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FYSIOTHERAPIE 

• DIAGNOSTIEK 

• THERAPIE 

Patiënt heeft stoornissen in de mucustransport en 

recidiverende infecties 

 

                      BRONCHIAAL TOILET TECHNIEKEN 

Patiënt is kortademig en heeft een verminderd 

inspanningsvermogen en dagelijkse fysieke 

activiteit 

 

LONGREVALIDATIE 

Patiënt heeft ontoereikende kennis 

en beschikt onvoldoende over 

zelfmanagement vaardigheden 

 

                    INLEIDING - SLOT 



Patiënt heeft ontoereikende kennis 

en beschikt onvoldoende over 

zelfmanagement vaardigheden 

 

                    INLEIDING 



DEFINITIE 

•     Linker long (2 kwabben) / Rechter Long (3 kwabben)   

•     24 generaties (diameter  van GLW naar KLW) 

•     ademhalingsstelsel: gasuitwisseling thv alveolen (+/- 300 miljoen) 

 

 

BOUW VAN HET ADEMHALINGSSTELSEL 





DEFINITIE 

• COPD 

• tracheïtis 

• bronchitis 

• bronchiolitis 

• pneumonie 

• bronchiëctasiën 

• astma 

• mucoviscidose 

• ... 

 

           Ziektebeelden overlappen elkaar 

 

 

ZIEKTEBEELDEN WELKE IN AANMERKING 

KOMEN VOOR AH-KINE / LR 



We bespreken kort COPD 

 COPD (afkorting van de Engelse term 

“Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 

ofwel “chronisch obstructieve longziekte”) 

is de verzamelnaam voor chronische 

bronchitis en longemfyseem. 
 

 LUCHTSTROOMBEPERKING 

 

  van de expiratoire druk (elastisch ‘recoil-pressure’ is afgenomen = 

elasticiteit van de long is  ) => typisch emfyseem 

  van de luchtwegweerstand => vnl door chronische bronchitis 

 

 

 

  



COPD : definitie / klachten & symptomen 

Definitie 

• Chronisch ontsteking en progressief 

• Meestal na 40ste levensjaar 

• Roken is de risicofactor 

• Benauwdheid, hoesten, slijmproductie 

• Irreversibel (= onomkeerbaar) 

• Neutrofiele granulocyten  

• Verminderde levensverwachting 

Klachten en symptomen  

• Hoesten: slijmopgevende hoest, 

chronisch hoesten (> 3 maanden in 2 

opeenvolgende jaren) 

• Piepende ademhaling 

• Kortademigheid 

• Pijn op de borst 

• Problemen met ophoesten van slijmen 

• Ongewenst gewichtsverlies (bij het 

vermoeden van ernstig COPD) 

• Toenemende inspanningsbeperking en 

vermoeidheid 



- oedeem / zwelling => het lumen van de luchtpijptakken vernauwt, vnl KLW 

- toename glad spierweefsel => verdikte luchtwegwand 

- hypersecretie => toename van slijmen, chronisch hoesten 

- werking trilharen  => kans op vorming slijmproppen  

 mogelijk volledige verstopping  
 

De toestand is irreversiebel en progressief. 
 

 

 

chronische bronchitis  



BIJ EEN VERNAUWING 

 (OBSTRUCTIE) NEEMT HET  

VOLUME PER TIJDSEENHEID  

DOOR DE BUIS AF. 



Afname van de longfunctie onder invloed van 

roken. (%) 



longemfyseem 



 

- Longvolume              (Destructie van de    

    alveolaire wanden zorgt voor een abnormale 

    dilatatie van de luchthoudende holten) 

 

 

- Emfyseem leidt tot collaps van de LW tijdens 

     expiratie waardoor hyperinflatie ontstaat. 
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Wereldwijd is COPD de enige 

doodsoorzaak die blijft stijgen 

U.S., 1965-1998 

Men verwacht dat COPD tegen 2020 zal stijgen van de 12de (nu) naar de 3de 

‘doodsoorzaak tgv ziekte’  wereldwijd. 



