodologische kwaliteit naar de effectiviteit van
ademspiertraining weergegeven per uitkomstmaat
Uitkomstmaat

• kracht ademspieren*
• uithoudingsvermogen
ademspieren*
• dyspnoe
• loopafstand
• inspanningsvermogen**
• ADL/emotioneel functioneren

verklarend
+

pragmatisch:
hoog vs. laag
+
-

pragmatisch: ademspier
training met inspanning
+

142

143, 145

144, 146, 147

34, 121, 148

119

142
142

145

143, 144
119
144, 147
147

34, 121, 148
146, 147
34, 121

119

143

-

119
121, 148
34

*
**
+:
-:
NB:

incl. kracht of vermoeidheid diafragma;
(sub)maximaal inspanningsvermogen (incl. VO 2 max);
er is een significant* verschil tussen de experimentele en de controlegroep in het voordeel van de experimentele
groep;
er is geen significant verschil tussen beide groepen.
kracht en uithoudingsvermogen ademspieren van Weiner e.a.(121) betreft een binnengroepsvergelijking van de
experimentele groep.

4
Trainingsbelasting, -duur en -frequentie
"Preusser e.a. (144) vonden een verbetering van het uithoudingsvermogen van ademspieren en van de loopafstand
bij een trainingsintensiteit van 22% PImax*, terwijl geen verschillen werden gevonden ten aanzien van de
ademspierkracht. Larson e.a. (143) vonden geen significante* veranderingen op de kracht en het
uithoudingsvermogen van ademspieren en op de loopafstand bij een trainingsintensiteit van 15% PImax*. Lisboa
e.a. (147) vonden een toename van de kracht bij een trainingsintensiteit van 10% PImax, terwijl Heijdra e.a. (145)
met een belasting van 10% PImax en Larson e.a. (143) met een belasting van 15% PImax geen toename van de
kracht vonden. De literatuur presenteert geen eenduidige trainingsintensiteit voor het verkrijgen van resultaten en
ook wordt in de literatuur niet onderbouwd dat een hogere belasting tot meer en betere resultaten leidt."
"Over de benodigde trainingsduur en -frequentie is eveneens in de literatuur geen eenduidigheid te vinden.
Beschreven worden trainingsduren van acht weken (142,143, 146,148) tot zes maanden (121). In de meeste
onderzoeken wordt een duur van acht tot twaalf weken gehanteerd." "De frequentie van ademspiertraining in de
geselecteerde literatuur varieert van 4x15 minuten/dag (142) tot 3x15 minuten/week (121). In de meeste
onderzoeken is sprake van een frequentie van 2x15 minuten/dag." "Omdat er geen eenduidigheid is ten aanzien van
de trainingsbelasting, -duur en -frequentie wordt in navolging van de European Respiratory Society aanbevolen dat
ademspiertraining vijf tot zeven dagen in de week 2x15 minuten per dag met een minimale trainingsduur van acht
weken moet plaatsvinden. De weerstand zou daarbij tussen 30-40% PImax* dienen te liggen (150)."
5
Trainingsmethode
"Verschillende trainingsmethoden leveren een verschillende belasting voor de ademspieren. Het is mogelijk om de
methode individueel af te stemmen op drukbelasting, flowbelasting of een combinatie van beide (151). Indien een
weerstandsbelasting wordt gegeven zal de monddruk moeten worden gecontroleerd om zeker te zijn dat een
bepaalde belasting wordt geappliceerd."
"Veranderingen in ademstrategie, met name het toepassen van langzaam en diep ademen, kan de actuele belasting
op de ademspieren verminderen (152)."
"De threshold-trainingsmethode is gebleken een betrouwbare en reproduceerbare methode te zijn om de
ademspieren te belasten bij patiënten met COPD (153)."

BIJLAGE 5
Bronnen / Literatuur
UITGAVEN VERKRIJGBAAR BIJ OF VIA DE VBC:
INFORMATIE OVER CESAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Bewegingsleer Cesar, beknopte uiteenzetting. Borrias, G.J. Utrecht, 1965.
De Bewegingsleer Cesar, norm en doelstelling. Cesar, M.D. Amersfoort, 1968.
De Bewegingsleer Cesar, besproken vanuit de psychologie van het motorisch leren. Hasper,
H.C. Huizen, 1979.
Vijftig jaar Bewegingsleer Cesar, inleiding op ontstaan, theorie en werkwijze. Hasper, H.C.
Huizen/Den Dolder, 1987.
Rapport 1e-fase onderzoek 1986 naar de resultaten van de oefentherapie Cesar, Den Dolder,
1986.
Rapport 2e-fase onderzoek 1988, naar de resultaten van de oefentherapie Cesar, Huizen/Den
Dolder, 1988.
De behandeling van kinderen met schrijfproblemen. Uneken, A. Groningen, 1994.
De expressie van het lichaam: een Cesartherapeute over staan. Buchem, G. van. Antwerpen/
Eindhoven, 1995.
Kijk op Cesar: Resultaatgegevens Oefentherapie Cesar, VBC, 1998; daarin maar ook los
verkrijgbaar: overzicht van onderzoeken, verricht door o.m. Opleiding/VBC (1984, 1986,
1988), NPi (1995, 1996, 1997), Nivel (1994) en TNO (1995, 1998).

NIVEL: CIJFERS OVER DE BEROEPSUITOEFENING - meer informatie: http://www.nivel.nl
•
Jaarboek LiPZ 2001, deel II; Wimmers R, Swinkels I, Konink M. de, Bakker D. de, Ende E. van
den. Nivel, Utrecht, 2002.
•
Jaarboek LiPZ 2002, deel II, Wimmers R, Swinkels I, Konink M. de, Bakker D. de, Ende E. van
den. Nivel, Utrecht, 2003.

