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Voorwoord 
In Nederland hebben zo’n 600.000 mensen COPD. Jaarlijks gaat het om 6500 tot 7000 overlijdens, 
primair gerelateerd aan COPD.  

Palliatieve zorg wordt gedefinieerd als “zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun 
naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het 
voorkómen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige 
beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. 
Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van 
autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden” (uit: Kwaliteitskader palliatieve zorg 
Nederland, IKNL/Palliatief, 2017). 

Tijdens de behandeling van en zorg voor mensen met COPD in het laatste stadium is over het 
algemeen nog onvoldoende aandacht voor palliatieve zorg. Mede hierdoor ervaren veel patiënten 
met COPD in de laatste levensfase een (te) lage kwaliteit van leven. Om palliatieve zorg voor mensen 
met ernstige COPD en hun mantelzorgers te verbeteren, is het COMPASSION-project gestart. De 
Long Alliantie Nederland (LAN) coördineert dit project en werkt hierin samen met het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Radboud Universitair Centrum (Radboudumc). 

Een van de doelstellingen van het COMPASSION-project was een kwalitatief onderzoek naar de 
wensen, waarden, verwachtingen, behoeften van patiënt en naasten. Door middel van 
semigestructureerde interviews zijn patiënten en naasten gevraagd naar hun wensen en behoeften 
aangaande palliatieve zorg en proactieve zorgplanning gesprekken (advance care planning). Tevens 
zijn zorgverleners gevraagd naar hun visie ten aanzien van palliatieve zorg bij COPD. In dit rapport 
worden de resultaten van deze kwalitatieve studie beschreven. 

Long Alliantie Nederland 
©2019 
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1. Samenvatting

1.1. Achtergrond 
Wereldwijd is COPD de derde doodsoorzaak. In 2017 hadden 598 400 mensen COPD in Nederland. 
Ondanks dat COPD een progressieve ziekte is, die kan leiden tot de dood en de hoge ziektelast die 
patiënten ervaren, ontvangt maar een klein deel van de patiënten met COPD in de laatste jaren van 
hun leven palliatieve zorg. 

1.2. Doel van het onderzoek 
Meer inzicht krijgen in de behoeften van patiënten en naasten aangaande palliatieve zorg en 
proactieve zorgplanningsgesprekken (advance care planning), evenals de visies van zorgverleners op 
het gebied van palliatieve zorg. 

1.3. Methode 
Semigestructureerd interviews zijn gehouden met zorgverleners (n=12) van verschillende disciplines, 
evenals patiënten met ernstige COPD (n=23) en naasten (n=13). Deze interviews zijn verbatim 
getranscribeerd en geanalyseerd door middel van een thematische analyse. 

1.4. Resultaten 
Verschillende thema’s kwamen naar voren die in relatie tot palliatieve zorg en proactieve zorgplanning 
belangrijk werden gevonden. 

Het eerste thema gaat over communicatie over het levenseinde. Hieronder vallen sub thema’s zoals 
de diagnose, markering, ziektebeleving, nadenken over de toekomst en behandelbeperkingen. Op het 
moment dat de diagnose COPD gesteld wordt, ligt de nadruk vooral op leefstijlveranderingen om 
achteruitgang te vertragen. Voor patiënten is het op dat moment echter nog niet altijd duidelijk dat 
COPD een progressieve ziekte is. De ernst wordt door hen vaak pas beseft na een ingrijpende 
gebeurtenis. 
De ziektebeleving is zeer divers bij patiënten. Zo hebben sommigen meer moeite met adaptatie en 
acceptatie dan anderen en ook kunnen emoties als angst, woede, hoop en verdriet elkaar afwisselen. 
Visies op de toekomst en de behoefte om erover te praten, liepen bij patiënten en naasten ook sterk 
uiteen. Zo zijn er voorkeuren voor expliciete of impliciete communicatie, praat men er liever helemaal 
niet over of lijkt de toekomst nog ver weg. Dit laatste wordt gevoed door het grillige ziektebeloop. De 
aanwezigheid van comorbiditeit zorgt ervoor dat COPD in de beleving van patiënten niet altijd de 
meest bedreigende aandoening is. Ook hebben patiënten en naasten soms verschillende behoeften 
om over de toekomst te spreken. 
Het bespreken van behandelbeperkingen kan bij patiënten en naasten hard aankomen, omdat ze al 
jaren in dezelfde routine zitten. Een voorwaarde om dergelijke gesprekken aan te gaan is een goede 
arts-patiëntrelatie. 
Het tweede thema gaat over de toegankelijkheid van de zorg. Verschillende faciliteiten en 
behandelingen zijn minder toegankelijk voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) of 
mensen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. 
Het derde thema gaat over patiënten met een migratieachtergrond. Zij verschilden in ons onderzoek 
niet veel van andere patiënten met COPD als het ging om hun zorgen en verlangens. Wel was de zorg 
voor hen soms extra ontoegankelijk door een taalbarrière, vonden ze het vaak belangrijk om voor een 
langere tijd terug te keren naar het land van herkomst en speelde religie in deze groep een grote rol 
in de beleving van hun ziekte en lijden. 
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Het vierde thema gaat over de behoeften van naasten. Zij ervaren net als patiënten gevoelens van 
verlies. Naast ondersteuning bij emotionele en fysieke belasting hebben zij soms behoefte aan andere 
informatie dan patiënten.  
Het vijfde thema gaat over de samenwerking tussen de zorgverleners. Zorgverleners ervaren dat de 
samenwerking sterk verbeterd kan worden. Met een betere samenwerking en afstemming kunnen zij 
elkaars behandelingen versterken. 
 