Risicofactoren voor het ontwikkelen 

van COPD 

• Omgevingsfactoren 

expositie in beroep  

sigaretten (actief & passief) => 10 à 15% v.d. rokers ! 

alcohol 

luchtvervuiling 

 

• erfelijke factoren 



Kenmerkende eigenschappen van 

fysieke activiteit bij COPD -patiënten 

 Gezonden               COPD 

   

 zitten   48%         52% 

 wandelen 12%                                      6% 

 liggen  4%         12%   



Wat is de invloed van COPD op het 

dagelijks leven? 

Miravitlles et al. Respiratory Medicine 2007;101:453–460 

KLACHTEN VAN COPD BELEMMERINGEN VAN COPD 



COPD : Kernboodschappen 

• COPD komt vrijwel uitsluitend voor bij (ex-)rokers van 40 
jaar en ouder 

• Veranderingen van leefstijl, zoals stoppen met roken en 
meer bewegen, zijn de basis van het beleid 

• Klachten worden behandeld met kort- en langwerkende 
luchtwegverwijders. Deze middelen hebben echter geen 
effect op het beloop van de longfunctie (FEV1) 

• Bij patiënten met COPD en twee of meer exacerbaties 
per jaar kunnen inhalatiecorticosteroïden overwogen 
worden 
 

       

NHG-Standaard  M26 COPD. Tweede herziening Juli 2007 



GOLD = The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease ( www.goldcopd.com ) 
GOLD, Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, update November 2006 

Internationale GOLD behandelschema 

http://www.goldcopd.com/


Exacerbaties 

1. Definitie: medische term voor toename van 

ziektesymptomen. Er wordt van een exacerbatie 

gesproken als de ziekte meer actief wordt, na een 

tijdlang weinig of geen activiteit te hebben vertoond. 

 

2. Patiënt komt na een exacerbatie niet meer terug op ‘zijn 

oude niveau’  

 

 

 

 

 



3. Hoe meer exacerbaties hoe lager de kwaliteit van 
leven van een COPD patiënt 

 

4. Risico op overlijden stijgt naarmate de patiënt meer 
COPD exacerbaties heeft. 

 

5. Versnelde afname longfunctie als gevolg van 
exacerbaties 

 

6. Stoppen met roken is de meest effectieve 
behandeling. 



Patiënt is kortademig en heeft een verminderd 

inspanningsvermogen en dagelijkse fysieke 

activiteit 

 

LONGREVALIDATIE 



DEFINITIE 

 LONGREVALIDATIE IS EEN 

MULTIDISCIPLINAIR 

ZORGENPROGRAMMA VOOR PATIËNTEN 

MET CHRONISCHE LONGZIEKTEN, DAT 

AANGEPAST IS AAN DE INDIVIDUELE 

NODEN EN ONTWORPEN IS OM DE 

FYSISCHE EN SOCIALE 

MOGELIJKHEDEN EN AUTONOMIE TE 

BEVORDEREN. 

INCLUSIE IN HET 

LONGREVALIDATIEPROGRAMMA 



Patiëntenprofiel 

 

 

Patiënten die ondanks optimale medicamenteuze therapie 

klachten houden van dyspneu vooral tijdens (lichte) inspanning, 

verminderd inspanningsvermogen, verminderde dagelijkse 

fysieke activiteit of verminderde kwaliteit van leven. 



1 Donaldson et al. Thorax 2002;57(10):847-852, 2 Donaldson et al. ERJ 2003;22:931-936, 3 Seemungal et al. AJRCCM 
1998;157:1418-1422, 4 Groenewegen et al. Chest 2003;124(2):459-467, 5 Soler-Cataluña et al. Thorax 2005;60:925-931 

Neerwaartse (negatieve) spiraal 

doorbreken 



BEVORDEREN VAN 

• Fysische mogelijkheden 
• Sociale mogelijkheden  
• Autonomie 
 
 NEGATIEVE SPIRAAL DOORBREKEN 
                  
                 LONGREVALIDATIE  
    inspanningsfobie / inactiviteit doorbreken => 

conditie ↑, lenigheid ↑, coördinatievermogen ↑ => 
beter presteren, klachten ↓ => eigenwaarde ↑ => uit 
sociaal isolement 



Factoren die kunnen bijdragen tot 

een inspanningsbeperking?  
 

