
ASTMA-COPD
Astma/COPD verpleegkundige
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U heeft astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). In deze 
folder leest u over het verschil tussen deze aandoeningen en hoe ze worden 
behandeld. Omdat geen mens hetzelfde is, houden we bij de behandeling van 
uw klachten rekening met uw persoonlijke situatie. 

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN TUSSEN ASTMA EN COPD?
Astma en COPD lijken op elkaar. Toch zijn er belangrijke verschillen.

• Bij astma is kortademigheid de belangrijkste klacht. De meeste mensen met 
astma worden kortademig door huisstofmijt. Anderen worden benauwd van 
huisdieren, rook, pollen of parfumluchtjes. 

• Chronische bronchitis en longemfyseem worden samen COPD genoemd. Bij 
COPD zijn de belangrijkste klachten: hoesten, slijm opgeven en kortademig-
heid, ook bij weinig inspanning. Mensen met ernstige COPD zijn vaak ook in 
rust kortademig. 

WAT KUNNEN DE LONGARTS EN DE ASTMA/COPD-VERPLEEGKUNDIGE 
VOOR U DOEN?
De longarts
Astma wordt anders behandeld dan COPD. De longarts kijkt eerst samen met u 
waar uw klachten vandaan komen. Ook kijkt hij of zij hoe vaak u klachten heeft 
en welke stoffen uw luchtwegen prikkelen. De longarts kan daarbij verschillen-
de onderzoeken bij u doen, zoals: 

• longfunctieonderzoek 
• bloedonderzoek 
• allergologisch onderzoek 
• inspanningsonderzoek
• röntgenonderzoek en
• kijkonderzoek. 

Daarna stelt hij of zij een behandelplan op, meestal met een medicijn op 
recept.

De astma/COPD-verpleegkundige
Als u moeite krijgt met ademhalen verandert er nogal wat in uw leven.  
Die verandering is vaak blijvend. De longarts of verpleegkundige van de  
Longafdeling kan u verwijzen naar de astma/COPD-verpleegkundige. De astma/
COPD-verpleegkundige helpt u met vragen en problemen zoals:
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• Ik wil stoppen met roken, wie kan mij helpen?
• Hoe ga ik om met astma/COPD op mijn werk, op school en thuis?
• Ik heb veel minder energie, hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

De astma/COPD-verpleegkundige 
• Geeft uitleg over uw medicijnen.
• Legt uit hoe u de inhalator moet gebruiken. 
• Heeft folders, brochures en adressen van patiëntenverenigingen voor u. 
• Geeft u informatie over activiteiten.
• Kan u doorverwijzen naar een fysiotherapeut, diëtist of maatschappelijk 

werker.
• Is er ook voor uw naasten. 

EEN AFSPRAAK MAKEN MET DE ASTMA/COPD-VERPLEEGKUNDIGE
Als u een doorverwijzing heeft naar een astma/COPD-verpleegkundige, kunt u 
een afspraak maken bij de polikliniek Longgeneeskunde. 
De astma/COPD-verpleegkundige heeft spreekuur op de volgende dagen: 

• Dinsdag tussen 9.00-14.00 uur
• Donderdag tussen 09.00-17.00 uur 
• Vrijdagmiddag tussen 13.00-17.00 uur
• U kunt in die middagen ook bellen met  0344-674518

 
POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE 

 0344-674908 
van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 08.30-12.15 en van 
‘s middags 13.00-16.30 uur. 

Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u contact opnemen met de 
dienstdoende huisarts. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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