1.5. Conclusie 
Grote individuele verschillen tussen patiënten op het gebied van omgang met de ziekte en behoefte 
om te praten over de toekomst vragen om een patiëntgerichte afstemming op het gebied van 
communicatie over de laatste levensfase. Daarnaast is het van belang dat de focus van palliatieve zorg 
bij patiënten met COPD niet exclusief ligt op de markering en het aangaan van het gesprek, maar ook 
op de toegankelijkheid van de zorg en het welzijn van naasten. Ook is het van belang dat de 
samenwerking tussen de verschillende betrokken zorgverleners verbeterd wordt om goede palliatieve 
zorg te kunnen verlenen aan patiënten met ernstige COPD. 
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2. Introductie 
 
2.1. Cijfers en ziektebeeld 
Wereldwijd is COPD de derde doodsoorzaak. In 2012 was COPD de oorzaak van 3.1 miljoen (5.6%) 
sterfgevallen.1, 2 In Nederland hadden 598 400 mensen COPD in 2017.3 COPD is een progressieve 
longziekte en een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Daarbij is sprake van 
een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of een aantasting van het elastische longweefsel. 
Deze vernauwing is permanent aanwezig en grotendeels onomkeerbaar.4 Het ziektebeloop wordt 
gekenmerkt door een langdurige periode van langzame verslechtering, afgewisseld door acute 
longaanvallen.4 Patiënten met ernstige COPD hebben een hoge symptoomlast, waaronder 
kortademigheid, vermoeidheid, hoesten en angst. Hun kwaliteit van leven is slecht en vaak zelfs 
slechter dan die van patiënten met longkanker.5 Ook heeft 98% van de patiënten met COPD te maken 
met comorbiditeit. 6-9 Bij 80% van de patiënten met COPD is de oorzaak het roken van tabak, maar ook 
mensen die niet hebben gerookt kunnen COPD krijgen. Zo kunnen een langdurige blootstelling aan 
luchtvervuiling en een genetische aanleg ook de oorzaak zijn.10-12 Omdat mensen met een lagere 
sociaal economische status (SES), i.e. mensen met een lagere opleiding en minder financiële middelen, 
meer blootgesteld worden aan deze risicofactoren, hebben zij een grotere kans om COPD te 
ontwikkelen. Hierdoor vormen zij een grote groep onder de COPD patiënten.13-15 Hoewel COPD een 
ziekte is die van oudsher vooral bij mannen voorkwam, komt COPD tegenwoordig ook steeds meer 
voor bij vrouwen.16 
 
2.2. Palliatieve zorg 
Ondanks deze hoge ziektelast en progressiviteit van de ziekte die kan leiden tot de dood, ontvangt 
maar een klein deel van de patiënten met COPD in de laatste jaren van hun leven een vorm van 
palliatieve zorg.17, 18 Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van 
patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of 
kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering 
en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.19  
 
Een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is proactieve zorgplanning (advance care planning; ACP). 
Dat gaat over de communicatie tussen de zorgverlener en patiënt over de zorg in de laatste levensfase. 
Proactieve zorgplanning stelt patiënten in staat hun doelen en voorkeuren te definiëren voor 
toekomstige medische behandelingen en zorg en om deze te bespreken met familieleden en 
zorgverleners. Patiënten kunnen deze wensen vastleggen en ook herzien als zij dat nodig achten.20, 21  
 
Van oudsher richtte de palliatieve zorg zich voornamelijk op patiënten met ongeneeslijke oncologische 
aandoeningen.22, 23 Dat ziektebeloop wordt gekarakteriseerd door een relatief korte periode van 
verslechtering en een vrij duidelijke overgang van de curatieve naar de palliatieve fase, die geleidelijk 
leidt tot een verwacht overlijden. Het ziektebeloop van patiënten met COPD wordt daarentegen 
gekarakteriseerd door een langdurige periode van langzame verslechtering en toenemende 
beperkingen, afgewisseld door kortere periodes van acute verslechtering, i.e. longaanvallen, die 
uiteindelijk resulteren in een vrij plotseling overlijden (figuur 1). 
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Figuur 1: Een weergave van het ziektebeloop van oncologische ziekten (boven) versus chronische ziekten als hart 
en long falen (onder). Bron: Lynn & Adams (2003)25 
 
 
De afgelopen jaren komt er steeds meer aandacht voor palliatieve zorg aan niet-oncologische 
doelgroepen, die een ander ziektebeloop hebben, waaronder patiënten met COPD.4, 24-26 
 
2.3. Uitdagingen voor palliatieve zorg aan patiënten met COPD  
Er zijn verschillende barrières die een belemmering vormen voor het geven van palliatieve zorg aan 
patiënten met COPD.  
 