We gaan op zoek naar de limiterende factor bij de patiënt: 

 
  1. cardiocirculatoir 

  2. ventilatoir 

  3. gaswisseling 

  4. spierfunctie 

  5. psychologisch 



AANGEPAST / INDIVIDUELE 

MOGELIJKHEDEN EN NODEN 

 

          INDIVIDUEEL 
LONGREVALIDATIEPROGRAMMA 

 
 

 

 

 
 

 
 

     Voordat kinesist en patiënt het revalidatieprogramma kunnen aanvatten moeten 
er een aantal metingen gebeuren. (o.a. longfunctietest, fietsproef, 6MWT, 

borgschaal dyspneu, SGRQ voor QoL,  spierkracht metingen…)   

 

                      METEN = WETEN 
                                      



METEN = WETEN 

1. Longfunctietest => spirometrie 

2. Fietsproef 

3. 6MWT + borgscore 

4. SGRQ (vragenlijst ivm QoL) 

5. Meting spierkracht mbv microfet dynamometer 

6. Meting ademspierkracht (MIP – MEP) 

 

=> OPSTELLEN INDIVIDUEEL OEFENPROGRMMA 



Oefenprogramma - Revalidatie 
 

• Inspanningstraining is de hoeksteen van de revalidatie. 

Het programma is individueel aangepast en bestaat uit 

verschillende onderdelen: 

o Fietsen 

o Looptapijt 

o Step 

o Armergometrie 

o Spiertraining 

 

• Het type activiteit, de trainingsfrequentie, de 

trainingsintensiteit en de trainingsduur zijn 

persoonsgebonden en afhankelijk van allerlei tests welke 

gebeuren bij ‘intake’ in het revalidatieprogramma. 

 

• Het is mogelijk dat additionele interventies toegepast 

worden (bv. PLB, supplement O2, …) om het comfort van 

de patiënt te doen toenemen. 

 

• De duur en intensiteit van de behandeling benaderen de 

schematische richtwaarden. Na 3 maanden doen we een 

evaluatie. Na 6 maanden een eindevaluatie. Indien nodig 

oefent de patiënt verder in een ‘onderhoudsgroep’.  

 



INHOUD INDIVIDUEEL 

REVALIDATIEPROGRAMMA 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://enraf-nonius.be/db_images/img_440.jpg&imgrefurl=http://enraf-nonius.be/nl/index.php?id=420&ids=438&idt=Quadriceps Pendelbank&pd_id=440&usg=__x4MNRMHakYBuwnuz44lwlzLdu2U=&h=319&w=270&sz=9&hl=nl&start=1&sig2=1ssDW7cLK5_QyP-PkxUWSg&tbnid=HwkkHpgdFIe2jM:&tbnh=118&tbnw=100&prev=/images?q=PENDELBANK&ndsp=21&hl=nl&rlz=1T4RNWN_enBE275BE275&sa=N&ei=nD3rSbyGAcLQ-Ab9iZHpBQ


DOELSTELLINGEN VAN HET 

REVALIDATIEPROGRAMMA 

• de negatieve spiraal verlaten (zelfvertrouwen 
winnen, bewegingsangst doen ) 

• medische consumptie  

• aantal huisbezoeken huisarts  

• aantal hospitalisaties / hospitalisatiedagen  

• gevoel van kortademigheid  (symptomen ) 

• inspanningstolerantie  (conditie en kracht 
verbeteren) 

• QoL (= levenskwaliteit)  

• ziekte - inzicht  

• overleving  

• …. 

