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Bestaand aantal COPD’ers

Dat zegt Jeroen Renzema, huisarts en lid van de Raad van Bestuur van 

de zorggroep Meditta, een organisatie die huisartsen op facilitair, 

organisatorisch en medisch gebied ondersteunt. Door middel van het 

bundelen van krachten en kennis wil Meditta de kwaliteit van de 

eerstelijnsgezondheidszorg waarborgen en verbeteren. In zijn werk als 

huisarts is Jeroen zeer betrokken bij de zorg voor chronische patiënten, 

en in het bijzonder de COPD-patiënt. 

Onderzoek

In de huisartsenpraktijk Hamelers en Renzema lag het aantal 

geregistreerde COPD-patiënten iets onder de landelijke norm.  

Voor Jeroen en zijn collega’s de reden om vorig jaar om COPD-patiënten 

in een vroeg stadium op te sporen. ,,Dat was een hele klus, maar we 

hebben de risicogroep goed in kaart weten te brengen, mede dankzij  

de hulp van Boehringer Ingelheim en Novivex, die gespecialiseerd is in 

zorgmanagement. We hebben op deze manier 2.344 patiënten met een 

verhoogd risico op COPD weten te traceren. Nu weet ik uit ervaring dat 

COPD-patiënten binnen de groep van chronische patiënten lastig te 

benaderen zijn. Schaamte kan een rol spelen en de patiënt weet vaak 

wel dat er iets moet veranderen aan zijn leefstijl. 

Om in contact te komen met deze groep, is daarom gekozen voor een 

gedifferentieerde aanpak, die bestond uit een directe en indirecte 

benadering. De geselecteerde patiënten hebben een persoonlijke brief 

van ons ontvangen met de vraag deel te nemen aan de risicoanalyse. 

Dat heeft 884 deelnemers opgeleverd aan ons onderzoek. Maar 

daarnaast hebben we in onze huisartsenpraktijk ruime aandacht 

gegeven aan het onderwerp COPD. Op de tv in de wachtkamer proberen 

we patiënten zoveel mogelijk te informeren over COPD en de gevolgen. 

Uiteindelijk zijn er hiermee 15 patiënten opgespoord die de diagnose 

COPD hebben gekregen.’’ 

‘�Beweegprogramma’s�en�stoppen�
met�roken�preventief�inzetten�
om�COPD�eerder�in�te�dammen’

“Het vroeg opsporen van COPD helpt om verdere achteruitgang van de longen te voor komen. 

Daarom is het belangrijk COPD in een vroeg stadium op te sporen. Dan kan eerder worden 

gestart met de behandeling en het actief stimuleren van gedragswijzigingen bij de patiënt. 

Nog beter zou het zijn om beweegprogramma’s en stoppen met roken preventief in te zetten 

om zo COPD nog eerder in te dammen.”
Vroegdiagnostiek

Bij het vroeg opsporen van COPD-patiënten heeft de huisartsenpraktijk 

dus hulp gehad van Boehringer Ingelheim. Renzema is erg enthousiast 

over de ondersteuning en de resultaten van dit project. ,,Het wordt 

steeds drukker in de praktijk en we kunnen deze hulp goed gebruiken. 

Vroegtijdige opsporing kan de voortgang van COPD aanzienlijk 

afremmen, bijvoorbeeld door patiënten te helpen bij het stoppen met 

roken. We zijn erg tevreden over de professionele manier waarop de 

samenwerking met Boehringer Ingelheim is verlopen. We kunnen nu veel 

eerder starten met de behandeling en het actief stimuleren van 

gedragsveranderingen bij de patiënt. En als de patiënt eenmaal 

geïdentificeerd is, wordt hij goed in de gaten gehouden. We willen 

voorkomen dat er patiënten tussen de wal en het schip vallen.  

Ons computersysteem geeft een seintje als er een tijd geen contact is 

geweest. Deze patiënten worden dan actief benaderd.’’ 

Kaderarts

De aanpak en behandeling van de COPD-problematiek is erg intensief. 

Het vergt geduld om een vertrouwensband met de patiënt op te bouwen. 

Hoe pakken jullie dit aan? Jeroen: ,,Dat is zeker een arbeidsintensief 

proces, maar we kunnen zo nodig beroep doen op ons expertteam waar 

een longverpleegkundigde en 2 copd kaderhuisartsen in zitten.  

We willen proberen om gedragsveranderingen te bewerkstelligen en 

patiënten te motiveren om deel te nemen aan bewegingsprogramma’s. 

Een bijkomend voordeel is dat ze daar lotgenoten ontmoeten en erachter 

komen dat ze er niet alleen in staan. Maar vaak is het zo dat de 

prioriteiten van de arts totaal niet op een lijn liggen met die van de patiënt. 

Bij de arts staat het stoppen met roken op de eerste plaats, maar dat is 

bij de patiënt meestal niet het geval. Dat maakt de behandeling niet 

gemakkelijk. Vroeger keken we meer naar de ernst van de COPD  

(GOLD klasse, red.), maar nu gaat de aandacht uit naar de ziektelast;  

hoe ervaart de patiënt de aandoening? Wat is de impact op zijn leven?”

Preventie

Voor Jeroen is het duidelijk dat er veel winst valt te behalen als COPD 

sneller wordt opgespoord. In dat kader pleit hij voor het preventief 

inzetten van beweeg- en antirook-programma’s. ,,We zoeken nog naar 

mogelijkheden om dat te financieren. Wij hopen dat zorgverzekeraars 

daarin meegaan, want die zouden meer oog moeten hebben voor 

preventie.”

‘Zorgverzekeraars��
zouden�oog�moeten�hebben��

voor�preventie.’
‘COPD-patiënten�binnen�de�groep��

van�chronische�patiënten��
zijn�lastig�te�benaderen.’�

‘Eerder�starten�met�de�behandeling�
en�het�actief�stimuleren�

van�gedragsverandering.’

Boehringer�Ingelheim��
Boehringer Ingelheim is een internationaal, farmaceutisch familie-

bedrijf met wereldwijd zo’n 47.000 medewerkers waarvan ruim 400 

in Nederland. Kerntaak is de ontwikkeling van innovatieve genees-

middelen voor mens en dier. Onze focus ligt op longaandoeningen, 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Al sinds onze oprichting in 

1885 door Albert Boehringer in het Duitse Ingelheim am Rhein 

denken wij in generaties, niet in kwartalen. Er wordt veel aandacht 

geschonken aan preventie om de zorg ook in de toekomst betaal-

baar te houden. Met de lange termijn visie van een niet-beurs-

genoteerd familiebedrijf. Wij geloven dat gezondheid meer is dan 

alleen het toedienen van geneesmiddelen en dat het gaat om de 

totale zorg: de behandeling, de patiënt en zijn omgeving. 

Boehringer Ingelheim zet graag een serie zorgprofessionals in de 

spotlight om hun kennis en expertise te delen. Deze experts 

verdienen een podium om hun visie te delen over het behalen van 

gezondheidswinst voor patiënten. Lange termijn samenwerking is 

onze drijfveer, want alleen samen komen we dichter bij gezondheid 

voor mens en dier.

www.dichterbijgezondheid.nl