Op het niveau van patiënten en naasten is het zo dat patiënten zich niet altijd realiseren dat COPD een 
levensbedreigende ziekte is, of ze gaan ervan uit dat zorgverleners gesprekken over het levenseinde 
zullen initiëren.27, 28 Naasten zijn van groot belang voor patiënten met COPD aangezien zij thuis de 
meeste zorg leveren.29 Ondanks hun rol in de zorg krijgen naasten zelf weinig ondersteuning.30, 31 Ook 
hebben naasten net als patiënten te maken met gevoelens van verlies, hopeloosheid en depressie en 
raken ze hun mobiliteit kwijt.32, 33  
 
Op het niveau van zorgverleners is het door het grillige ziektebeloop lastig om de palliatieve fase te 
markeren. Ook zijn de meeste instrumenten, die zijn ontwikkeld om patiënten te identificeren die 
palliatieve zorg nodig hebben, niet gevalideerd binnen de COPD populatie.34, 35 
Dit bemoeilijkt het aangaan van een proactieve zorgplanningsgesprek met COPD patiënten.26 Ook 
kunnen artsen het moeilijk vinden om gesprekken over het levenseinde aan te gaan met patiënten, 
omdat ze hen geen hoop willen ontnemen36 of ze voelen zich onvoldoende voorbereid om dergelijke 
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gesprekken te voeren.37 De betrokkenheid van verschillende zorgverleners in het gehele ziektetraject 
zorgt ervoor dat zorgverleners niet goed op de hoogte zijn van de behandelafspraken die met andere 
zorgverleners gemaakt zijn.38, 39  
 
2.4. Doel van het onderzoek 
Om meer inzicht te krijgen in hoe de palliatieve zorg en proactieve zorgplanningsgesprekken beter 
kunnen aansluiten bij COPD-patiënten, is in het kader van het “COMPASSION-project: voor passende 
palliatieve zorg bij COPD” van de Long Alliantie Nederland (LAN) vanuit het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) kwalitatief onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van patiënten en 
naasten met betrekking tot hun (palliatieve) COPD zorg. Ook werden de ervaringen en barrières 
onderzocht waar zorgverleners tegenaanlopen in het verlenen van palliatieve zorg. 
 
In deze rapportage over de onderzoeksbevindingen zullen de volgende onderzoeksvragen worden 
beantwoord:  

• Hoe beleven patiënten met ernstige COPD hun ziekte en hoe zien ze de toekomst? Hoe kijken 
zij aan tegen praten over de toekomst en het naderende levenseinde met zorgverleners? 

• Hoe kijken naasten aan tegen de COPD van hun partner of ouder en wat hebben zij zelf nodig 
in deze fase? 

• Waar lopen zorgverleners tegen aan in het geven van palliatieve zorg aan patiënten met 
COPD? 

• Hoe kan het gesprek over de wensen en behoeften in de laatste levensfase het best met deze 
doelgroep gevoerd worden? 
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3. Methodologie 
 
3.1. Onderzoeksdesign 
Voor dit onderzoek is een kwalitatief onderzoeksdesign gebruikt om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. Het houden van open interviews met patiënten, naasten en zorgverleners nodigt hen 
uit om openlijk hun wensen, behoeften en verlangens uit te spreken, waardoor het een effectieve 
manier is om te onderzoeken wat er in hen omgaat.40, 41 
 
3.2. Sampling en werving 
Drie verschillende groepen, die betrokken zijn bij de palliatieve zorg, zijn in dit onderzoek geïncludeerd: 
patiënten, naasten en zorgverleners. Het inclusiecriterium voor patiënten was dat ze ernstige of zeer 
ernstige COPD moesten hebben.42 Voor naasten gold het inclusiecriterium dat ze een partner of ouder 
hadden met ernstige tot zeer ernstige COPD. In de wervingsstrategie is gebruik gemaakt van 
doelgerichte sampling, waarbij rekening gehouden werd met diversiteit op het gebied van leeftijd, 
geslacht en culturele achtergrond. Daarnaast is geprobeerd zoveel mogelijk moeilijk bereikbare 
patiënten en naasten te includeren, die een kwetsbare sociaal economische positie hadden en ook 
lager opgeleid waren (zie tabel 1), zodat ook hun perspectief in dit onderzoek belicht zou worden. Bij 
zorgverleners was het inclusiecriterium dat ze vanuit hun beroep in aanraking kwamen met patiënten 
met ernstige COPD. Zorgverleners die zowel actief waren in de eerste-, tweede- als derdelijns zorg 
werden geïncludeerd. Ook hierbij is ervoor gezorgd dat zorgverleners uit diverse disciplines werden 
geïncludeerd en is rekening gehouden met diversiteit op het gebied van geslacht en jaren ervaring. 
 