 



Patiënt heeft stoornissen in de mucustransport en 

recidiverende infecties 

 

                      BRONCHIAAL TOILET TECHNIEKEN 



BRONCHIAAL TOILET TECHNIEKEN 

1. Reinigen bovenste luchtwegen 

2. Toedienen aërosol 

3. Correct leren ademen 

4. Functioneel leren ademen 

5. (Autogene) Drainage 

6. Relaxatie 

7. Mobilisatie 

8. Algemene Conditie / Spiertraining 



DOELSTELLINGEN 

De luchtwegen vrijmaken om … 

 

• het risico op (sur)infecties laag te houden 

• obstructies (en mogelijk atelectase) te 

voorkomen 

• (verdere) beschadiging van de luchtwegen 

en/of het longweefsel uit te stellen 

• longgebieden te recruteren en zo de 

longventilatie te verbeteren 

 



REINIGEN BOVENSTE LUCHTWEGEN 

• Correct snuiten 

• Neusspoeling met fysiologisch serum (37°C) 



TOEDIENEN AËROSOL 

 

 Via inhalatie wordt de medicatie (welke in 

partikels in de lucht werd gebracht) rechtstreeks 

in de luchtwegen en de longen gebracht. 

 

    De inhalatietechniek is afhankelijk van de wijze 

waarop de medicatiedeeltjes worden 

vrijgemaakt en is van het allergrootste belang.  

  

    

                 

              



 

 

 

 

 



• mucolytica : beïnvloeden de viscositeit van de 

secreties. (bv. Mistabron) 

• bronchodilatoren : trachten bronchoconstricties 

op te heffen en LW-doorgankelijkheid te 

bevorderen. (bv. Ventolin, Atrovent) 

• corticosteroïden : werken ontstekingsremmend.           

(bv. Pulmicort) 

• andere : antibiotica, DNAse, ... 

Verschillende soorten aërosols 

Verschillende soorten medicatie 



Deze kunnen afgedrukt worden via 

http://www.bloggen.be/ademhalingskine 

GEBRUIKSHANDLEIDINGEN 

http://www.bloggen.be/ademhalingskine


CORRECT LEREN ADEMEN 

 

 Nagaan of er paradoxale 
AH-bewegingen zijn? 

 

Aanleren van ... 

• borstademhaling 

• flankademhaling 

• buikademhaling 



 

 
INSPIRATIE:  

Thoraxvergroting  borstvolume   longvolume    

(borstvlies zit vast aan het longvlies dmv pleuravocht)           

p long < p buiten => LUCHT WORDT AANGEZOGEN 
 
 
 
EXPIRATIE:  

Thoraxverkleining  borstvolume   longvolume   

(borstvlies zit vast aan het longvlies dmv pleuravocht)            

p long > p buiten => LUCHT WORDT UITGEPERST 



Volumeveranderingen van de thorax 

 De volumeverandering van de thorax bij inspiratie 

en expiratie is driedimensionaal. De grootte en de 

richting van de verandering is niet voor alle delen 

van de thorax hetzelfde. 

 

 Zo onderscheiden we: 
 

• de “PUMP - HANDLE” beweging van de bovenste ribben          

(= anterieur & craniaal bij inspiratie) 

• de “BUCKET - HANDLE” beweging van de onderste ribben 

 (= lateraal & craniaal bij inspiratie) 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.csvhandbal.nl/content/images/EMMER.jpg&imgrefurl=http://www.csvhandbal.nl/document.aspx?id=10&usg=__6FHAtlIdQakMNhJN-xiMDGjgDQQ=&h=387&w=320&sz=16&hl=nl&start=1&sig2=ZRmxVcj0-4wtbB3qsBW82w&um=1&tbnid=CP-AFWzfyf0syM:&tbnh=123&tbnw=102&prev=/images?q=EMMER&hl=nl&rlz=1T4RNWN_enBE275BE275&um=1&ei=teDpSc2IDovN-QbV5KToBQ
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.atelierbrigitte.nl/Images/W093-Waterpomp_roodkrijt.jpg&imgrefurl=http://www.atelierbrigitte.nl/stilleven.htm&usg=__FKI0-Hf5VIhAPOalx2-DDpejpQo=&h=1050&w=800&sz=701&hl=nl&start=7&sig2=gJmV6gGHqRgWwT-AowzIzg&um=1&tbnid=W2QwJ7Y-4e49kM:&tbnh=150&tbnw=114&prev=/images?q=WATERPOMP&ndsp=21&hl=nl&rlz=1T4RNWN_enBE275BE275&sa=N&um=1&ei=Z-HpSeScC8LN-Aa7hcTFBQ


