Dagboek longreactivering

Voorwoord
Geachte heer, mevrouw,
Dit is uw eigen patiënten dagboek. Wij hebben geprobeerd voor u zoveel mogelijk
relevante informatie te verzamelen. U kunt in dit dagboek de vorderingen van uw
eigen reactivering bijhouden. De bedoeling van dit dagboek is dat alle
noodzakelijke gegevens overzichtelijk voor uw behandelaars, maar zeker ook
voor uzelf, te vinden zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit dagboek altijd
meeneemt als u in het ziekenhuis moet zijn voor een polikliniekbezoek.
Tenslotte vindt u in dit dagboek belangrijke telefoonnummers, die u op weg
kunnen helpen als uw reactivering bij ons is afgerond.
Wij wensen u veel succes en plezier toe bij de reactivering.

Het longreactiveringsteam Van Weel Bethesda Ziekenhuis:
Jeannet v Rooijen, fysiotherapeut
Valentijn Luyk, fysiotherapeut
Maarten Kreeft, fysiotherapeut
Marieke Lainert, longverpleegkundige
Lydia Alfing, longverpleegkundige
Ine Metske, maatschappelijk werker
Willem Snijders, logopedist
Annette Nagelkerke, psycholoog
P.R.M. Hekking, longarts
dr. K.W. van Kralingen, longarts
J.C.E. Meek, longarts

Dit dagboek is van:

Dit boekje meebrengen bij elk bezoek aan het ziekenhuis!
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De Longverpleegkundigen
Nadat u bij de longarts bent geweest, komt u bij de longverpleegkundige. Zij geeft
u uitleg over het ziektebeeld COPD, een engelse afkorting voor Chronic
Obstructive Pulmonairy Disease = vernauwing van de luchtwegen(chronische
bronchitis en emfyseem) waardoor uw klachten zijn ontstaan. Voorts volgt uitleg
over de longmedicatie, leefwijze en ondersteunt u als u zojuist gestopt bent met
roken. Zij controleert of u op de juiste wijze de inhalatiemedicatie gebruikt en geeft
adviezen die voor u van toepassing zijn. Het is verstandig als u de longmedicatie
en eventuele voorzetkamer of ander inhalatieapparaatje meebrengt als u bij de
longverpleegkundige komt.
Tevens vult zij met u lijsten in die betrekking hebben op de voorgeschiedenis,
kwaliteit van leven, benauwdheidsscore, voeding, fysiotherapie en logopedie. U
krijgt een vragenlijst die betrekking heeft op de psyche, welke u thuis in moet
vullen en weer terug moet sturen. De longverpleegkundige zorgt er voor dat u aan
gemeld wordt bij de fysiotherapie en als het nodig is bij de diëtitiek, logopedie
en/of ergotherapie. De score van de vragenlijst die betrekking heeft op de psyche
bepaald eventueel of er maatschappelijk werk of een psycholoog ingeschakeld zal
moeten worden.
Na dit bezoek komt u aan het eind van de training weer bij de
longverpleegkundige; meestal is dat na ongeveer 3 maanden. Dan wordt gekeken
of de therapie aangeslagen is en de kwaliteit van leven is verbeterd. Ook wordt
o.a. de inhalatie instructie weer doorgenomen. Als onderdeel van de revalidatie
hoort ook een longrevalidatie-cursus waarin diverse disciplines u o.a. uitleg en
leefwijze tips meegeven. U krijgt te zijner tijd vanzelf een uitnodiging hiervoor.
Voor vragen kunt u, behalve op woensdag, tijdens kantooruren terecht op
telefoonnummer : 0187-607239 of via de e-mail naar
longverpleegkundigen@vanweelbethesda.nl