Patiënten en naasten zijn geworven door oproepen die via het Longfonds zijn verspreid, maar ook via 
longartsen, longrevalidatieartsen, longverpleegkundigen, zuurstofleveranciers, apothekers en 
thuiszorgorganisaties. Patiënten en naasten die via het Longfonds geworven waren, gaven zelf aan 
mee te willen werken aan dit onderzoek. Patiënten en naasten die via zorgverleners geworven waren, 
zijn via hun zorgverlener benaderd. Nadat zij hebben laten weten mee te willen doen aan dit 
onderzoek, zijn ze door de onderzoeker telefonisch benaderd en ontvingen zij tevens een 
uitnodigingsbrief. Zorgverleners zijn geworven via de projectgroep van de LAN die zich bezighield met 
het verbeteren van de palliatieve zorg aan patiënten met COPD. Ook zijn zorgverleners via andere 
zorgverleners uit de netwerken van de onderzoekers geworven. Hierbij is geprobeerd zoveel mogelijk 
rekening te houden met regionale spreiding. In een e-mail ontvingen zorgverleners meer informatie 
over het onderzoek.  
 
De werving is doorgegaan totdat er sprake was van thematische saturatie i.e. dat er geen nieuwe 
thema’s meer opkwamen in de interviews en de data-analyse. 
 
3.3. Dataverzameling 
Semigestructureerde diepte-interviews zijn gehouden met patiënten en naasten tussen oktober 2017 
- mei 2018. Tijdens het interview zijn verschillende thema’s besproken. Met patiënten is gesproken 
over de ontdekking van het hebben van COPD, ondersteuning in de zorg, het ziektebeloop, de 
ziektebeleving en over hoe ze naar de toekomst kijken. 
Naasten is ook gevraagd naar de ontdekking van COPD bij hun partner of ouder, hoe de partner/ouder 
ermee omgaat, en naar hoe zijzelf de toekomst zien. Ook zijn hen vragen gesteld over hun eigen 
behoeften in deze fase. 
Zorgverleners is gevraagd naar de informatie die ze geven vanaf de diagnose tot de laatste fase, waar 
ze tegenaan lopen in de palliatieve fase, hoe ze praten over de progressiviteit van de ziekte, aan welke 
dimensies van palliatieve zorg ze aandacht besteden, hoe ze aandacht besteden aan naasten, hoe ze 
behandelbeperkingen bespreken en hoe de ideale palliatieve zorg voor deze groep eruit ziet. Tijdens 
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de interviews was ook ruimte voor de respondenten om andere onderwerpen ter sprake te brengen 
die zij belangrijk vonden. 
 
De respondenten zijn geïnterviewd op een locatie van hun keuze. Voor de meeste patiënten en 
mantelzorgers was dit thuis. Drie patiënten zijn in een revalidatiecentrum geïnterviewd, waar ze waren 
opgenomen. Twee mantelzorgers zijn in een horecagelegenheid geïnterviewd. Eén keer zijn de patiënt 
en naaste tegelijkertijd geïnterviewd, omdat de patiënt te ziek was om alleen gelaten te worden. Bij 
twee interviews met een patiënt was een naaste aanwezig om te tolken voor het geval de patiënt de 
vragen niet goed zou begrijpen. De geïnterviewde naasten waren niet noodzakelijkerwijs gekoppeld 
aan een patiënt die deelnam, maar dat was bij zes van de naasten wel het geval. Zorgverleners zijn op 
hun werk geïnterviewd. Eén zorgverlener is in een horecagelegenheid geïnterviewd. 
De interviews met patiënten, naasten en zorgverleners hebben afwisselend plaatsgevonden.  
De duur van de interviews varieerde van 40-105 minuten. Ze zijn opgenomen met audioapparatuur en 
vervolgens verbatim getranscribeerd. 
 
3.4. Data-analyse 
De data-analyse begon nadat de eerste interviews gehouden waren. Dataverzameling en analyse 
waren een cyclisch proces. De transcripten zijn inductief gecodeerd met behulp van het software 
programma Atlas.ti 7.5.15. Hierbij zijn de stappen van de thematische analyse43 gevolgd. Thema’s zijn 
geïdentificeerd aan de hand van een semantische benadering. Na deze beschrijving zijn de data 
geïnterpreteerd en is gekeken naar de bredere betekenis van de gevonden patronen. Drie interviews 
zijn onafhankelijk gecodeerd door RO en JB. Verschillen in codering zijn besproken totdat consensus 
was bereikt. 
 
3.5. Ethische aspecten 
Bij aanvang van het interview werd de respondenten nog een keer uitgelegd waar het onderzoek over 
ging en is hen gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen. Eén patiënt heeft mondelinge 
toestemming gegeven. Voorafgaand aan de analyse zijn de interviews geanonimiseerd en zijn alle 
gegevens die herleidbaar zijn tot de persoon, verwijderd. Een verklaring van geen bezwaar voor dit 
onderzoek is gegeven door de Commissie Medische Ethiek (CME) van het LUMC (P17.255). 
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Tabel 1: Basiskarakteristieken van de studiepopulatie (n=47)* 

*Eén respondent had COPD GOLD III heeft meegedaan als patiënt én naaste, omdat haar man COPD GOLD IV 
had. Het totaal aantal respondenten ligt daarom één getal lager dan de zorgverleners, patiënten en naasten bij 
elkaar opgeteld.  