INFORMATIE OVER COPD - adressen zie colofon
Nederlands Astma Fonds en CARA-lijn
BRONNEN/LITERATUUR GERAADPLEEGD DOOR HET NPi
De noten verwijzen naar / behoren bij deel 1 en bijlage 4, afkomstig uit:
Rapport Richtlijnontwikkeling Oefentherapie Cesar bij patiënten met COPD, onder leiding van Jans, M.P.
en Versluijs, B.N.; uitg. Nederlands Paramedisch Instituut, Amersfoort, februari 2001; ISBN: 90-73054-990.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bekkering GE, Chadwick-Straver RVM, Gosselink R, Hendriks HJM, Jongmans M, Paterson WJ, Schans CP van
der, Verhoef-de Wijk MCE, Decramer M. KNGF-Richtlijn COPD (chronische obstructieve longaandoeningen).
Ned Tijdschr Fysiother 1998;108(Suppl):1-44.
Geijer RMM, Thiadens HA, Smeele IJM, et al. NHG-Standaard COPD en astma bij volwassenen: diagnostiek.
Huisarts Wet 1997;40(9):416-29.
American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary
disease. ATS statement. Am J Respir Crit Care Med 1995;152: S77-S120.
American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) and asthma. Am Rev Respir Dis 1987;136:225-44.
Kaptein AA, Dekker FW, Dekhuijzen PNR, et al. Patiënten met chronische luchtwegobstructie. Scores op npv en
scl-90 en hun relaties met functionele capaciteit en belemmeringen in dagelijkse activiteiten. Gezond Samenleving
1986;7(1):10-9.
Maillé AR, Koning CJM, Zwinderman AH, et al. The development of the 'Quality-of-Life for Respiratory Illness
Questionnaire (QOL-RIQ)': a disease-specific quality-of-life questionnaire for patients with mild to moderate
chronic non-specific lung disease. Respir Med 1997;91:297-309.
Smit HA, Beaumont M. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland: een inventariserend onderzoek ten
behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds. Bilthoven: Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2000.
Scenariocommissie Chronische ziekten. Chronische ziekten in het jaar 2005. Deel 2. Scenario's over CARA 19902005. Houten/ Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum; 1990.
Lende R van der, Huygen C, Jansen-Koster EJ, et al. Epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen
luchtverontreiniging en het voorkomen van luchtwegaandoeningen. Ned Tijdschr Geneeskd 1975;119(15):577-84.
Beaty TH, Menkes HA, Cohen BH, Newill CA. Risk factors associated with longitudinal change in pulmonary
function. Am Rev Respir Dis 1984;129(5):660-7.
Knudson RJ, Knudson DE, Kaltenborn WT, Bloom JW. Subclinical effects of cigarette smoking. A five-year
follow-up of physiologic comparisons of healthy middle-aged smokers and nonsmokers. Chest 1989;95 (3):512-8.
Tager IB, Segal MR, Speizer FE, Weiss ST. The natural history of forced expiratory volumes. Effect of cigarette
smoking and respiratory symptoms. Am Rev Respir Dis 1988;138(4):837-49.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Higgins MW, Keller JB. Trends in COPD morbidity and mortality in Tecumseh, Michigan. Am Rev Respir Dis
1989;140(3 Pt 2):S42-8.
Kauffmann F, Drouet D, Lellouch J, Brille D. Twelve years spirometric changes among Paris area workers. Int J
Epidemiol 1979;8 (3):201-12.
Heederik D, Pouwels H, Kromhout H, Kromhout D. Chronic non-specific lung disease and occupational exposures
estimated by means of a job exposure matrix: the Zutphen Study. Int J Epidemiol 1989;18(2): 3829.
Guz A. Respiratory sensations in man. Br Med Bull 1977;33(2):175-7.
Campbell EJM, Howell JBL. The sensation of breathlessness. Br Med Bull 1963;19:36-40.
Burns BH, Howell JBL. Disproportionately severe breathlessness in chronic bronchitis. Q J Med
1969;151(July):277-94.
Buist SA. Smoking and other risk factors. In: Murray JF, Nadel JA, editors. Textbook of respiratory medicine. 2nd
ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 1994. p. 1259-87.
Mueller RE, Petty TL, Filley GF. Ventilation and arterial blood gas changes induced by pursed lips breathing. J
Appl Physiol 1970; 28:784-9.
Celli BR, Rassulo J, Make BJ. Dyssynchronous breathing during arm but not leg exercise in patients with chronic
airflow obstruction. N Engl J Med 1986;314:1485-90.
Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, et al. Lung volumes and forced ventilatory flows. Eur Respir J
1993;6(Suppl.16):5-40.
Decramer M, Derom E, Gosselink R. Respiratory muscle mechanics in chronic obstructive pulmonary disease and
acute respiratory failure. In: Derenne JP, Whitelaw WA, Similowski T, editors. Acute respiratory failure in
chronic obstructive pulmonary disease. New York: Marcel Dekker; 1996. p. 47-64.
Bekkering GE, Hendriks HJM, Chadwick-Straver RVM, et al. Het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met
chronische obstructieve longaandoeningen: achtergronden en evaluatie van de richtlijn COPD. Amersfoort:
Nederlands Paramedisch Instituut; 1998.
Richardson PS, Peatfield AC. The control of airway mucus secretion. Eur J Respir Dis 1987;153(Suppl):43-51.
Goodman RM, Yergin BM, Landa JF, et al. Relationship of smoking history and pulmonary function tests to
tracheal mucous velocity in nonsmokers, young smokers, ex-smokers, and patients with chronic bronchitis. Am
Rev Respir Dis 1978;117:205-14.
Schans CP van der, Mark ThW van der, Rubin BK, et al. Chest physical therapy: mucus mobilizing techniques.
In: Bach JR, editors. Pulmonary rehabilitation. The obstructive and paralytic conditions. Philadelphia: Hanley &
Belfus, inc; 1996. p. 229-46.
Clarke SW, Jones JG, Oliver DR. Resistance to two-fase gas-liquid flow in airways. J Appl Physiol
1970;29(4):464-71.
Mullen JB, Wright JL, Wiggs BR, Pare PD, Hogg JC. Structure of central airways in current smokers and exsmokers with and without mucus hypersecretion: relationship to lung function. Thorax 1987;42(11):843-8.
Mossberg B, Camner P, Afzelius BA. The immotile-cilia syndrome compared to other obstructive lung diseases: a
clue to their pathogenesis. Eur J Respir Dis Suppl 1983;127:129-36.
Prescott E, Lange P, Vestbo J. Chronic mucus hypersecretion in COPD and death from pulmonary infection. Eur
Respir J 1995;8:1333-8.
Vestbo J, Prescott E, Lange P, The Copenhagen City Heart Study Group. Association of chronic mucus
hypersecretion with FEV decline and chronic obstructive pulmonary disease morbidity. Am J Respir Crit Care
Med 1996;153:1530-5.
Folgering H, Herwaarden C van. Exercise limitations in patients with pulmonary diseases. Int J Sports Med
1994;15(3):107-11.
Dekhuijzen PN, Folgering HT, Herwaarden CL van. Target-flow inspiratory muscle training during pulmonary
rehabilitation in patients with COPD. Chest 1991;99:128-33.
Maltais F, Simard AA, Simard C, et al. Oxidative capacity of the skeletal muscle and lactic acid kinetics during
exercise in normal subjects and in patients with COPD. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:288-93.
Maltais F, Leblanc P, Jobin J, et al. Intensity of training and physiologic adaptation in patients with chronic
obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:555-61.
Bye PT, Esau SA, Levy RD, et al. Ventilatory muscle function during exercise in air and oxygen in patients with
chronic air-flow limitation. Am Rev Respir Dis 1985;132: 236-40.
Juan G, Calverley PMA, Talamo C, Roussos C. Effect of carbondioxide on diaphragmatic function in human
beings. N Engl J Med 1984;310:874-9.
McParland C, Resch EF, Krishnan B, et al. Inspiratory muscle weakness in chronic heart failure: role of nutrition
and electrolyte status and systemic myopathy. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1101-7.
Decramer M, Lacquet LM, Fagard R, Rogiers P. Corticosteroids contribute to muscle weakness in chronic airflow
obstruction. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:11-6.
Donahoe M, Rogers RM, Wilson DO, Pennock BE. Oxygen consumption of the respiratory muscles in normal and
malnourished patients with COPD. Am Rev Respir Dis 1989;140:385-91.
Gray-Donald K, Gibbons L, Shapiro SH, Martin JG. Effect of nutritional status on exercise performance in
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1989;140:1544-8.
Morrison NJ, Richardson J, Dunn L, Pardy RL. Respiratory muscle performance in normal and elderly subjects
and patients with COPD. Chest 1989;95:90-4.
Cohen C, Zagelbaum G, Gross D, et al. Clinical manifestations of inspiratory muscle fatigue. Am J Med
1982;73:308-16.
Jones NJ, Jones G, Edwards RHT. Exercise tolerance in chronic airway obstruction. Am Rev Respir Dis
1971;103:477-91.
Davidson AC, Leach R, George RJD, Geddes DM. Supplemental oxygen and exercise ability in chronic
obstructive airways disease. Thorax 1988;43:965-71.
Light RW, Mahutte CK, Stansbury DW, et al. Relationship between improvement in exercise performance with
supplemental oxygen and hypoxic ventilatory drive in patients with chronic airflow obstruction. Chest
1989;95(4):751-6.
Stein DA, Bradley BL, Miller WC. Mechanisms of oxygen effects on exercise in patients with chronic obstructive
pulmonary disease. Chest 1982;81(1):6-10.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Rooyackers JM. Pulmonary rehabilitation in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease
[proefschrift]. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen; 1997.
Wedzicha JA. Long-term oxygen therapy. In: Donner CF, Decramer M, editors. Pulmonary rehabilitation.
Sheffield, UK: European Respiratory Society, 2000. p. 143-54.
Killian KJ, Leblanc P, Martin DH, et al. Exercise capacity and ventilatory, circulatory, and symptom limitation in
patients with chronic airflow limitation. Am Rev Respir Dis 1992;146: 935-40.
Gosselink R, Troosters T, Decramer M. Peripheral muscle weakness contributes to exercise limitation in COPD.
Am J Respir Crit Care Med 1996;153:976-80.
Schols AMWJ. Nutritional depletion and physical impairment in patients with chronic obstructive pulmonary
disease. Implications for therapy [proefschrift]. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg; 1991.
Minotti JR, Christoph I, Oka R, et al. Impaired skeletal muscle function in patients with congestive heart failure.
Relationship to systemic exercise performance. J Clin Invest 1991;88:2077-82.
McSweeny AJ, Grant I, Heaton RK, et al. Life quality of patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Arch Intern Med 1982;142(3):473-8.
Williams SJ, Bury MR. Impairment, disability and handicap in chronic respiratory illness. Soc Sci Med
1989;29(5):609-16.
Heijmans M, Rijken M, Dekker J. Mensen met astma en COPD in Nederland. Een overzicht van de kwaliteit van
leven, het zorggebruik en de maatschappelijke positie. Utrecht: NIVEL; 2000.
Molken MPMH van, Doorslaer EKA van, Rutten FFH. CARA in cijfers. Verslag van een pilot-studie. Maastricht:
Institute for Medical Technology Assessment (iMTA); 1989.
Guyatt GH, Thompson PJ, Berman LB, et al. How should we measure function in patients with chronic heart and
lung disease? J Chronic Dis 1985;38(6): 517-24.
Okubadejo AA, Jones PW, Wedzicha JA. Quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease
and severe hypoxaemia. Thorax 1996;51:44-7.
Wijkstra PJ, Vergert EM ten, Mark ThW van der, et al. Relation of lung function, maximal inspiratory pressure,
dyspnoea, and quality of life with exercise capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax
1994;49:468-72.
Beaumont M, Tijhuis MAR. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij astma en COPD vergeleken met
andere groepen in Nederland. Bilthoven: RIVM; 2000.
Wilson DO, Rogers RM, Wright EC, Anthonisen NR. Body weight in chronic obstructive pulmonary disease. The
National Institutes of Health Positive-Pressure Breathing Trial. Am Rev Respir Dis 1989;139:1435-8.
Engelen MPKJ, Schols AMWJ , Baken WC, et al. Nutritional depletion in relation to respiratory and peripheral
skeletal muscle function in out-patients with COPD. Eur Resp J 1994;7:1793-7.
Arora NS, Rochester DF. Effect of body weight and muscularity on human diaphragm muscle mass, thichness and
area. J Appl Physiol 1982;52(1):64-70.
Schols AMWJ, Soeters PB, Dingemans AMC, et al. Prevalence and characteristics of nutritional depletion in
patients with stable COPD eligible for pulmonary rehabilitation. Am Rev Respir Dis 1993;147: 1151-6.
Wilson DO, Rogers RM, Sanders MH, et al. Nutritional intervention in malnourished patients with emphysema.
Am Rev Respir Dis 1986;134:672-7.
Rogers RM, Donahoe M, Costantino J. Physiologic effects of oral supplemental feeding in malnourished patients
with chronic obstructive pulmonary disease. A randomized control study. Am Rev Respir Dis 1992;146:1511-7.
Decramer M, Stas K. Cortico-induced myopathy involving respiratory muscles in patients with chronic obstructive
pulmonary disease of asthma. Am Rev Respir Dis 1992;146:800-2.
Anthonisen NR, Wright EC, Hodgkin JE, IPPB Trial Group. Prognosis in chronic obstructive pulmonary disease.
Am Rev Respir Dis 1986;133:14-20.
Postma DS, Burema J, Gimeno F, et al. Prognosis in severe chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev
Respir Dis 1979;119:357-67.
Schols AM, Slangen J, Volovics L, et al. Weight loss is a reversible factor in the prognosis of chronic obstructive
pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1791-1797.
Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive
pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1995;8:1398-420.
American Thoracic Society. Lung function testing: selection of reference values and interpretative strategies. Am
Rev Respir Dis 1991;144:1202-1202.
Geijer RMM, Schayck CP van, Weel C van, et al. NHG-Standaard COPD: behandeling. Huisarts Wet
1997;40(9):430-42.
Cambach W. Effectiviteit van een revalidatieprogramma voor patiënten met CARA door fysiotherapeuten in de
eerstelijnsgezondheidszorg. Amsterdam: VU Ziekenhuis; 1995.
Wijkstra PJ, Mark Th van der, Kraan J, et al. Effects of home rehabilitation on physical performance in patients
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Eur Respir J 1996;9:104-10.
Strijbos JH, Koeter GH, Postma DS, Altena R. van. Reactivering van ernstige CARA-patiënten. Lange termijn
resultaten van een eerstelijns- en een poliklinisch reactiveringsprogramma. Ned Tijdschr Fysiother 1991;
101(4):105-10.
ACCP/AACVPR Pulmonary Rehabilitation Guidelines Panel. Pulmonary rehabiliation. Chest 1997;112:1363-96.
Younes M. Determinants of thoracic excursions during exercise. In: Whipp BJ, Wasserman K, editors. Exercise
Pulmonary Physiology and pathophysiology. New York: Marcel Dekker; 1991.
Ninane V, Rypens F, Yernault JC, De Troyer A. Abdominal muscle use during breathing in patients with chronic
airflow obstruction. Am Rev Respir Dis 1992;146:16-21.
Reybrouck T, Wertelaers A, Bertrand P, Demedts M. Myofeedback training of the respiratory muscles in patients
with chronic obstructive pulmonary disease. J Cardiopulm Rehabil 1987;7:18-22.
Sergysels R, Willeput R, Lenders D, et al. Low frequency breathing at rest and during exercise in severe chronic
obstructive bronchitis. Thorax 1979;34:536-9.
Esteve F, Blanc-Gras N, Gallego J, et al. The effects of breathing pattern training on ventilatory function in
patients with COPD. Biofeedback and Self Regul 1996;21(4): 311-321.
Tiep BL, Burns M, Kao D, et al. Pursed lips breathing training using ear oximetry. Chest 1986;90:218-21.
Thoman RL, Stoker GL, Ross JC. The efficacy of pursed-lips breathing in patients with chronic obstructive
pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1966;93:100-6.