Voeding bij COPD
COPD en lichaamsgewicht
De BMI is bij COPD een belangrijke graadmeter om te kunnen zien of u
voldoende voeding binnen krijgt. BMI staat voor Body Mass Index en geeft de
verhouding weer tussen het lichaamsgewicht en de lichaamslengte.
Bij mensen met COPD wordt een BMI tussen de 21 en 27 aangeraden. Als de
BMI lager is dan 21, betekent dit dat u bij dit ziektebeeld te weinig weegt. Als de
BMI hoger is dan 27, betekent dit dat uw gewicht te hoog is.
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De rol van voeding bij COPD
Voldoende en juiste voeding is erg belangrijk bij mensen met COPD.
Ondergewicht / onbedoeld afvallen
Deze verhoogde behoefte kan de volgende oorzaken hebben:
 Een versnelde stofwisseling (door ontstekingen of medicatie),
 Een verhoogd energieverbruik .
De oorzaken van verlaagde energie-inname zijn:
 Kortademigheid,
 Chronische vermoeidheid,
 Verminderde eetlust.
Een verhoogde energiebehoefte en een verlaagde inname zorgen voor een
verhoogd risico op afvallen, terwijl het bij COPD juist extra belangrijk is om op
gewicht te blijven. Gewichtsverlies kan leiden tot ondergewicht en een afname
van de spiermassa. Deze afname van spiermassa zal ook plaatsvinden bij de
ademhalingsspieren, wat de ademhaling verder verslechtert. Het is dus van groot
belang om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.
Overgewicht / onbedoeld aankomen
Bij COPD kan ook het tegenovergestelde van bovenstaande het geval zijn. Door
de klachten van de ziekte kan het zijn dat u juist minder energie verbruikt.
Kortademigheid en vermoeidheid kunnen ervoor zorgen dat u veel minder
beweegt dan voorheen. Door de afname van de beweging gaat ook uw
energiebehoefte naar beneden. Als u in dit geval blijft eten wat u altijd gewend
was om te eten, zult u onbedoeld gaan aankomen. Daarom is het dan ook in dit
geval belangrijk dat u uw voeding aanpast aan uw behoefte. Daarnaast is het van
belang dat u ondanks de vermoeidheid of kortademigheid in beweging blijft. Dit
houdt uw conditie en spiermassa op peil en voorkomt het onbedoeld aankomen.
Verder kan medicatie zoals Prednison ervoor zorgen dat u in gewicht aankomt.
Prednison kan als bijwerking hebben dat de vetverdeling van uw lichaam
verandert, waardoor u dikker kunt worden bij het gezicht en de romp. Daarnaast
kan het zorgen voor een toename van de eetlust en het vasthouden van vocht. Al
deze bijwerkingen kunnen zorgen voor gewichtstoename. Wederom is het van
belang dat u uw energie-inname aanpast aan uw energiebehoefte om te
voorkomen dat u onbedoeld aankomt.
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Voedingsrichtlijnen bij COPD
Eiwitten
Vooral eiwitten spelen een belangrijke rol bij COPD. Eiwitten zijn de bouwstoffen
voor het lichaam. Het eten van voldoende eiwitten zorgt er in combinatie met
voldoende beweging voor dat uw spieren in stand worden gehouden.
Normaal per dag heeft een volwassene hiervoor 0,8 gram per kilogram eiwit per
lichaamsgewicht nodig.
Bij bepaalde ziekten is deze behoefte hoger, namelijk 1,2 tot 1,5 gram eiwit per
kilogram lichaamsgewicht. Eiwitten zijn onmisbaar voor de opbouw en in stand
houden van de spiermassa .
De spiermassa wordt uitgedrukt in een index VVM (vet vrije massa)
Producten rijk aan eiwit zijn:
 melkproducten (melk, karnemelk, yoghurt, vla, pap, chocolademelk etc.)
 kaas
 vlees(waren), vis, ei en gevogelte
 noten en pinda’s
 peulvruchten
Laat melkproducten dus ondanks eventuele slijmvorming niet staan, want u heeft
ze hard nodig.
Als de intake niet voldoende is:
Indien onderstaande hoeveelheden niet meer haalbaar zijn en u daardoor
onbedoeld afvalt, zijn er verschillende mogelijkheden om toch voldoende voeding
binnen te krijgen.
Meer gaan eten is niet altijd makkelijk. Pakjes drinkvoeding (voedingssupplementen) kunnen in dat geval uitkomst bieden. Als ze goed worden gebruikt
kunnen ze zorgen voor extra 600kcal per dag. De diëtist kan een machtiging bij
uw zorgverzekering aanvragen als dit nodig is.
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Hieronder vindt u een tabel met de aanbevelingen wat u per dag nodig heeft om
voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per
Voedingsmiddelen leeftijdsgroep
19-50 jaar
51-70 jaar
70 jaar e.o.
200 g
200 g
150 g
Groente
Fruit
Brood
Aardappelen, rijst,
pasta, peulvruchten
Melk(producten)
Kaas
Vlees(waren), vis,
kip, eieren,
vleesvervangers
Halvarine
Bak-, braad- en
frituurproducten,
olie
Dranken (inclusief
melk)