  

Algemene Karakteristieken Categorie Respondenten  
Zorgverleners   (n=12) 
Geslacht Man 5 (42%) 
 Vrouw 7 (58%) 
Professie Longarts 3 (25%) 
 Longarts revalidatiecentrum 2 (17%) 
 Huisarts  1 (8%) 
 Huisarts (kaderarts astma/COPD) 1 (8%) 
 Longverpleegkundige 2 (17%) 
 Verpleegkundig specialist 1 (8%) 
 Longfysiotherapeut 1 (8%) 
 Praktijkondersteuner 1 (8%) 

Leeftijd Gemiddeld (range) 49,5 (39-61) 
 Standaard deviatie 6,6 
Jaren ervaring Gemiddeld (range) 14,7 
 Standaard deviatie 9,4 
Patiënten   (n=23) 
Geslacht Man 14 (61%) 
 Vrouw 9 (39%) 
GOLD stadium GOLD III 8 (35%) 
 GOLD IV 12 (52%) 
 Onbekend 3 (13%) 
Opleidingsniveau Hoog 4 (17%) 
 Midden 1 (4%) 
 Laag 18 (78%) 
Etnische achtergrond Nederlands 15 (65%) 
 Migratieachtergrond 8 (35%) 
Leeftijd Gemiddelde (range) 66,5 (45-80) 
 Standaard deviatie  9,3 
Naasten   (n=13) 
Geslacht Man 4 (31%) 
 Vrouw 9 (69%) 
Relatie tot patiënt Partner 9 (69%) 
 Kind 4 (31%) 
Opleidingsniveau Hoog 5 (38%) 
 Midden 4 (31%) 
 Laag 4 (31%) 
Etnische achtergrond Nederlands 9 (69%) 
 Migratieachtergrond 4 (31%) 
Leeftijd Gemiddelde (range) 57,5 (27-73) 
 Standaard deviatie  15,4 
Patiënt deed mee  6 (46%) 



www.palliatievezorgcopd.nl  15 

  



www.palliatievezorgcopd.nl  16 

4. Resultaten 
Hieronder zullen verschillende thema’s besproken worden, die in de data als relevant naar voren 
kwamen in relatie tot palliatieve zorg. Het eerste thema gaat over communicatie over het levenseinde. 
Hieronder vallen sub thema’s zoals de diagnose, markering, ziektebeleving en behoefte om te spreken 
over het levenseinde en behandelbeperkingen. Die hierop volgende thema’s zijn de toegankelijkheid 
van de zorg, patiënten met een migratieachtergrond en de behoeften van naasten. Tot slot zal het 
laatste thema gaan over de samenwerking tussen de zorgverleners. Binnen de verschillende thema 
zullen de bevindingen van zowel de patiënten, naasten als zorgverleners besproken worden, voor 
zover de thema’s bij de drie verschillende groepen naar voren kwamen. 
 
4.1. Communicatie over het levenseinde 
 
Diagnose 
Het proces dat leidde tot de diagnose COPD liep uiteen, evenals de klachten die daaraan vooraf gingen. 
Zo gingen sommige patiënten met benauwdheidsklachten naar de huisarts en kwamen anderen er pas 
achter tijdens een longaanval in het ziekenhuis. Bij één respondent werd de COPD bij toeval ontdekt 
nadat ze na een operatie meer zuurstof nodig had dan andere patiënten.  
Het moment dat de diagnose gesteld was, konden patiënten zich niet altijd goed herinneren. Ook 
wisten ze op dat moment niet goed wat de ziekte inhield. De term COPD zorgde soms voor verwarring 
omdat het vroeger chronische bronchitis of longemfyseem werd genoemd en de benaming COPD pas 
later aan hun aandoening gegeven werd. Hoewel bijna alle patiënten en naasten vertelden dat ze 
wisten dat de COPD niet te genezen was, gaven verschillende patiënten aan dat ze aan het begin van 
hun ziekte niet door hadden dat COPD zo ernstig kon worden: 
 

“Ik bedoel een keer toen zei hij [de longarts] dan COPD, ik denk ach dat gaat wel weer 
over of niet, maar ik dacht eigenlijk niet heel bewust van dat dat zo ernstig zou zijn. En 
toen zei de longarts ook iedere keer, stop met roken, want anders gaat het niet meer. 
En ik zei dat wil ik ook wel en toen zei ik, ik rook niet over de longen.” (Mannelijke 
patiënt, 73 jaar)  

De vooruitzichten kwamen bij het stellen van de diagnose nog niet echt aanbod, wel dat het een ziekte 
was die niet te genezen is. Het besef dat COPD een ernstige ziekte is, kwam bij patiënten en naasten 
vaak later. Vaak schrokken patiënten en naasten meer van de achteruitgang die ze in de loop van het 
ziektetraject bemerkten, dan van de diagnose in het begin. Door die onverwachte achteruitgang 
voelden zij zich vaak overrompeld. 
Of patiënten en naasten vanaf het begin hadden willen weten dat de COPD zo ernstig kon worden, 
verschilde per respondent. Sommigen wilden niet vanaf het begin belast zijn met slechte 
vooruitzichten, terwijl anderen vonden dat de ernst wel vanaf het begin meer benadrukt zou mogen 
worden, omdat ze dan serieuzer aan hun leefstijl zouden hebben gewerkt: 
 