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Gosselink RAAM, Wagenaar RC, Sargeant AJ, et al. Diaphragmatic breathing reduces efficiency of breathing in
chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1136-42.
Sharp JT, Druz WS, Moisan T, et al. Postural relief of dyspnea in severe chronic obstructive pulmonary disease.
Am Rev Respir Dis 1980;122:201-11.
Druz WS, Sharp JT. Electrical and mechanical activity of the diaphragm accompanying body position in severe
chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1982;125:275-80.
O'Neill S, McCarthy DS. Postural relief of dyspnoea in severe chronic airflow limitation: relationship to
respiratory muscle strength. Thorax 1983;38:595-600.
Devine EC, Pearcy J. Meta-analysis of the effects of psychoeducational care in adults with chronic obstructive
pulmonary disease. Patient Educ Couns 1996;29(2):167-178.
Renfroe KL. Effect of progressive relaxation on dyspnea and state of anxiety in patients with chronic obstructive
pulmonary disease. Heart Lung 1988;17:408-13.
Gift AG, Austin DJ. The effect of a program of systemic movement on COPD-patients. Rehab Nurs 1992;17(1):610, 25.
Sinclair DJM, Ingram CG. Controlled trial of supervised exercise training in chronic bronchitis. Br Med J
1980;23:519-20.
Cockcroft AE, Saunders MJ, Berry G. Randomized controlled trial of rehabilitation in chronic respiratory
disability. Thorax 1981;36:200-3.
Rosser R, Guz A. Psychological approaches to breathlessness and its treatment. J Psychosom Res 1981;25:439447.
Casaburi R, Petty TL, editors. Principles and practice of pulmonary rehabilitation. Philadelphia: WB Saunders
Company;1993.
Thornby MA, Haas F, Axen K. Effect of distractive auditory stimuli on exercise tolerance in patients with COPD.
Chest 1995;107(5):1213-7.
Oldenburg FA, Dolovich MB, Montgomery JM, Newhouse MT. Effects of postural drainage, exercise and cough
on mucus clearance in chronic bronchitis. Am Rev Respir Dis 1979;120: 739-45.
Rossman CM, Waldes R, Sampson D, Newhouse MT. Effect of chest physiotherapy on the removal of mucus in
patients with cystic fibrosis. Am Rev Respir Dis 1982;126:131-5.
Schans CP van der, Piers DA, Beekhuis H, et al. Effect of forced expirations on mucus clearance in patients with
chronic airflow obstruction; effect of lung recoil pressure. Thorax 1990;45:623-7.
Hengstum M van, Festen J, Beurskens C,et al. Effect of positive expiratory pressure mask physiotherapy (PEP)
versus forced expiration technique (FET/PD) on regional lung clearance in chronic bronchitics. Eur Respir J
1991;4:651-4.
Olséni L, Midgren B, Hornblad Y, Wollmer P. Chest physiotherapy in chronic obstructive pulmonary disease:
forced expiratory technique combined with either postural drainage or postive expiratory pressure breathing.
Respir Med 1994;88: 435-40.
Mortensen J, Falk M, Groth S, Jensen C. The effects of postural drainage and positive expiratory pressure
physiotherapy on tracheobronchial clearance in cystic fibrosis. Chest 1991;100(5):1350-7.
Hengstum M van, Festen J, Beurskens C, et al. The effect of positive expiratory pressure versus forced expiration
technique on tracheobronchial clearance in chronic bronchitics. Scand J Gastroenterol Suppl 1988;143:114-8.
Falk M, Kelstrup M, Andersen JB, et al. Improving the ketchup bottle method with positive expiratory pressure,
PEP, in cystic fibrosis. Eur J Respir Dis 1984;65:423-32.
Lannefors L, Wollmer P. Mucus clearance with three chest physiotherapy regimes in cystic fibrosis: a comparison
between postural drainage, PEP and physical exercise. Eur Respir J 1995;5:748-53.
Hofmeyr JL, Webber BA, Hodson ME. Evaluation of positive expiratory pressure as an adjunct to chest
physiotherapy in the treatment of cystic fibrosis. Thorax 1986; 41:951-4.
Miller S, Hall DO, Clayton CB, Nelson R. Chest physiotherapy in cystic fibrosis: a comparative study of
autogenic drainage and the active cycle of breathing techniques with postural drainage. Thorax 1995;50:165-9.
King M, Philips DM, Gross D, et al. Enhanced tracheal mucus clearance with high frequency chest wall
compression. Am Rev Respir Dis 1983;128:511-5.
Pham QT, Peslin R, Puchelle E, et al. Respiratory function and the rheological status of bronchial secretions
collected by spontaneous expectoration and after physiotherapy. Bull Eur Physiopathol Resp 1973;9:293-311.
Pavia D. A preliminary study of the effect of a vibrating pad on bronchial clearance. Am Rev Respir Dis
1976;113:92-6.
Groth S, Stafanger G, Dirksen H, et al. Positive expiratory pressure (PEP-mask) physiotherapy improves
ventilation and reduces volume of trapped gas in cystic fibrosis. Bull Eur Physiopathol Respir 1985;21:339-43.
Menkes HA, Traystman RJ. Collateral ventilation. Am Rev Respir Dis 1977;116: 287-309.
Peters RM. Pulmonary physiologic studies of the perioperative period. Chest 1979;76(5): 576-84.
Schans CP van der, Mark ThW van der, et al. Effect of positive expiratory pressure breathing in patients with
cystic fibrosis. Thorax 1991;46:252-6.
Konstan MW, Stern RC, Doershuk CF. Efficacy of the Flutter device for airway mucus clearance in patients with
cystic fibrosis. J Pediatr 1994;124:689-93.
Pryor JA, Webber BA, Hodson ME, Warner JO. The flutter VRP1 as an adjunct to chest physiotherapy in cystic
fibrosis. Respir Med 1994;88:677-81.
Berry MJ, Adair NE, Sevensky KS, et al. Inspiratory muscle training and whole-body reconditioning in chronic
obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1996;153(6 Pt 1):1812-6.
Strijbos JH, Koeter GH, Postma DS, Altena R van. Reactivering van patiënten met chronische luchtwegobstructie.
Ned Tijdschr Fysiother 1989;99:302-7.
Weiner P, Azgad Y, Ganam R. Inspiratory muscle training combined with general exercise reconditioning in
patients with COPD. Chest 1992;102(5):1351-6.
Goldstein RS, Gort EH, Stubbing D, et al. Randomised controlled trial of respiratory rehabilitation. Lancet
1994;344:1394-7.
Simpson K, Killian KJ, McCartney N, et al. Randomised controlled trial of weightlifting exercise in patients with
chronic airflow limitation. Thorax 1992;47: 70-5.

