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Wist u dat….. 

COPD 

 

 

Fysiotherapie bij COPD 

Doorbreek de neerwaartse spiraal 

COPD – Chronic Obstruc�ve Pulmonary Disease – betekent een chronische ( blijvende  ) obstruc�e 

van de luchtwegen. COPD staat voor een tweetal luchtwegaandoeningen die ook gecombineerd 

kunnen voorkomen. In veel gevallen is er ook nog een combina�e met astma. 

Chronische Bronchi"s 

Bronchi)s is  een aandoening ( ontsteking ) in de luchtwegen, waardoor meer slijm geproduceerd 

wordt in de luchtwegen. Mensen met bronchi)s hoesten veel en kunnen last hebben van korta-

demigheid of een piepende ademhaling. Bronchi)s wordt chronisch als de klachten langer dan drie  

maanden aanwezig zijn. 

 

Longemfyseem 

Emfyseem is een aandoening waarbij de longen minder rekbaar zijn geworden. Het stevige bind-

weefsel van de longblaasjes wordt afgebroken waardoor de rek er uit is. De belangrijkste beperkin-

gen zijn kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en vermoeidheid. 

 

Neerwaartse spiraal: Uit angst voor kortademigheid, gaan mensen met COPD lichamelijke bewe-

ging vermijden. De condi)e  gaat achteruit. Zo is de kans groot dat u in een neerwaartse spiraal 

terecht komt: meer benauwdheid, minder bewegen en nóg minder kunnen doen. Uiteindelijk is de 

spierfunc)e na enkele jaren enorm verslechterd. Bij veel pa)ënten met COPD is deze afgenomen 

spierfunc)e  - en niet de afgenomen longfunc)e – uiteindelijk de belangrijkste oorzaak van de kort-

ademigheid )jdens inspanning. Het goede nieuws is dat deze spierfunc)e prima verbeterd kan 

worden. Dit kan door voldoende bewegen. Meer bewegen maakt minder ziek. 

 

Oorzaken voor COPD: In vrijwel alle gevallen wordt COPD veroorzaakt door het roken. Roken hee= 

daarnaast ook een nega)ef effect op het beloop van COPD en kan klachten verergeren. Andere 

oorzaken zijn ( beroepsma)g ) langdurige blootstelling aan risicostoffen, luchtverontreiniging, ge-

ne)sche factoren en infec)e. 

 

Wat doet de fysiotherapeut? 

• Het aanleren van huf  – en hoes?echnieken om het slijm omhoog te brengen. Hierdoor kun-

nen de luchtwegen beter  geledigd worden. 

• Het aanleren van de juiste ademhalingstechniek zowel )jdens rust als bij inspanning. 

• Verbeteren van de fysieke belastbaarheid door middel van condi)e- en krach?raining onder 

begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.  

 

Bij Centrum voor Fysiotherapie Ramaekers in Weert zijn Liesbeth van den Dungen, Rachel Visser-

Verhagen, Ruud Heuvelmans en Isolde Kuijlaars gespecialiseerd in de behandeling van COPD. 

 

 

Wist u dat……. 
 

Sjoerd van Velthoven een cursus voor valpreven)e en valtraining  hee= afgerond. 

Deze cursus gaat in op de problema)ek  rond evenwicht en vallen bij ouderen.  

Tevens worden de achtergrond en opbouw van het trainingsprogramma toegelicht en worden 
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alle oefenvormen in de prak)jk doorgenomen. In het kader van "beter voorkomen dan genezen" is 

deze cursus gericht op zelfstandig wonende en mobiele ouderen. 

 

 

Isolde Kuijlaars is begonnen aan een promo)etraject. Na het behalen van haar universitaire studie 

"fysiotherapiewetenschappen"  is ze sinds februari gestart met haar promo)eonderzoek bij het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij gaat onderzoek doen bij pa)ënten met hemofilie. Hemo-

filie is een bloedziekte waarbij mensen te weinig stollingsfactoren hebben. Dit kan leiden tot spon-

tane bloedingen in o.a. gewrichten en spieren  

 

 

Rachel Visser de cursus "masterclass polsklachten” hee= gevolgd. Deze cursus is een verdieping 

van de opleiding Handtherapie, waarbij alle aandacht aan de pols wordt besteed. De pols moet 

enerzijds een grote mate van bewegelijkheid kunnen leveren en anderzijds grote krachten kunnen 

weerstaan. Aandoeningen en letsels van de pols leiden snel tot een verminderde func)e van de 

pols en inzetbaarheid van de hele arm. 

 

 

André hee= de training Zorgplan Rugpijn FysioTopics gevolgd. 

Zorgplan Rugpijn FysioTopics introduceert een volledige nieuw zorgplan voor rugklachten. Het 

Zorgplan Rugpijn gaat uit van de vragenlijst STarTBack screeningtool en deelt vervolgens de cliën-

ten met rugklachten in verschillende risicoprofielen. Niet alleen is snel herstellen belangrijk, juist 

ook een duurzaam en blijvend herstel. Rugpijn is vaak een terugkerend probleem.  

Het Zorgplan Rugpijn is er op gericht om uw pijn weg te nemen en om zo veel mogelijk te voorko-

men dat u in de toekomst weer last krijgt.  
Het Zorgplan Rugpijn wordt exclusief aangeboden door prak)jken van FysioTopics. Binnen deze 

vereniging ontwikkelen samenwerkende prak)jken zorgplannen op basis van de landelijke richtlij-

nen en actuele wetenschappelijke inzichten. 

 

Lars van der Heijden een andere baan hee= gevonden in de omgeving Eindhoven. Wij willen hem 

bedanken voor de inzet die hij al)jd hee= gehad in de prak)jk en wensen hem veel succes in de 

toekomst. 

 

Per 1 april zullen de werkzaamheden van Lars overgenomen worden door Roel Mensch. Roel is 

fysiotherapeut met de specialisa)e Manuele Therapie. 

 

Maartje Weekers weer terug is van haar zwangerschapsverlof.  

 

 