“Van het begin af aan, dan weten mensen tenminste waar ze aan toe zijn. Kijk ik ben 
wel gelijk gestopt met roken […]. Als je alles van tevoren weet en zeker met die COPD 
dat dat zo heftig kan zijn, ik denk dat negentig procent van de mensen eerder stopt met 
roken ook. […] Als je longkanker hebt dan heb je die pijn, dat kan je dus met COPD erger 
hebben. Daar is niet voor gewaarschuwd.” (Vrouwelijke patiënt én naaste, 61 jaar)     

Zorgverleners vertelden dat ze bij het stellen van de diagnose de nadruk vooral leggen op de 
leefstijlveranderingen. Informatie die dan gegeven wordt, is dat het een chronische ziekte is waarvan 
je niet meer beter wordt, maar dat patiënten door leefstijlveranderingen en met name door te stoppen 
met roken, hun ziekte redelijk stabiel kunnen houden: 
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“Er wordt natuurlijk wel verteld dat het een chronische aandoening is, die niet kan 
genezen, maar die wel, als je stopt met roken en zo gezond mogelijk leeft, waar je wel 
de schade zo veel mogelijk kunt beperken. […] Ja ik denk dat vooral bij het stellen van 
de diagnose, de belangrijkste boodschap altijd is, roken, roken, roken, stop, stop, stop.” 
(Huisarts) 

De informatie die door zorgverleners over COPD gegeven wordt, hangt af van verschillende factoren, 
zoals de leeftijd van patiënten en de symptomen die ze hebben. De progressiviteit van de ziekte of hoe 
de eindfase eruit ziet wordt volgens de huisartsen niet uitputtend besproken, maar komt in de loop 
van de tijd wel aan bod. Sommige zorgverleners betwijfelden of patiënten zich bewust waren van de 
progressiviteit van de ziekte. Een longarts vertelde dat ze in het begin van haar werk als longarts nog 
niet zo duidelijk vertelde dat je van COPD niet beter wordt. Ook zij legde de nadruk meer op 
leefstijlveranderingen, maar kwam er in de loop van de tijd achter dat patiënten dan niet begrepen 
waarom ze, ondanks de leefstijlveranderingen en therapietrouw, toch nog achteruitgingen. Daarop 
paste ze de informatie aan vanaf het moment van de diagnose en benadrukte ze meer dat COPD een 
chronische ziekte is:  
 

“Het vertellen dat iemand een chronische ziekte heeft, dat die dus niet beter gaat 
worden, dat deed ik toen ik hier net kwam ook nog niet zo. […] Dan had ik mensen 
gemotiveerd om te stoppen met roken en dan namen ze alle pufjes in, hadden ze het 
longrevalidatieprogramma gedaan en dan was die longfunctie stabiel, of een klein 
beetje beter. Dan zeiden mensen, ja, maar dokter, ik heb nog steeds klachten. Dan is 
het, o ja maar u heeft natuurlijk een chronische ziekte want die COPD gaan we niet 
genezen, dat snapt u toch wel? En dat snappen mensen helemaal niet, dat ze die COPD 
niet gaan genezen. Die denken ik doe een tijdje een pufje en stop met roken en dan 
komt alles weer goed. En dat is natuurlijk niet zo.” (Longarts, tweedelijnszorg)  

 
 
Markering 
Na de diagnose gaan patiënten door de progressiviteit van de COPD langzaam achteruit. Zorgverleners 
vonden het daarom belangrijk om op een bepaald moment de palliatieve fase te markeren, zodat ze 
een gesprek aan kunnen gaan met patiënten over de vooruitzichten en verdere behandelingen. Uit de 
literatuur blijkt dat zorgverleners de palliatieve fase bij COPD anders identificeren en markeren dan bij 
oncologische aandoeningen.44 Uit de interviews bleek dat de markering bij COPD belangrijk wordt 
gevonden om patiënten de ruimte te geven om te praten over hun angsten en behoeften, om aandacht 
en erkenning te geven aan de ziekte, maar ook om onnodige behandelingen te voorkomen op het 
moment dat de COPD ernstig was geworden en dat verdere behandelingen belastend zouden zijn voor 
patiënten, zonder dat ze gezondheidswinst zouden opleveren. Door patiënten realistische informatie 
te geven, zouden ze zich realiseren dat verdere ziektegerichte behandelingen niet altijd zullen helpen 
en dit stelt hen in staat om naar alternatieven te kunnen kijken:  

SAMENVATTEND: DIAGNOSE 
Patiënten en naasten konden zich het moment dat de diagnose COPD gesteld werd en de 
informatie die toen gegeven werd niet altijd goed herinneren. Ook was het voor hen op het 
moment dat de diagnose gesteld werd niet altijd duidelijk wat COPD inhield en wat de 
vooruitzichten zijn. De betekenis van de diagnose is hen minder duidelijk dan zorgverleners 
mogelijk soms denken. Ook de ongeneeslijkheid ervan blijkt voor patiënt en naasten minder 
onontkoombaar. Vanuit de zorgverleners ligt de nadruk bij het stellen van de diagnose vooral 
op het bevorderen van leefstijlveranderingen bij patiënten, terwijl ze het progressieve karakter 
van de ziekte vaak pas later aan bod laten komen.  
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“Omdat mensen gewoon bedonderd worden. Patiënten gaan van de ene behandeling 
naar de andere. […] Je ziet [ook] dat ze informatie missen, omdat je dat gewoon niet 
eerder goed met ze besproken hebt van wat is er nou echt aan de hand.” (Longarts, 
tweedelijnszorg) 