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Cambach W, Chadwick-Straver RVM, Wagenaar RC, et al. The effects of a community-baesd pulmonary
rehabilitation programme on exercise tolerance and quality of life: a randomized controlled trial. Eur Respir J
1997;10:104-13.
Ries AL, Kaplan RM, Limberg TM, Prewitt LM. Effects of pulmonary rehabilitation on physiologic and
psychosocial outcomes in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 1995;122:823-32.
Reid WD, Warren CPW. Ventilatory muscle strength and endurance training in elderly subjects and patients with
chronic airflow limitation. Physiother Can 1984;36:305-11.
Busch AJ, McClements JD. Effects of a supervised home exercise program on patients with severe chronic
obstructive pulmonary disease. Phys Ther 1988;68(4): 469-74.
Reardon J, Awad E, Normandin E, et al. The effect of comprehensive outpatient pulmonary rehabilitation on
dyspnea. Chest 1994;105(4): 1046-52.
Wijkstra PJ, Altena R van, Kraan J, et al. Quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease
improves after rehabilitation at home. Eur Respir J 1994;7:269-73.
Lacasse Y, Wong E, Guyatt GH, et al. Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary
disease. Lancet 1996;348:1115-9.
Lake FR, Henderson K, Briffa T, et al. Upper-limb and lower-limb exercise training in patients with chronic
airflow obstruction. Chest 1990;97:1077-82.
Ries AL, Ellis B, Hawkins RW. Upper extremity exercise training in chronic obstructive pulmonary disease. Chest
1988; 93(4):688-92.
Ries AL, Archibald CJ. Endurance exercise training at maximal targets in patients with chronic obstructive
pulmonary disease. J Cardiopulm Rehabil 1987;7:594-601.
Casaburi R, Patessio A, Ioli F, et al. Reductions in exercise lactic acidosis and ventilation as a result of exercise
training in patients with obstructive lung disease [see comments]. Am Rev Respir Dis 1991; 143(1):9-18.
Coppoolse R, Schols AMWJ, Baarends EM et al. Interval versus continuous training in patients with severe
COPD: a randomised clinical trail. Eur Respir J 1999;14:258-263.
Wijkstra PJ, Mark ThW van der, Kraan J, et al. Long-term effects of home rehabilitation on physical performance
in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:1234-41.
Belman MJ, Shadmehr R. Targeted resistive ventilatory muscle training in chronic pulmonary disease. J Appl
Physiol 1988;65: 2726-35.
Goldstein R, Rosie J de, Long S, et al. Applicability of a threshold loading device for inspiratory muscle testing
and training in patients with COPD. Chest 1989;96: 564-71.
Levine S, Weiser P, Gillen J. Evaluation of a ventilatory muscle endurance training programme in the
rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1986;133:400-6.
Ries AL, Moser KM. Comparison of isocapnic hyperventilation and walking exercise training at home in
pulmonary rehabilitation. Chest 1986;90:285-9.
Gigliotti F, Spinelli A, Duranti R, et al. Four-week negative pressure ventilation improves respiratory function in
severe hypercapnic COPD patients. Chest 1994;105(1): 87-94.
Patessio A, Rampulla C, Fracchia C, et al. Relationship between the perception of breathlessness and inspiratory
resistive loading: report on a clinical trial. Eur Respir JSuppl 1989;7: 587s-91s.
Larson JL, Kim MJ, Sharp JT, Larson DA. Inspiratory muscle training with a pressure threshold breathing device
in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1988;138:689-96.
Preusser BA, Winningham ML, Clanton TL. High- vs low-intensity inspiratory muscle interval training in patients
with COPD. Chest 1994;106(1):110-7.
Heijdra YF, Dekhuijzen PNR, Herwaarden CLA van, Folgering HThM. Nocturnal saturation improves bij targetflow inspiratory muscle training in patients with COPD. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:260-5.
Harver A, Mahler DA, Daubenspeck JA. Targeted inspiratory muscle training improves respiratory muscle
function and reduces dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 1989;
111:117-24.
Lisboa C, Villafranca C, Leiva A, et al. Inspiratory muscle training in chronic airflow limitation: effect on exercise
performance. Eur Respir J 1997;10:537-42.
Wanke T, Formanek D, Lahrmann H, et al. The effects of combined inspiratory muscle and cycle ergometer
training on exercise performance in patients with COPD. Eur Respir J 1994;7:2205-11.
Kim MJ, Larson JL, Covey MK, et al. Inspiratory muscle training in patients with chronic obstructive pulmonary
disease. Nursing Res 1993;42(6):356-62.
Donner CF, Howard P. Pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with
recommendations for its use. Eur Respir J 1992;5:266-75.
Belman MJ, Warren CB, Nathan SD, Chon KH. Ventilatory load characteristics during ventilatory muscle
training. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:925-9.
Belman MJ, Thomas SG, Lewis MI. Resistive breathing training in patients with chronic obstructive pulmonary
disease. Chest 1986; 90(5):662-9.
Gosselink R, Wagenaar RC, Decramer M. Reliability of a commercially available threshold loading device in
healthy subjects and in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1996;51(6): 601-5.
Jones PW, Quirk F, Baveystock CM, et al. A self-complete measure of health status for chronic airflow limitation.
The St. George's Respiratory Questionnaire. Am Rev Respir Dis 1992;145:1321-7.
Mahler DA, Jones PW. Measurement of dyspnea and quality of life in advanced lung disease. Clin Chest Med
1997;18(3):457-69.
Borg G. Ratings of perceived exertion and heart rates during short term cycle exercise and their use in a new
cycling strength test. Int J Sport Med 1987;3:153-8.
Stark RD, Gambles SA. A new system for assessing the effects of drugs on breathlessness. J Clin Respir Physiol
1980;16: 244.
Guyatt GH, Berman LB, Townsend M, et al. A measure of quality of life for clinical trials in chronic lung disease.
Thorax 1987;42: 773-8.
Wijkstra PJ, TenVergert EM, Altena R van, et al. Reliability and validity of the chronic respiratory questionnaire
(CRQ). Thorax 1994;49:465-7.
Gosselink HAAM, Wagenaar RC, Keimpema A van, Chadwick-Straver RVM. Het effect van een
reactiveringsprogramma bij patiënten met CARA. Ned Tijdschr Fysiother 1990; 100:193-9.

