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Gezondheid is 

meer dan alleen 

het toedienen  

van genees- 

middelen.  

Het gaat om  

de totale zorg: de 

behandeling, de 

patiënt en zijn 

omgeving. Een 

lange termijn 

samenwerking. 

Want alleen  

samen komen we 

dichter bij  

gezondheid.

Kernteam bestaat uit alle betrokken 
disciplines binnen de longzorg

Ondersteuning en begeleiding 
wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksresultaten 
zorgen daadwerkelijk voor 
innovatie oplossingen

Maximale impact op 
longzorg door 
intensieve begeleiding

Resultaat is verbetering kwaliteit 
van leven van longpatienten

Zorgverbeteringsprogramma voor longzorg

Toekomst

Je geeft aan dat je tevreden bent over hoe de zorg rond COPD zich heeft 

ontwikkeld. Maar hoe kijk je naar de toekomst en wat kan er nog beter? 

,,Er zijn eigenlijk drie vragen die een centrale rol spelen in de zorg voor 

de COPD-patiënt. Hoe organiseer je de zorg voor deze patiëntengroep? 

Hoe kunnen we het inhoudelijk beter doen, invloed uitoefenen op de 

leefstijl? En, hoe kunnen we de beeldvorming rondom dit ziektebeeld en 

de patiëntengroep veranderen? Binnen PICASSO ben ik betrokken bij 

twee kernprojecten waarbij deze vragen een centrale rol spelen.  

Het eerste project betreft de organisatie van de zorg tussen de eerste  

en de tweede lijn in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en de 

communicatie daar omheen. Het is een implementatietraject van de 

COPD-zorgstandaard. Het ziekenhuis neemt de beoordeling van de 

integrale gezondheidstoestand van de patiënt als uitgangspunt.  

De traditionele GOLD-indeling (Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease en richtlijn voor de diagnose, behandeling en preventie van 

COPD, red.) ging ervan uit dat spirometrie, zeg maar de longfunctie-

meting, van het allergrootste belang was in de diagnose van COPD.  

Maar de longfunctie alleen zegt onvoldoende over de ziektelast van de 

patiënt en de prognose van de ziekte. Ziektelast wordt bepaald door veel 

meer zaken, zoals klachten, beperkingen en kwaliteit van leven van de 

patiënt.’’ Juist door zicht te krijgen in de ziektelast wordt de inhoud van 

het gesprek en de interventiemogelijkheden beter.

Longpunt Eindhoven

,,Een ander project waar ik als coach bij betrokken ben, voltrekt zich bij 

het UMC in Utrecht. Hier onderzoeken we met het inzetten van een 

vragenlijst de perceptie van de patiënt. Mensen hebben nu eenmaal hun 

eigen gedachten om dingen juist wel of niet te doen. Het toepassen van 

de vragenlijst kan diepgang geven aan het gesprek tussen de patiënt en 

de hulpverlener. Wellicht zal het ons leren hoe we patiënten beter 

kunnen motiveren om hun leefstijl aan te passen. Tevens ben ik actief 

betrokken bij het Longpunt Eindhoven. Voor de patiënt is dit een 

ontmoetingsplek, hier kunnen ze ervaringen uitwisselen en zorgen delen. 

Het is belangrijk om te weten dat je niet de enige met COPD bent. Vaak 

voelt men zich schuldig, zeker als het stoppen met roken steeds maar 

niet lukt. Als je samen kunt kijken naar mogelijkheden die binnen bereik 

liggen, kun je vaak een flinke stap voorwaarts maken.”

inlevingsvermogen van de mensen die de patiënt begeleiden. Maar het 

gaat niet alleen om roken. Ook andere zaken zijn belangrijk, zoals meer 

bewegen en een ander voedingspatroon. Het is noodzakelijk om verder 

te kijken dan de patiënt en juist de mens in zijn omgeving in beeld te 

krijgen. Mooi voorbeeld, een patiënt van mij heeft al jaren een 

volkstuintje, dat is zijn lust en zijn leven. Daar gaat hij elke dag heen  

op de fiets. Hij is daar volop bezig met bloemen en het planten van 

boontjes en andere groenten. De hele familie wordt zo voorzien van 

verse groenten. Nu het steeds iets moeizamer gaat, zie je hem worstelen. 