4 opscheplepels
200 g

4 opscheplepels
200 g

3 opscheplepels
200 g

2 stuks
6-7 sneetjes of
vervanging
200-250 g

2 stuks
5-6 sneetjes of
vervanging
150-200 g

2 stuks
4-5 sneetjes of
vervanging
100-200 g

4-5 aardappelen /
opscheplepels
450 ml
1 ½ plak

3-4 aardappelen
/ opscheplepels
500 ml
1 ½ plak

2-4 aardappelen
/ opscheplepels
650 ml
1 plak

(30 g)
100 - 125 g

(30 g)
100 - 125 g

(20 g)
100 - 125 g

30-35 g

25-30 g

20-25 g

5 g/sneetje
15 g

5 g/sneetje
15 g

5 g/sneetje
15 g

1 eetlepel
1 ½ -2 liter

1 eetlepel
1 ½ -2 liter

1 eetlepel
1 ½ -2 liter
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Praktische tips
Bij slijmvorming in de mond:
 Het slijm dat u van melkproducten krijgt, is een ander soort slijm dan het slijm
dat u ophoest. Eigenlijk is het helemaal geen slijm, maar speeksel dat slijmerig
aanvoelt. Het slijmerige speeksel kunt u laten verdwijnen door na afloop een
slokje water, vruchtensap of frisdrank te nemen.
 Zure melkproducten zoals karnemelk, yoghurt en zure room zorgen voor
minder slijmerig speeksel dan melk.
Bij een droge mond:
 Goed kauwen stimuleert de speekselproductie.
 Neem bij elke hap een slokje te drinken.
 Houd altijd iets te drinken bij de hand.
 Gebruik veel jus, saus of appelmoes om uw warme maaltijd smeuïger te
maken.
 Beleg uw boterhammen met een smeerbaar, zacht beleg.
 Zuig op een zuurtje of een pepermuntje. Kauwgom kan de speekselproductie
stimuleren.
Bij kortademigheid of vermoeidheid:
 Rust voor het eten.
 Eet vaker kleinere porties.
 Gebruik een goede houding en ademhalingstechniek tijdens het eten.
 Gebruik de warme maaltijd op het tijdstip van de dag waarop u zich het beste
voelt.
 Eet langzaam en kauw goed.
 Slik een hap in een keer door,haal adem voordat u de volgende hap neemt.
 Eet voedsel dat makkelijk te kauwen is.
 Maak eenvoudig te bereiden maaltijden zodat u niet te moe wordt van de
bereiding of geef u op voor een maaltijd bezorgservice.
Vol gevoel (snelle verzadiging)
 Vermijdt het gebruik van gasvormende producten (uien, prei, spruiten,
koolsoorten, koolzuurhoudende dranken, bier).
 Gebruik voedsel dat zo snel mogelijk de maag passeert (koude producten of
producten op kamer temperatuur en vloeibare levensmiddelen).