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Vereniging Bewegingsleer Cesar. Beroepsprofiel oefentherapie Cesar. Utrecht: Vereniging Bewegingsleer Cesar;
1994.
Hengstum M van, Festen J, Beurskens C, et al. Conventional physiotherapy and forced expiration manoeuvres
have similar effects on tracheobronchial clearance. Eur Respir J 1988;1:758-61.
Leith DE. Cough. Phys Ther 1968;48:439-47.
Langlands J. The dynamics of cough in health and in chronic bronchitis. Thorax 1967;22: 88-96.
Webber BA, Pryor JA. Physiotherapy skills: techniques and adjuncts. In: Webber BA, Pryor JA, editors.
Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. London: Churchill Livingstone; 1993. p. 113-71.
Williams MT. Chest physiotherapy and cystic fibrosis. Why is the most effective form of treatment still unclear?
Chest 1994;106(6):1872-82.
Heuvel CMF van de, Vogels EMHM, Wams, HWA. Verslag van het HOF-project. Handreikingen voor de
communicatie tussen huisarts en fysiotherapeut, Oefentherapeut Cesar en/of Oefentherapeut-Mensendieck.
Amersfoort: KNGF, LHV, NVOM, VBC, NPi; 1999.
Rochester D, Arora NS. Respiratory muscle failure. Med Clin North Am 1983;67(3):573-98.
Burgt M van der, Verhulst F. Doen en blijven doen. Patiëntenvoorlichting in de paramedische praktijk.
Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Lochem; 1996.
Hoenen JAJH, Tielen LM, Willink AE. Patiëntenvoorlichting stap voor stap: suggesties voor de huisarts voor de
aanpak van patiëntenvoorlichting in het consult. Rijswijk: Uitgeverij voor gezondheidsbevordering, Stichting
O&O; 1988.