Bucket handle Pump handle 
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FUNCTIONEEL LEREN ADEMEN 

 

 = uitademen met open glottis (open stemspleet)  

  = luchtstroom creëren 

   = slijmen / secreties laten bewegen 

    = zo snel als mogelijk uitademen, 

    zonder te forceren 

 

 

  =>     zo kunnen we ademgeluiden bestuderen en   

           secreties trachten te localiseren 

 

 

 



Ademen met open glottis = open stemspleet 

Ademgeluiden bestuderen 

Secreties localiseren en evacueren 



 

•  gereutel in het eerste derde van de uitademingstijd  

         fluimen in de grote luchtwegen (GLW) 

 

•  gereutel in het tweede derde van de uitademingstijd  

   fluimen in de middelgrote luchtwegen 

 

•  gereutel op het einde van de uitademingstijd  

  fluimen in de kleine luchtwegen (KLW) 

 



DRAINAGE 

 

 

 

 

        Er bestaan verschillende drainagetechnieken 

   efficiëntie afh. van de pt. (leeftijd, toestand,…) 

 

 
Tijdens behandeling dienen we de toestand van   

        de pt. te evalueren en zo nodig de condities aan te passen. 

 



 

 

1. bevorderen van het mucociliair transport 

 

2. aanwenden van de zwaartekracht 

 

3. bevorderen van de luchtwegdoorgankelijkheid 

 

4. bevorderen van de expiratoire stroomsnelheid 
(drainagetechniek toepassen) 

ASPECTEN VAN DRAINAGE WELKE WORDEN TOEGELICHT 



1. Bevorderen van het mucociliair transport 

 

 

 Het mucociliair transport wordt voornamelijk door 

aërosoltherapie, het op correcte wijze inhaleren 

van medicatie, bevorderd. 



 

• Houdingsdrainage kan gebruikt worden als 

ondersteunende techniek, in combinatie met 

andere drainagetechnieken. 

• GEEN basistechniek 

2. Aanwenden van de zwaartekracht 



 

 Wanneer we gebruik maken van een P.E.P.-

systeem of van een flutter zal de intrabronchiale 

druk toenemen. 

   

 intrabronchiale druk > peribronchiale druk 

   Tracheobronchiale collaps vermijden 

 

 
 

3. Bevorderen van de 

luchtwegdoorgankelijkheid door het verhogen 

van de intrabronchiale druk 



 

Indien de luchtwegen instabiel zijn gebruikt men een P.E.P. 

= Positive Expiratory Pressure 

 

 

 

PEP PEP-MASK FLUTTER 

https://www.inqua.de/typo3temp/pics/5a6dc44ac5.jpg


• De hoest 

• Active cycle of breating techniques 

(ACBT) 

• Autogene Drainage (AD) 

4. Bevorderen van de expiratoire 

stroomsnelheid 



Autogene Drainage (AD) 

 Techniek (ontwikkeld door Jean Chevaillier, 

voormalig hoofdkinesist in het Zeepreventorium in 

De Haan) waarbij men door gebruik te maken van 

lineaire stroomsnelheden, optimale debieten en 

een correct adempatroon enerzijds en het continu 

zoeken naar feedback ( tactiele en auditieve 

signalen) anderzijds, de longen zo snel en zo goed 

mogelijk tracht vrij te maken van mucus.  
 