7

Psychologie
COPD kan een behoorlijke impact op uw leven hebben, zowel lichamelijk als
mentaal. Aanpassen aan de beperkingen ten gevolge van COPD kan een moeilijk
proces zijn. Soms zijn de emotionele of sociale problemen ten gevolge van uw
ziekte zo groot dat u hulp nodig heeft van een psycholoog. Deze helpt u bij het
oplossen van deze problemen als gevolg van de ziekte. U kunt daarbij denken
aan:
 acceptatie van uw ziekte,
 angstklachten,
 somberheid,
 minderwaardigheidsgevoelens,
 boosheid en machteloosheid,
 problemen op het werk,
 problemen die voortkomen uit het ontbreken van sociale steun .
Indien er extra begeleiding nodig of gewenst is kan de psycholoog via de
longverpleegkundige ingeschakeld worden.
Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker is een hulpverlener die gespecialiseerd is in
begeleiding en behandeling van problemen die ontstaan zijn door een ziekte of
beperking. Ook bij iemand met de diagnose COPD, men ervaart de beperking als
een verlies. Dit kan spanning en stress veroorzaken, niet alleen bij degene die
ziek is maar ook bij zijn/haar omgeving. De maatschappelijk werker werkt vanuit
een positieve benadering, gaat uit van uw eigen mogelijkheden en tracht deze te
versterken.
De maatschappelijk werker begeleidt en behandelt u bij sociale, emotionele en
relationele problemen die samenhangen met uw ziekte en de gevolgen daarvan.
De maatschappelijk werker helpt u bij het verwerken en accepteren van uw ziekte,
uw angst, verdriet, zorgen over thuis en werk. De maatschappelijk werker biedt
ondersteuning bij het zoeken naar een nieuw evenwicht. En zal indien nodig u
doorverwijzen/informeren naar de juiste hulpaanbieder of instelling/organisatie.
Ergotherapie
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die de gewone dagelijkse handelingen niet
meer naar wens uit kan voeren. De ergotherapeut heeft als doel om u zo veilig en
zelfstandig mogelijk te laten functioneren in uw eigen woon- werk- en
leefomgeving, op een manier dat u zo min mogelijk energie verbruikt.
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Beperkingen kunnen zich voordoen op allerlei deelgebieden, bijvoorbeeld:
 zelfredzaamheid en mobiliteit
 huishouden/ werk
 vrije tijd
In de behandeling kan onder andere aandacht besteed worden aan:
 ergonomie; zodat u de dagelijkse taken op een energiebesparende manier
leert toepassen.
 belasting/ belastbaarheid; zodat de dagelijkse activiteiten over de dag en week
worden verspreidt en u zoveel mogelijk kunt doen, zonder uw lichaam te
overbelasten.
 inspanning/ ontspanning inbouwen gedurende de dag; zodat u toekomt aan
activiteiten die voor u belangrijk zijn.
Tot slot kan de ergotherapeut u adviseren welke hulpmiddelen en voorzieningen
voor u geschikt zijn. Hij/zij weet of en hoe u voor een vergoeding in aanmerking
komt.
Logopedie
De logopedische behandeling van COPD-patiënten zal er vooral gericht zijn op
het omgaan met de eigen optimale longinhoud. De patiënt leert de ademverdeling
hierop aan te passen in diverse situaties. De logopedist leert de COPD-patiënt
een ontspannen gebruik van adem-/ stemkoppeling. Inzicht in het eigen
adempatroon leert de patiënt wat hij moet doen bij dreigende of plotselinge
benauwdheid. Hierdoor zal de aanval niet onnodig verlengd worden en zal er
geen paniek ontstaan.
Door de spanning en de kortademigheid is de COPD-patiënt vaak in een minder
gunstig adempatroon terecht gekomen. Ontspannings- en houdingsoefeningen
zijn daarom belangrijk. Hierbij vindt ook afstemming plaats met de
fysiotherapeut,oefentherapeut, longver- pleegkundige en longarts voor een
optimale behandeling.
Stemoefeningen en ademoefeningen zorgen er ten slotte voor dat het spreken
minder moeite kost.
Bij ernstig COPD kan de COPD-patiënt slikproblemen krijgen. De logopedist kan
dan begeleiding en adviezen bieden bij problemen met eten en drinken.
Fysiotherapie
De fysiotherapeut richt zich op de volgende punten:
1.
Luchtwegvernauwing(obstructie)
2.
Verminderde functie van het adembewegingsapparaat
3.
Fysieke belastbaarheid
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Er wordt getracht de luchtwegobstructie te verminderen door het aanleren van
bepaalde technieken. Daarbij zal ook het hoesten om het slijm omhoog te
brengen worden aangeleerd. De meeste COPD patiënten hebben een verkeerde
hoesttechniek waardoor ze niet het gewenste effect bereiken. Door een juiste
opbouw van ademhalingstechnieken zult u effectiever slijm kunnen ophoesten.
Bij de meeste COPD patiënten is de ademhaling veranderd en minder effectief.
Het is van groot belang een goede ademhalingstechniek aan te leren waarbij dan
ook de fysieke belastbaarheid zal kunnen toenemen. Mede door middel van
conditie- en krachttraining wordt geprobeerd deze belastbaarheid te verbeteren.
Wellicht vindt u dit moeilijk of durft u zich niet goed in te spannen uit angst voor
benauwdheid. De fysiotherapeut kan u uitleggen wat u juist wel en wat u beter niet
kunt doen. Er kan meer zelfvertrouwen ontstaan om bepaalde inspanningen wel
weer te gaan doen, die u voorheen niet kon of durfde.
Afgestemd op uw persoonlijke situatie stelt de fysiotherapeut een
trainingsprogramma op ter verbetering van uw conditie. Dit trainingsprogramma
wordt in een aantal sessies, door middel van bepaalde fysiotherapeutische testen,
samengesteld. Hierna start in overleg dan de revalidatie.
Dit alles zorgt ervoor dat uw kwaliteit van leven wordt verbeterd.
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Aanmelding reactivering
Aangevraagd door:

P.R.M. Hekking

dr K.W. v Kralingen

J.C.E. Meek
Diagnose :.………………………………………………………………………………
B

: ….……………………………………………………………………………

O

:.………………………………………………………………………………

D

:.………………………………………………………………………………

E

:.………………………………………………………………………………

Index

:.………………………………………………………………………………

Medicatie : ………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................MRC..........................CCQ...................................................................
...................................................................................................................................
O2

:.........................................................................................................................

Bijkomende diagnoses:.............................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................
Begin
Eind
Ergometrie
Duur
Wmax
Hfmax
Saturatie rust
Saturatie na test
Wandeltest dd
Saturatie rust
Saturatie na test
Gelopen afstand 1e x
2e x
3e x
Borgscore benauwdheid
Borgscore vermoeidheid
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Doelen longreactivering
Somatisch:
 eigen grenzen leren kennen;
 conditie verbeteren;
 makkelijker opbrengen van slijm;
 minder snel benauwd zijn.
Psychisch:
 angst voor inspanning overwinnen;
 beter omgaan met de longziekte: accepteren en verwerken;
 psychosociaal welbevinden;
 leren kijken naar mogelijkheden;
 draaglast en draagkracht.
Sociaal:
 hervatten werk/huishouden;
 maatschappelijke participatie;
 hervatten vrije tijdsbesteding.
Secundaire preventie:
 meer weten over de longen en hun werking;
 stoppen met roken volhouden;
 actieve leefstijl ontwikkelen;
 gezond voedingspatroon ontwikkelen;
 nauwkeurig innemen van de medicijnen.
Opmerkingen: ...........................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Conclusies:
Patiënt komt in aanmerking voor:
 longrevalidatie;
 maatschappelijk werk;
 psycholoog;
 diëtist;
 logopedie;
 ergotherapie.
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Schema interval training
Week 1
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica

Duur
5 x min.
2 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
6 x min.
2 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
6 x min.
2 x min.
1 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
7 x min.
2 x min.
1 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

SpO2
Week 2
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 3
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 4
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
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Week 5
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica

Duur
7 x min.
2 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
7 x min.
2 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
7 x min.
2 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
8 x min.
2 x min.
3 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

SpO2
Week 6
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 7
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 8
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
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Week 9
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica

Duur
8 x min.
2 x min.
3 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
8 x min.
2 x min.
3 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
8 x min.
2 x min.
3 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
8 x min.
2 x min.
3 x min.
2 x min.

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

SpO2
Week 10
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 11
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 12
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
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Duurtraining
Week 1
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
60% Wmax
75% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
65% Wmax
80% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
65% Wmax
80% 6MWD
Gewicht/10

SpO2
Week 2
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 3
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 4
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
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Week 5
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
70% Wmax
85% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
70% Wmax
90% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
75% Wmax
90% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
75% Wmax
95% 6MWD
Gewicht/10

SpO2
Week 6
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 7
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 8
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
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Week 9
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
80% Wmax
100% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
80% Wmax
105% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
85% Wmax
110% 6MWD
Gewicht/10

Duur
…… min
…… min
…… min

Insp. Niveau
85% Wmax
110% 6MWD
Gewicht/10

SpO2
Week 10
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 11
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
Week 12
Fietsen
Lopen
Steps
Crosstrainer
Pully
Unica
SpO2
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De Borgschaal
Is een hulpmiddel voor de patiënt om de zwaarte van een lichamelijke inspanning
en de mate van vermoeidheid in te schatten.