BIJLAGE 6
Afkortingen / Verklarende woordenlijst
AFKORTINGEN
ADL Activiteiten in het Dagelijks Leven
BKPZ Programma Bevordering Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (1997-2000) voor 10 paramedische
beroepsgroepen ingesteld door het ministerie van VWS en gesubsidieerd door de Ziekenfondsraad, thans
CvZ
CTG Centraal orgaan Tarieven Gezondheidszorg
CBO Centraal Begeleidingsorgaan voor intercollegiale toetsing
CvZ
College voor Zorgverzekeringen
HOF Handreiking voor communicatie tussen Huisarts, Oefentherapeut Cesar of Mensendieck, Fysiotherapeut
ICF
Internationale Classificatie van functie/structuur, vaardigheden en participatie; de ICF vervangt de ICIDH
ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps
IOC
Intercollegiaal Overleg Oefentherapeuten Cesar
LiPZ Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg
Een registratie-project van het Nivel voor Oefentherapie Cesar, -Mensendieck en Fysiotherapie
MJA MeerJarenAfspraken, vastgelegd in convenant met VWS, juli 1999
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
Nivel Nederlands Instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg
NPi
Nederlands Paramedisch Instituut
OTC Oefentherapeut Cesar (of meervoud), soms ook Oefentherapie Cesar
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VBC Vereniging Bewegingsleer Cesar
WFO Werkgroep Fysio- en Oefentherapie Cesar/Mensendieck
Cesar De naam Cesar wordt waar mogelijk ter vereenvoudiging van de tekst, als afkorting gebruikt voor de
begrippen Oefentherapeut-, oefentherapie-, bewegingsleer- of bewegingstherapie Cesar dan wel voor de
beroepsgroep als geheel.
SPECIFIEKE AFKORTINGEN
AMV ademminuutvolume
CARA chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen
COPD chronic obstructive pulmonary disease
FET
forced expiration techniques. Hiermee wordt bedoeld de combinatie van houdingsdrainage, diep zuchten,
huffen (eventueel gevolgd door een spontane hoest) en ontspannen ademen
FEV1 geforceerd expiratoir volume in 1 seconde
FRC
functionele residuale capaciteit
PEF
expiratoire piekstroom
PEP
Positive Expiratory Pressure: methode waarbij er gebruik wordt gemaakt van een masker, waarmee de
expiratoire druk tijdens de uitademing positief blijft. Hierdoor zullen de luchtwegen beschermd worden
tegen een collaps
PImax maximale inspiratoire monddruk
RCT
een onderzoek waarbij elke persoon evenveel kans heeft om in een interventiegroep te komen, doordat een
aselecte toewijzingsprocedure wordt gehanteerd. Aselect toewijzen op basis van loting leidt er in principe
toe dat bij aanvang van het onderzoek de interventie- en controlegroep in alle opzichten aan elkaar gelijk
zijn
TLco transfer coëfficiënt: diffusiecapaciteit uitgedrukt per eenheid longvolume (ook DLco en Kco)
TLC totale longcapaciteit
Wmax maximale belasting
VERKLARENDE WOORDENLIJST NPi
Abdominale paradox
het naar binnen bewegen van de buikwand tijdens inspiratie.
Activiteit (beperking in)
de aard en mate van functioneren op het niveau van de persoon. Activiteiten kunnen beperkt zijn in aard,
duur en kwaliteit

Betrouwbaarheid
Een test is betrouwbaar indien deze bij herhaling (door dezelfde of een andere waarnemer) dezelfde
uitkomsten geeft. Maten om de betrouwbaarheid van tests weer te geven zijn de kappa, de
correlatiecoëfficient (r) en de intraklassecorrelatiecoëfficient (ICC). Kappa meet de overeenkomst tussen
waarnemers, gecorrigeerd voor de toevalsovereenkomst. Een kappa van 0,4 of lager wordt gezien als een
indicatie voor een geringe mate van overeenstemming; een kappa van 0,75 of hoger als een indicatie voor
een hoge overeenstemming en een kappa van 1 wijst op een perfecte overeenstemming. De r en de ICC
kunnen waarden aannemen tussen 0 (geen overeenstemming) en 1 (perfecte overeenstemming).
Collaps (pulmonia)
het samenvallen van de longen
Correlatie
de samenhang tussen twee numerieke variabelen
Cyanose
blauwe verkleuring van de huid en slijmvliezen door te groot gehalte gereduceerd hemoglobine in het bloed
Depletie
toestand van een tekort aan essentiële (voedings)stoffen
Desatureren
het moment waarop het verzadigingsniveau van de zuurstof in het bloed daalt onder de 90%
Epidemiologie
Wetenschappelijke studie van epidemieën, resp. studie naar het voorkomen van bepaalde ziekten /
aandoeningen binnen de bevolking
Ergometrie-test
maximale inspanningstest waarbij verschillende parameters worden gemeten
Etiologie
Leer van de (ziekte)oorzaken
Exacerbatie
plotselinge verergering van de aandoening
Fibrose
toename van bindweefsel in een orgaan
'Flow'-afhankelijke weerstand
een vorm van weerstand met als doel de ademspierkracht te vergroten. Wanneer de inspiratoire flow (l/min)
laag is, zal de druk die gemeten wordt aan de mond gedurende de inademing bij een gesloten luchtweg (PI),
kleiner zijn dan bij een hoge flow (uitgaande van dezelfde inspiratoire weerstand)
'Flow'-onafhankelijke weerstand
een vorm van weerstand, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een mondstuk met als doel de
ademspierkracht te vergroten. Het systeem treedt in werking (een klep gaat open), als een bepaalde
monddruk (P) is bereikt. Dit systeem is onafhankelijk van de mate van inspiratoire flow (l/min)
Flutter
Flutter is een combinatie van PEP en vibratie of oscillatie en dit wordt toegepast via de mond. Er wordt een
expiratoire druk (5-35 cmH2O) gegeven door een balletje omhoog te blazen. De beweging van dit balletje
veroorzaakt een oscillerende werking (8-26Hz)
Glottis
de stembanden en de opening daartussen
Hoesten
geforceerde uitademing met gesloten glottis
Hypoxemie
onvoldoende zuurstofgehalte in het bloed
Hypercapnie
overprikkeling van het ademcentrum door een te hoog koolzuurgehalte van het bloed
Incidentie
het aantal nieuwe ziektegevallen in een gemeenschap gedurende een omschreven periode
Longitudinaal cohort onderzoek
onderzoek over een lange periode waarbij een bevolkingsgroep waarvan de individuen gedefinieerd zijn
door één of meer dezelfde kenmerken bestudeerd wordt
Looptest
test waarbij het afgelegde aantal meters binnen 6 of 12 minuten een indruk geeft over het
uithoudingsvermogen van de patiënt
Malnutritie
ondervoeding