Hij wil natuurlijk zo lang mogelijk actief blijven in dat volkstuintje. 

Samen maken we een plan om dat te realiseren. Dan wordt het voor 

hem concreet en raak je zijn belevingswereld.’’

PICASSO

Er is in de laatste jaren al veel verbeterd als het gaat om de zorg voor  

de patiënt en is er ook meer oog voor de persoon achter de COPD.  

De bundeling van krachten is daarbij van evident belang vindt Walter. 

Reden voor hem om zijn ervaring en kennis breder in te zetten voor de 

astma- en COPD-zorg in Nederland en zodoende is hij al acht jaar actief 

binnen PICASSO, een initiatief van o.a. Boehringer Ingelheim.  

Binnen PICASSO bundelen zorgverleners hun krachten om echt iets te 

kunnen betekenen voor de patiënt. ,,Als coach bij PICASSO heb ik een 

begeleidende taak en fungeer ik als klankbord. Samen met de persoon 

die ter plekke de regie voert, probeer ik de tijdslijnen in de gaten te 

houden en de voortgang te bewaken. Alle leden van PICASSO komen 

een aantal keren per jaar bij elkaar voor overleg. Deze bijeenkomsten vind 

ik erg waardevol. Je zit dan met een grote hoeveelheid kennis aan tafel. 

Dat blijft zeer leerzaam. PICASSO heeft hard gewerkt aan het in beeld 

brengen van knelpunten rondom COPD en daardoor bewustwording over 

deze behandelbare aandoening gestimuleerd. Daar zet ik mij graag voor 

in, want alleen door gezamenlijk onze schouders eronder te zetten en 

kennis en kunde te delen, kunnen we echt stappen maken.’’

‘PICASSO heeft de persoon achter 
COPD beter in beeld gebracht’

‘ Leefstijl veranderen bij 
COPD is ‘key issue’…’

‘Een leefstijl veranderen, zoals het stoppen met roken, is een van de key issues bij de behandeling 

van COPD. In gesprekken met de patiënt probeer ik daarom altijd te achterhalen wat zijn of haar 

belangrijkste drijfveren zijn en wat er in iemands leven speelt. Want een leefstijl kun je pas  

beïnvloeden als je begrijpt en helder hebt waarom iemand bepaalde dingen doet. Pas dan weet  

je welke activiteiten je kunt ondernemen om iemands leefstijl structureel te verbeteren.’

‘Dan wordt het voor hem concreet
en raak je zijn belevingswereld’

‘Roken is de belangrijkste 
oorzaak van COPD’

Walter van Litsenburg is Verpleegkundig Specialist op de afdeling 

longziekten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waar hij in ’82 

zijn loopbaan begon als verpleegkundige. Hij doorliep diverse afdelingen, 

waaronder intensive care, om zich uiteindelijk volledig te richten op de 

zorg voor chronisch zieke patiënten. In 2000 werd hij longverpleeg-

kundige en sinds 2010 is hij Verpleegkundig Specialist Longgeneeskunde.

Verslaafd

Een van de leefstijlen die het moeilijkste te beïnvloeden lijkt, is het 

roken. Dikwijls is er wel het besef bij de patiënt dat roken niet bijdraagt 

aan een goede behandeling, maar ontbreekt het aan de wilskracht om 

definitief een streep te zetten onder het roken. Hoe komt dat toch? 

,,Roken is de belangrijkste veroorzaker van COPD. Daarom moet het 

stoppen met roken optimaal gestimuleerd worden. Maar zoals we 

inmiddels wel weten, is stoppen met roken niet eenvoudig. Vaak is 

iemand al jaren verslaafd. Dat kost dus veel energie en 

PICASSO (Partners in Care Solutions)

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-beursgeno-

teerd 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

 ‘Vaak voelt men zich schuldig, zeker 
als het stoppen met roken steeds 

maar niet lukt’

Microspirometer


