Pagina 00

11 februari 2020

COPD, een vervelende chronische longziekte die gepaard gaat met benauwdheid, hoesten, vermoeidheid
en soms ook spierpijn. Nederland telt bijna 614.000
CODPD-patiënten, meer dan in andere Europese landen. En dat aantal groeit nog steeds. Lastig ook, want
mensen die problemen hebben met hun luchtwegen
weten niet zo goed waar ze naar toe moeten, weten de

Roder fysiotherapeuten Gerard van Vliet, Beatrijs Douma, Rob Douma en Jan Koster. Toch zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van leven behoorlijk te verbeteren,
vertellen de fysiotherapeuten die samen een COPD
point hebben opgezet om patiënten te begeleiden. In
het Fitnesscentrum Roden helpen ze COPD-patiënten
met longrevalidatie naar een prettiger en vitaler leven.

Fysiotherapeuten Gerard van Vliet, Beatrijs Douma,
Rob Douma en Jan Koster starten COPD point

‘We leren COPD-patiënten
om hun mogelijkheden
te vergoten’
Wat is COPD?
COPD is een chronische aandoening
aan de luchtwegen en de longen
waardoor het ademhalen wordt bemoeilijkt. In sommige gevallen zijn
de longen beschadigd. Chronisch
hoesten, overmatige slijmproductie
en een chronische kortademigheid
zijn de meest voorkomende klachten. Chronische bronchitis en emfyseem (rek uit de longen, verlies van
longweefsel) zijn de belangrijkste
aandoeningen die tot COPD worden
gerekend. COPD komt veel voor bij
mensen die (langdurig) gerookt
hebben, genetische aanleg hebben
of gevoelig zijn voor luchtkwaliteit.
COPD-point
De fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in COPD-problematiek. Het
behandelplan is gestoeld op re-

cent wetenschappelijk onderzoek.
Fysiotherapeut Rob Douma werkt
naast zijn baan als onderzoeker op
de Hanze Hogeschool en het UMCG
waar hij bezig is met promotieonderzoek op dit gebied. Er is wel
degelijk een behandelplan om de
levenskwaliteit van COPD-patiënten te vergroten. Bewegen is het
geheim van de smid. Dat lijkt misschien niet de meest voor de hand
liggende methode, maar toch helpt
het om fitter en sterker te worden.
Gerard van Vliet, Beatrijs Douma,
Rob Douma en Jan Koster hebben
de handen ineen geslagen en een
COPD-point opgezet in Fitnesscentrum Roden. Samen begeleiden
zij patiënten aan de hand van een
persoonlijk behandelplan. “We zetten de vraag van de patiënt om in
behandeling.”

“Vaak denken mensen als ze benauwd worden dat het beter is om
een stapje terug te doen. Logisch
misschien, maar daar wordt het niet
beter van. De laatste jaren ontdekken longartsen dat bewegen goed
werkt om de ziekteverschijnselen
stabieler te maken en verergering te
voorkomen. Het trainen van spierkracht verbetert het uithoudingsvermogen”, leggen de fysiotherapeuten
uit. “COPD is chronisch, patiënten
beter maken kunnen we niet. We
kunnen wél helpen om ze sterker en
fitter te maken zodat de kwaliteit van
leven beter wordt. Ook het aanleren
van ademhalingsoefeningen, en medicatie goed en op een juiste manier
gebruiken komen hierbij aan de orde.
We leren mensen om hun mogelijkheden te vergoten.”
Gedragsverandering
Begeleiding van COPD-patiënten volstaat niet enkel met fysiotherapie en
het opstellen van een beweegplan. Er
is ook een gedragsverandering nodig,
legt Rob Douma uit. “Veel patiënten
zitten in een negatieve spiraal. Ze
stoppen met bewegen zodra ze benauwd worden. Maar als je dat doet,
word je meer invalide dan je wilt zijn.
Zo was er een mevrouw die graag op
haar kleinkind wilde passen, maar
door haar voortdurende benauwdheid lukte dat niet. We hebben samen
met haar een persoonlijk beweegprogramma opgesteld en daar zijn
we mee aan de slag gegaan. Ze kan
nu zelfs mee naar zwemles. Het heeft
haar het vertrouwen en vrijheid teruggegeven. Dat is zo mooi om te zien.”
Intake
Behandeling en begeleiding begint
met een intakegesprek. “De intake
is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen. Eerst gaan we meten, onder andere de hartfrequentie en het

zuurstofgehalte in het bloed. Mocht
het nodig zijn, nemen we contact op
met de behandelend arts. We kijken
onder andere naar lichaamshouding,
adempatroon, beweeglijkheid van de
borstkas en kracht van de spieren.
Samen met de patiënt stellen we
doelen op die hij of zij wil halen. Vervolgens maken we een programma
op maat. Een gemiddeld traject duurt
tussen de 8 en 12 weken, daarna zetten we in op behandeling naar behoefte. De kwaliteit van leven verbetert aanzienlijk weten we uit ervaring
met patiënten. Zo kan een meneer

die de deur amper meer uit ging voor
hij bij ons kwam, nu weer zelfstandig
naar het winkelcentrum. Dat had hij
nooit durven dromen. Je geeft iemand zijn waardigheid terug.”
Voor deelname aan het longrevalidatieprogramma is een verwijzing
van een longarts of huisarts noodzakelijk. Benieuw naar wat de fysiotherapeuten van het COPD point voor u
kunnen betekenen? Neem gerust
contact op voor een vrijblijvend gesprek: 050-50 165 54 / 06-418 641
81. Kanaalstraat 60 D Roden.