Meta-analyse
Een samenvattend overzichtsartikel met een expliciete beoordeling van de methodologische kwaliteit van
onderzoeken met een bepaalde vraagstelling en een kwantitatieve samenvatting van de uitkomsten. Er
wordt mee beoogd een zo precies mogelijke schatting te geven van een relatie tussen bestudeerde variabelen
(bijv. het effect van therapeutische interventies).
Neusvleugelen
het sperren van de neusvleugels bij het inademen
Oscillatie
beving
Parameters
kenmerkende grootheden van een populatie
Positief teken van Hoover
het naar binnen bewegen van de onderste ribben tijdens de inspiratie
Prevalentie
het aantal ziektegevallen dat op een gegeven tijdstip in de bevolking aanwezig is
Pursed lips breathing
uitademen tussen licht getuite lippen, waardoor het adem-teugvolume toeneemt en de ademfrequentie
afneemt
RCT: gerandomiseerd uitgevoerd effectonderzoek, Randomised Clinical Trial
Effectonderzoek waarbij elke onderzoekspersoon evenveel kans heeft om in de interventiegroep te komen,
doordat een aselecte toewijzingsprocedure wordt gehanteerd. Aselect toewijzen op basis van loting leidt er
in principe toe dat bij aanvang van het onderzoek de interventie- en controlegroep in alle opzichten aan
elkaar gelijk zijn.
CT: niet gerandomiseerd effect onderzoek, Controlled Trial
Effectonderzoek met een controlegroep, niet gerandomiseerd uitgevoerd. De toewijzing aan de interventieen controlegroep is niet op basis van loting. Hierdoor is de kans groter dat de interventie- en controlegroep
bij aanvang niet hetzelfde zijn. Dit kan leiden tot een vertekend resultaat. De bewijskracht van een CT is
daarom kleiner dan die van een RCT.
Review
Een samenvattend overzichtsartikel waarin alle onderzoeken over één onderwerp bij elkaar zijn gezet en
aan een kritische beschouwing zijn onderworpen.
Rhonchi
reutelgeruisen die met de stethoscoop hoorbaar zijn bij zwelling van het slijmvlies van de luchtpijp of door
aanwezigheid van slijm of ander vocht in de luchtpijpvertakkingen
Saturatie
mate van verzadiging van zuurstof in het bloed
Significant (e afwijking)
een zodanige afwijking van de veronderstelde uitkomst, dat deze afwijking niet alleen door het toeval
bepaald kan zijn
Standaarddeviatie
Een maat om de spreiding van waarnemingen aan te geven rondom een gemiddelde.
Systematische Review
Een overzichtsartikel dat systematisch tot stand is gekomen door vooraf de vraagstelling van het
overzichtsartikel en de methode van verzamelen van literatuur te definiëren, te verantwoorden waarom
bepaalde artikelen niet zijn opgenomen en de geïncludeerde onderzoeken op methodologische kwaliteit te
beoordelen.
Trachea dip
het naar beneden bewegen van de trachea tijdens de inspiratie als gevolg van de contractie van het
afgeplatte diafragma en een toegenomen obstructie
Validiteit
Een test is valide indien deze een nauwkeurige representatie geeft van de in werkelijkheid aanwezige
gezondsheids- of ziektestatus.

BIJLAGE 7
Checklist Onderzoeken en Behandelen
De tekst van de in deze bijlage opgenomen checklist is een samenvatting van een aantal tabellen uit
hoofdstuk 6 en 7 van de richtlijn, samengesteld door enkele leden van de klankbordgroep. Oefentherapeuten Cesar
kunnen deze bijlage voor eigen gebruik copiëren, bijvoorbeeld voor bespreking in een IOC* of voor andere doelen
in het kader van kwaliteitsbeleid. Een speciale geplastificeerde versie van deze checklist voor gebruik in de praktijk,
is eveneens bij deze specifieke richtlijn bijgevoegd.

CHECKLIST VBC-richtlijn COPD
1 VERWIJZING noodzakelijke informatie
diagnose
ernst

R
R

interventies
onderzoek
beloop
overig

R
R
R
R

tevens mogelijke onderliggende oorzaak en eventuele prognose
van de obstructie, het emfyseem, longfunctiegegevens (saturatie, Fev 1% pred, O2 additie,
vitale longcapaciteit)
medicatie en wijze van toedienen
hartfalen aanwezig
mate van progressie
bijv. psychosociale informatie

2 ONDERZOEK anamnese specifiek
status praesens

N
N
N
N
N
N
N

klachten • aard • locatie • moment van optreden • frequentie
mate van dyspnoe (Borgschaal).
mucusproductie / mucusklaring / hoesten
beperkingen activiteiten van dagelijks leven
slaapstoornissen (kan iemand plat liggen)
wat doet iemand tijdens benauwdheid
invloed op kwaliteit van leven (sociaal aspect)

begin en beloop

N
N
N
N

wanneer COPD gediagnosticeerd
hoe is het beloop (progressie) sinds diagnose
eerdere therapeutische interventie; (leer)effect hiervan
hoe gebruikt iemand medicatie (goede instructies?)

N
N

hoe ervaart iemand zijn eigen conditie / spierkracht
evenwicht

functionele
aspecten

3 ONDERZOEK algemene indruk, statiek, inspectie en palpatie
algemeen
adempatroon

thorax
wervelkolom
spieren

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

thorax
wervelkolom
schoudergordel
romp
perifere
spierkracht

(tabel 9 in richtlijn)

(tabel 10 in richtlijn)

lopen (evt. meten SaO2)
coördinatie, spierkracht, circulatie en adempatroon tijdens bewegen
functioneel uithoudingsvermogen

5 ONDERZOEK specifiek bewegingsonderzoek
ademhaling

(tabel 8 in richtlijn)

cyanose
frequentie, diepte, regelmaat
gebruik secundaire musculatuur ademhaling
neusvleugelen
spontane pursed lipbreathing
Hooversign
inspiratiestand
thoraxexcursie
afwijkingen stand wervelkolom
romprotatie in bewegingspatroon
tonus nek-/schoudermusculatuur
tonus buikmusculatuur
tonus perifere musculatuur
verkortingen secundaire ademhalingsmusculatuur

4 ONDERZOEK algemeen bewegingsonderzoek
dagelijks bewegen
conditie

(tabel 5 in richtlijn)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Hooversign
beoordeling geforceerde expiratie
beoordeling hoesttechniek (sputum klaren)
lengte secundaire ademhalingsmusculatuur
Sa02 tijdens rust / tijdens activiteit
bekijken van inhalatietechniek (medicatie)
thoraxexcursie in cm
beweeglijkheid / extensie thoracale wervelkolom
beweeglijkheid
kracht buikspieren (expiratieondersteuning)
hypo/hypertonie (vaak bij COPD functioneel)