Zorgverleners noemden verschillende manieren waarop ze de palliatieve fase markeren. Zo maakten 
ze gebruik van de surprise question, meerdere longaanvallen binnen een korte periode, een 
prednisonkuur die niet voldoende werkt, twijfel of een volgende ziekenhuisopname nog wel zinvol is, 
intuïtie, wanneer klachten de kwaliteit van leven beïnvloeden en wanneer herstel langer duurt. Ook 
maakten ze gebruik van meetinstrumenten zoals de CCQ (Clinical COPD Questionnaire) en de MRC 
Dyspneu (Medical Research Council Dyspneu). Zorgverleners benadrukten dat ze ook keken naar 
comorbiditeit, omdat veel patiënten uiteindelijk niet overlijden aan de COPD, maar mét COPD. 
Ondanks deze indicatoren, vonden zorgverleners het moeilijk om de palliatieve fase te markeren, 
omdat patiënten soms onverwacht nog jaren leefden, of juist onverwachts stierven zonder dat er ooit 
een gesprek had plaatsgevonden. 
Patiënten realiseerden zich vaak dat ze achteruit waren gegaan als hen werd gevraagd naar hun 
situatie sinds de diagnose. Dit was met name bij patiënten met COPD GOLD IV. Waar zorgverleners 
veel klinische indicatoren gebruikten om de palliatieve fase te markeren, noemden patiënten en 
naasten vaak bepaalde gebeurtenissen als markering voor het moment dat ze zich realiseerden dat 
het echt slechter ging:  
 

“Het zijn processen die dus heel langzaam gaan en daarom vind ik het heel moeilijk om 
aan te geven van wanneer is dat begonnen? Ik heb voor mezelf het gevoel dat sinds wij 
hier wonen, dat we toen een stap hebben genomen van oké, het wordt alleen maar 
slechter en nooit meer beter.” (Vrouwelijke partner, 73 jaar) 

Andere gebeurtenissen die ze noemden waren het niet meer op vakantie kunnen gaan, 
ziekenhuisopnames of het gebruik van extra zuurstof:  
 

“[zoon die vertaalt voor zijn vader:] Hij wist het wel, maar na de zuurstof vond hij het 
pas echt erg. Hij was vier of vijf keer opgenomen in twee of drie maanden tijd.” 
(Mannelijke patiënt, 67 jaar) 

Het besef dat COPD een progressieve ziekte is, werd ook vaak gevoed door lotgenotencontact. Bij 
fysiotherapie, in revalidatiecentra of in het verpleeg- of verzorgingshuis, zagen patiënten anderen die 
er erger aan toe waren dan zijzelf en soms zelfs aan de ziekte stierven. Dit werd door patiënten als erg 
confronterend ervaren:  
 

“Mijn maatje die op de kamer lag is ook overleden. […] Dan word je bang. Ben ik de 
volgende? Je bent zo gezond, morgen lig je in het ziekenhuis, kom ik nog terug? Je 
bouwt een band op [met andere patiënten] en op den duur durf je geen band meer op 
te bouwen, want je bent bang dat die band wegvalt.” (Vrouwelijke patiënt, 51 jaar, in 
het revalidatiecentrum) 

Patiënten met COPD GOLD III realiseerden zich niet altijd dat ze aan een progressieve ziekte leden en 
hadden soms het idee dat hun ziekte beter was geworden door leefstijlveranderingen’ zij hoopten dat 
het nóg beter zou worden of stabiel zou blijven:  
 

“Bij mij is het beter geworden, omdat ik een klein beetje conditie heb opgebouwd, 
gewoon met sporten en met lopen et cetera. En het gaat beter zeg maar.” (Mannelijke 
patiënt, 65 jaar) 
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Ziektebeleving 
Patiënten gingen op verschillende manieren om met de progressiviteit, de beperkingen en de beperkte 
vooruitzichten op de toekomst. Zo streefde een deel van de patiënten een positieve houding na en 
probeerde men zich vooral te richten op wat ze wel konden doen en op de acceptatie van hun situatie 
met beperkingen. Een patiënt beschreef dit als was hij “een nieuw leven” begonnen sinds hij 
gediagnosticeerd was met COPD. Voordat deze patiënt COPD kreeg, deed hij veel aan tennis. Naarmate 
de ziekte vorderde, speelde hij alleen nog maar dubbelspel. Op een gegeven moment lukte tennissen 
hem helemaal niet meer en ging hij op zoek naar andere activiteiten: 
 

“Als je COPD hebt dan moet je je leven verbeteren, of veranderen in elk geval. [Je moet] 
niet willen teruggaan naar het leven van daarvoor. Als je COPD hebt, dan moet je 
gewoon een nieuw leven beginnen. […] Ik vond het wel jammer [dat ik niet meer kon 
tennissen] maar het is klaar. En dan denk je, je hebt COPD, je gaat wat anders doen.” 
(Mannelijke patiënt, 63 jaar) 