 Geef tijdens de lichaamsbeweging aan hoe zwaar je de belasting vindt.
 De ervaren zwaarte hangt voornamelijk af van de mate van inspanning en
vermoeidheid in de spieren en het gevoel van buiten adem zijn.
 Bekijk de score van 6-20.
 6 betekent geen enkele belasting, 20 betekent maximale belasting.
 Probeer uw gevoelens zo eerlijk mogelijk te beschrijven, zonder te overwegen
hoe zwaar de belasting werkelijk is.
 Over – of onderschat jezelf niet. Alleen jouw eigen gevoel is belangrijk, niet wat
andere mensen aangeven.
 Kijk naar de schaal en beschrijvingen, kies een getal (6-20).
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Oefeningen voor thuis
In dit oefenschema staan een aantal oefeningen beschreven. Deze oefeningen
kunt u gebruiken, om op de dagen dat u geen longreactivering heeft, zelf thuis te
oefenen. U kunt dan steeds een keuze maken uit de oefeningen die door de
fysiotherapeut voor u zijn aangekruist. Het is belangrijk om niet iedere dag te
oefenen. Zorg ervoor dat u iedere week 2 rustdagen heeft, waarop u niet traint.
Succes!
1.
Armspieren
 Rechtop in stoel zitten en opdrukken via leuning.
………. maal.
 Met beide handen elastiek vastpakken en deze op schouderhoogte zijwaarts
uit elkaar trekken.
……….maal.
 Op het elastiek gaan staan, de elleboog in de zij gedrukt, arm buigen en weer
strekken.
……….maal.
 Op het elastiek gaan staan en de arm gestrekt voorwaarts heffen.
……….maal.
 Op het elastiek gaan staan en de arm gestrekt zijwaarts heffen.
……….maal.
 Elastiek vasthouden alsof de rug wordt afgedroogd. Bovenste arm uitstrekken
en weer buigen.
 Handen in de nek gevouwen en ellebogen naar achteren bewegen.
……….maal.
2.
Beenspieren
 Op stoel zitten, benen een voor een strekken en tenen naar u toe halen.
……….maal links en rechts.
 Op stoel zitten en hoge passen op de plaats maken.
……….maal links en rechts.
 In stand billen samenknijpen en 10 seconden vasthouden.
……….maal.
 In stand, elastiek om de taille binden en laten zakken tot enkels, zijwaarts
lopen.
 In stand/zit, elastiek om de taille binden en laten zakken tot enkels,
 1 been zijwaarts optillen.
……….maal links en rechts.
 In stand, elastiek om de taille binden en laten zakken tot enkels, voorwaarts
lopen.
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 In stand/zit elastiek om taille binden en laten zakken tot enkels,
 1 been voorwaarts optillen.
……….maal links en rechts.
 In stand, elastiek om de taille binden en laten zakken tot enkels, achteruit
lopen.
 In stand/zit, elastiek om de taille binden en laten zakken tot enkels, 1 been
achterwaarts bewegen……..maal links en rechts.
 In hurkzit met een rechte rug tegen de muur aan zitten en dit zo lang mogelijk
volhouden.
 ……….maal.
 In stand voor de eerste trede van de trap, deze voorwaarts opstappen en
achterwaarts afstappen.
 ……….maal ……….minuten.
3.

Buik- en rugspieren

 In ruglig met opgetrokken benen de rug hol en bol maken (bekken kantelen).
……….maal.
 In ruglig, met opgetrokken benen, bekken achterover gekanteld, handen in de
nek, het hoofd en de schouders van de grond optillen.
……….maal.
 Als vorige oefening, maar indraaien met rechter elleboog richting linker knie en
andersom.
………. maal links en rechts.
 In ruglig met opgetrokken benen, billen samenknijpen en deze van de grond
aftillen (bruggetje maken).
……….maal.
 Als vorige oefening, maar dan 1 been optillen.
……….maal links en rechts.
 In buiklig, hoofd en armen optillen (kan ook met bal in handen).
……….maal.
 Als vorige oefening, zwembeweging maken (schoolslag).
……….maal.
 In buiklig hoofd, armen en benen optillen.
……….maal.
 In kruiphouding de rug hol en bol maken (bekken kantelen).
……….maal.
 In kruiphouding 1 been optillen en dit 10 seconden vasthouden.
……….maal links en rechts.
 Als vorige oefening, maar dan ook tegengestelde arm optillen,
 10 seconden vasthouden.
……….maal links en rechts.
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Evaluatie longreactivering
Gestelde doelen voor aanvang reactivering:

Resultaat

Somatische doelen
 eigen grenzen leren kennen;
 conditie verbeteren;
 makkelijker opbrengen van slijm;
 minder snel benauwd zijn.