 Het theoretisch model van AD houden we ook in 

ons achterhoofd bij het gebruik van hulpmiddelen 

(PEP, flutter,…), bij geassisteerde AD, bouncing,… 



Theoretisch model: De 3 Fasen van AD 

• Unstick of ontklevingsfase (zeer laag longvolume) 

• Collect of verzamelfase (laag longvolume) 

• Evacuate of evacuatiefase (normaal tot hoog                

longvolume) 

 

 

              longvolume bepaalt waar in de LW de stroomsnelheid het hoogst is 

      

                         bv. Hoog longvolume                 stroomsnelheid het grootst in de GLW  



24 LUCHTWEGGENERATIES 

G0 => Trachea => 1,8cm 

G11-13 => Bronchioli => 0,11 - 0,08 cm 

G24 => 300 miljoen alveolen 





INADEMEN: 

 
• Adem relatief rustig in langs de neus tot het gewenste volume (afhankelijk 

van de fase) bereikt is. 

• Adempauze (+/- 2 sec.) met open bovenste luchtwegen. 

  Zo zal er voldoende lucht achter de obstructie komen via      

         collaterale ventilatie. 

 

UITADEMEN: 

 

• Op een ‘zuchtende manier’ uitademen = met open glottis. 

• Uitademen in functie van het voorgestelde doel (cfr. Ontkleven, verzamelen, 

evacueren). 

• Maximale flow bereiken zonder te persen (compressie vermijden) noch 

paradoxale bewegingen te veroorzaken. 

• Tracht hoesten te vermijden 

 



Gordijn ~ Slijm (mucus) 

SHEAR FORCES  als snelheid luchtstroom  

Creëren van luchtstroom 
Functioneel ademen 

 

Creëren van luchtstroomsnelheid 
Afhankelijk van het volume & de diameter van de LW 



RELAXATIE 

 

 • Psychische factoren kunnen het adempatroon   

  beïnvloeden en dyspnoesensaties opwekken of  

  verergeren. 

 

• Geen wetenschappelijke onderbouwing. 

 

• Ervaring leert me dat de pt. een gunstige invloed  
  ondervindt bij drainage. 



MOBILISATIE 

 

 

Mobiliserende oefeningen om de adempomp 
soepel te houden en posturen tegen te gaan. 



ALGEMENE CONDITIE / SPIERTRAINING 

 

 

• Longlijden ligt aan de basis van een negatieve     

  spiraal. Deze negatieve spiraal is eigenlijk een 

  vicieuze cirkel van factoren waardoor de 

  lichamelijke conditie alsmaar kan verslechteren 

  met een negatieve impact op de levenskwaliteit 

  (sociaal, psychisch, ADL,…) van de patiënt als 

  gevolg. 

 

• Belangrijk omdat de patiënt zo langer en 

  efficiënter kan draineren. 



Patiënt heeft ontoereikende kennis 

en beschikt onvoldoende over 

zelfmanagement vaardigheden 

 

                         SLOT 



COPD is meer dan een respiratoire ziekte en heeft impact op tal van facetten 

van het functioneren van de patiënt. 

MULTIDISCIPLINAIR TEAM kan helpen door verschillende types interventies. 



• Zelfmanagement = Het van dag tot dag nemen van beslissingen en 

ondernemen van activiteiten door de pt. , eventueel met hulp van 

zijn naasten, om zijn ziekte te managen. 

 

• Wanneer de pt een actievere rol heeft en de zorgverlener aan 

zelfmanagement educatie doet, komt dit de therapietrouw ten 

goede. Zelfmanagement educatie is van enorm belang daar de pt 

steeds dient te anticiperen op schommelingen (o.a. exacerbaties) in 

het verloop van de ziekte. De pt dient dus steeds zijn ziekte zelf te 

managen en kan hierbij geholpen worden door de zorgverleners om 

voor een gezond gedrag te kiezen.  Zo zal hij vaardigheden opdoen 

om ziekte-specifiek gedrag te veranderen (bv. meer gaan bewegen, 

sneller anticiperen op exacerbaties, juist nemen van medicatie, 

rookstop,…). Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen en zo tot 

werkelijke gedragsveranderingen. Dit kan uiteindelijk ook 

gezondheidseffecten hebben (bv. sneller contact opnemen met arts, 

verhogen van puff-gebruik,…) en leiden tot daling in de 

zorgconsumptie. 



http://www.bloggen.be/ademhalingskine 