N

testen dynamisch & statisch evenwicht

(tabel 11 in richtlijn)

N

testen kracht mm. quadriceps

6 ANALYSE en conclusies
(tabel 12 in richtlijn)
hulpvraag
R wat is de eigenlijke hulpvraag
belangrijkste
problemen
R belangrijkste gezondheidsproblemen en klachten
R mate van (in)directe samenhang met • de COPD • persoonsgebonden factoren •
leefomstandigheden
beloop
R inschatting beloop van de behandeling o.g.v. prognose
beïnvloedbaar
R welke aspecten zijn beïnvloedbaar d.m.v. OT-Cesar
onbeïnvloedbaar
R welke specifieke aspecten beïnvloeden de therapie
begrip
R begrijpt betrokkene) wat de behandeling inhoudt
motivatie
R is betrokkene gemotiveerd voor de behandeling
aangrijpingspunten
R belangrijkste aangrijpingspunten voor behandeldoelen resp. behandeling
7 BEHANDELING behandeldoelen
functioneel uithoudingsvermogen

dyspnoe
verminderen

algemeen
specifiek

N
N
N
N
N

trainen perifere spierkracht
optimaliseren cardiocirculatoir vermogen
bevorderen van bewegings-/sportactiviteiten
balans belastbaarheid / belasting
trainen buikspieren

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

pursed lip breathing techniek aanleren
sputum leren klaren (huffen, hoesten)
houdingen aanleren, waarbij ademarbeid wordt verlicht
drainage-houdingen aanleren
bewust leren ontspannen (bij benauwdheid)
zo mogelijk diafragmale ademhaling stimuleren (bij negatief Hooversign)
expiratie-kracht optimaliseren
inhalatietechnieken aanleren
evenwichtstraining
rekken spieren secundaire ademhaling
mobiliteit bevorderen van de • cervicale wervelkolom • thoracale wervelkolom • thorax

8 BEHANDELING behandelplan
bewegen
beoordeling

N
N
N

informatie over

N

informatie aan

N

adviezen

N

begeleiding

N

behandelresultaat

follow up
nadere gegevens
andere verrichting

(tabel 15 in richtlijn)

het ziektebeeld aan betrokkene zoals • gevolgen • mogelijk verloop • risico's • dyspnoe •
mogelijke behandelingen • medicatie • prognose
verzorgers/familie afhankelijk van de vraag adviseren en begeleiden, bijv. ergonomische
adviezen
m.b.t. optimaal gezondheidsgedrag (zelfmanagement) • specifieke oefeningen thuis •
oefengroepen • sport
advies en begeleiding m.b.t. uiteenlopende zaken zoals • sociale activiteiten •
patiëntenorganisaties • lotgenoten

10 VERSLAGLEGGING
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

(tabel 14 in richtlijn)

totaliteit van bewegen • bewustwording • juiste uitvoering • opvolging adviezen
adempatroon in relatie tot houding (rust) en beweging (inspanning)
algemene conditie/ inspanningsvermogen

9 BEHANDELING informatie, advies & begeleiding

diagnose
beroepsspecifiek
behandeling
behandelgegevens

(tabel 13 in richtlijn)

(tabel 16 in richtlijn)
verwijsgegevens
diagnose volgens onderzoek therapeut
doelen
aantal • frequentie • duur
motivatie
reden beëindiging
m.b.t. verloop klachten (toe-/afname)
m.b.t. houdingen en bewegingen
m.b.t. specifieke doelen
adviezen aan verwijzer m.b.t. vervolg
vragen over nadere specialistische gegevens
gegeven adviezen
verstrekte voorlichting

vervolg / overleg

R
R
R

geboden begeleiding
gegeven instructies
gegevens m.b.t. bereikbaarheid therapeut

Index / trefwoorden
Abdominale paradox
Adempatroon
Ademteugvolume
Borgschaal
Bronchitis
Cara
Cardiocirculaire (limitatie)
Collaps
CRDQ
Cyanose
Decompensatio Cordis
Depletie
Diafragma
Drainage
Dyspnoe
Emfyseem
Ergonomie
Exacerbatie
Expiratie
FET
FEV
Fibrose
Flow
Flutter
FRC
Gewenning
Gewicht, onder-/overHoesten
Hoover, teken van
Hypercapnie
Hyperinflatie
Hypoxemie
Hypoxie
Hulpmiddelen
Inhalatie (technieken)
Infecties, luchtwegInspanning
Looptest
Longfunctie
Monddruk
Mucus
Obstructie
Ontspanning
PEP
Pursed lip breathing
Rhonchi
Saturati
SGRQ
Spierzwakte perifere
Synchroniseren
Thorax (inspiratiestand)
TLC
Trachea dip
Training
Ventilatoire limitatie
Vibratie
Voeding
Zoemen
Zuurstoftransport, -limitatie

9, 73
7-9, 17, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 38
9, 15, 17, 34
9, 14, 26, 29, 37, 53
5, 6, 10, 21, 27, 62
5, 6, 10, 36, 73
8, 17, 18, 19, 35, 36
8, 16, 34, 74
14, 26, 54, 63
27, 28, 74
9, 27, 29
9, 74
7, 14, 16, 17, 28, 32, 34, 61, 62, 65, 75
16, 32, 33, 62, 63, 73
6, 7, 11-15, 17, 20-29, 32, 33, 37, 38, 53, 54, 61-65
5, 6, 7, 10, 21, 23, 27, 39, 62
17, 34
6, 12, 13, 15, 21, 27, 53, 74
7, 9, 12-17, 28, 33, 34, 54, 61-63
15, 62, 73
6, 8, 10-12, 15, 20, 22, 31, 63, 73
6, 74
19, 35, 66, 74
16, 33, 63, 74
61, 63, 73
62
9, 10-13, 27-29
6, 10, 12, 15, 16, 21, 24, 25, 27, 33, 34, 53, 62, 63, 74
7, 28, 75
7, 9, 18-20, 36, 74
6-8
7-10, 12, 17, 18, 20, 27, 35, 36, 74
27
17, 19, 24, 25, 26, 31, 34-37
13, 14, 32, 37
6, 8, 10, 21, 27
7-15, 17-24, 27, 29, 32-38, 53, 61-65, 74
29, 37, 74
6, 9, 10, 12, 13, 15, 23, 32, 61
9, 14, 19, 54, 64, 66, 73, 74
6-8, 12-16, 21, 22, 27, 29, 32-34, 37, 38, 62, 63
5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 32-34, 37, 38,
62, 64, 75
15, 20, 32, 33, 37, 62
16, 33, 63, 73, 74
15, 16, 19, 27, 28, 32, 34, 61, 75
15, 75
18-20, 29, 35, 75
11, 14, 26, 53
7-9, 19, 29, 36
15, 17, 33, 34
6-9, 17, 27-29, 34
12, 19, 35, 73
28, 75
8, 9, 15, 17-20, 29, 32, 34-36, 61-66
8, 9, 18, 19, 35
16, 33, 62, 63, 74
10-12, 19, 23, 24, 36, 74
16, 33
9, 19, 35