–
□
□
□
□

Psychische doelen
 angst voor inspanning overwinnen;
 beter omgaan met de longziekte,
accepteren en verwerken;
 psychosociaal welbevinden;
 leren kijken naar mogelijkheden;
 draaglast en draagkracht.

– ± +
□ □ □
□ □ □

Sociale doelen
 hervatten werk/huishouden;
 maatschappelijke participatie;
 hervatten vrije tijdsbesteding.

– ± +
□ □ □
□ □ □
□ □ □

Secundaire preventie
 meer weten over de longen en hun werking;
 stoppen met roken volhouden;
 actieve leefstijl ontwikkelen;
 gezond voedingspatroon ontwikkelen;
 nauwkeurig innemen van de medicijnen.

–
□
□
□
□
□

±
□
□
□
□

+
□
□
□
□

□ □ □
□ □ □
□ □ □
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±
□
□
□
□
□

+
□
□
□
□
□

6 MWD
aanvang: ……………meter, borgscores:………..…en……..…….
eind:

…………… meter, borgscores:………..…en……..…….

Fietstest
aanvang: ………………. Watt
eind:

………………. Watt

BMI-VVMI
aanvang: ……-……..
eind:

……-……..

MRC-CCQ
aanvang:

……-……….

na 6 weken:

……-……….

eind:

……-……….

BODE-index
aanvang: ...............
eind:

...............
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Belang van blijven bewegen
Door het volgen van de longreactivering heeft u een bepaalde conditie
opgebouwd. Om deze conditie te behouden is het belangrijk een aantal keren per
week te blijven sporten / bewegen. Doet u dit niet, dan zal de conditie weer af
gaan nemen.
Vaak werkt het stimulerend om samen met anderen te bewegen. Maar u kunt
uiteraard ook zelf thuis trainen door de huiswerkoefeningen te blijven doen, en
regelmatig een stuk te fietsen en / of wandelen.
Op de volgende bladzijden staat wat informatie over sporten bij het astma fonds,
en uw fysiotherapeut kan u aan sportadressen bij u in de buurt helpen. Uiteraard
bent u vrij in de keuze van de sportschool / sportvereniging. Belangrijkste blijft dat
u plezier heeft in bewegen, dan houdt u het het langste vol. Kies dus iets dat u
aanspreekt!
Sportadressen bij u in de buurt
Uw fysiotherapeut kan u aan adressen helpen als u dat wilt. Vraag hiernaar als dit
nog niet ter sprake is gekomen
Stoppen met roken
Roken is het onverstandigste dat een patiënt met luchtweg aandoeningen kan
doen. De luchtwegen raken niet alleen nog meer geïrriteerd dan ze al waren,
maar er treden bovendien sneller luchtweg en longbeschadigingen op dan bij
mensen die geen luchtwegproblemen hebben. Dat kan na een aantal jaren tot
ernstige longfunctiestoornissen leiden. We verwachten dan ook van iedere
deelnemer aan de longreactivering dat hij / zij niet rookt. Het heeft weinig zin om
hard te werken aan je conditie als je tegelijkertijd je conditie weer afbreekt.
Bovendien werkt het erg demotiverend voor lotgenoten die hun best doen van de
sigaretten af te blijven als anderen in de groep naar de rook ruiken.
Ook passief roken is erg ongezond, het zou dus zeer gepast zijn als er bij u in
huis niet meer gerookt wordt.
Indien het u nog veel moeite kost om niet te roken, kunt u contact opnemen met
de longverpleegkundige.
Internetsite
Uw longartsen hebben een eigen internetsite met informatie voor patiënten en met
links naar diverse ziektebeelden.
Surf naar: www.longartsen.nl
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Links / andere websites:
www.astmafonds.nl
www.allesoverastma.nl
www.allesovercopd.nl
www.nvdietist.nl
www.voedingscentrum.nl
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.

Longreactivering dagboek
L25/01 24062014
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