Deze patiënt had een groot vermogen tot aanpassing. Het lukte het niet iedereen om op zo een 
positieve manier met COPD om te gaan. Patiënten vertelden moeite te hebben met de toenemende 
afhankelijkheid, voelden woede omdat hun eigen lichaam hen in de steek had gelaten en voelden zich 
in de steek gelaten door anderen. Dit maakte het voor hen moeilijk om nog betekenis te geven aan 
hun leven:  
 

“Ik ben mijn leven kwijt, elke avond voordat ik ga slapen hoop ik dat ik de volgende 
ochtend niet meer wakker word. Wat is dit voor leven?” (Mannelijke patiënt, 67 jaar) 

Door de moeite die patiënten hadden met adaptatie en acceptatie, wilden sommigen bewust niets 
weten over hun ziekte. Twee patiënten gaven aan dat ze helemaal niets wilden weten over hun ziekte 
en wilden leven alsof ze gezond waren. Zorgverleners vonden het moeilijk als patiënten hun ziekte 
ontkenden en er niet over wilden praten.  
Hoe patiënten met hun ziekte omgingen en de emoties die zij voelden, kon heel wisselend zijn. Vaak 
ervoeren ze periodes van woede en verdriet, afgewisseld door periodes van acceptatie. Deze fases 
doen denken aan de fases van rouwverwerking die de Zwitsers-Amerikaanse arts Elizabeth Kübler-Ross 
heeft beschreven.45 Echter, het is bekend dat niet iedereen deze fasen doorlopen en ook niet in de 
door Kübler-Ross beschreven volgorde. Voor patiënten met COPD geldt dit des te meer door het grillige 
verloop van hun ziekte. 
Patiënten ervoeren hun ziekte als onvoorspelbaar. Soms voelden ze zich redelijk goed, maar van het 
ene op het andere moment kon dat omslaan. De onvoorspelbaarheid en het grillige beloop van COPD 
bemoeilijkt het voor patiënten en mantelzorgers om in te schatten wanneer het echt slecht gaat:  
 

SAMENVATTEND: MARKERING 
Het grillige beloop van COPD beïnvloedt ook de beleving van patiënten, waardoor het voor hen 
niet altijd duidelijk is dat COPD een progressieve ziekte is. Die notie komt vaak pas na een 
ingrijpende gebeurtenis, zoals confrontatie met lotgenoten of noodzaak voor gebruik zuurstof. 
De ervaring dat de verslechtering door de ziekte geleidelijk gaat, maar na elke longaanval 
patiënten toch weer opkrabbelen, maakt het voor mensen extra lastig om de algehele 
achteruitgang op te merken. Het is daarom bij het markeren van de palliatieve fase van belang 
om aan te sluiten bij de beleving van patiënten en rekening te houden met eventuele 
ingrijpende gebeurtenissen, zoals ziekenhuisopnames, maar ook starten met zuurstofgebruik. 
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“Normaal zit mijn vader toch even aan de zuurstof, maar toen ik daar vorige week was 
niet. Lekker gekletst met hem. Terwijl hij af en toe weer momenten heeft dat hij het 
benauwd krijgt. Ik vind dat heel krom. Soms denk ik van, zit hij wel in fase IV? Dat vind 
ik wel lastig” (Dochter van patiënt, 40 jaar) 

Ook bemoeilijkt het hebben van comorbiditeit het zicht op de ernst van de COPD. Zo was gevoelens 
van angst van een aantal patiënten veel meer gericht op andere aandoeningen dan de COPD. Een 
patiënt noemde dat hij bang was om een been te verliezen door de diabetes, een andere patiënt was 
bang dat zijn kanker niet meer te genezen was en weer een andere patiënt zei dat hij bang was om 
blind te worden. Door deze bedreigende andere ziekten, was COPD in de beleving van patiënten niet 
altijd het ergste waar ze op dat moment mee om moesten gaan:  
 

“Ik ben bang dat ik ooit verlamd ga worden of mijn benen kwijtraak door de 
suikerziekte. Voor dat soort dingen ben ik heel erg bang. Dat zie ik gewoon ook op tv, 
mensen raken benen kwijt door de suiker.” (Mannelijke patiënt, 45 jaar) 

Angst speelde ook een grote rol in de ziektebeleving. Patiënten vertelden vaak angstgevoelens te 
ervaren. Zo waren ze bang om nog beperkter te worden, of om aan de zuurstof te moeten. Ook waren 
ze bang om griep te krijgen en troffen ze daar veel maatregelen tegen. Sommigen waren bang voor 
het stervensproces en voor het onbekende. Gevoelens van angst zorgden ervoor dat patiënten in een 
vicieuze cirkel terecht kwamen van angst voor benauwdheid, waardoor ze juist weer benauwder 
werden. 
 
Naast angst speelde ook hoop een belangrijke rol in de ziektebeleving. Patiënten hoopten vaak dat 
hun ziekte niet erger werd of hoopten op een nieuwe behandeling. Hoop hielp patiënten om hun leven 
dragelijk te houden, maar was ook nodig om door te gaan met zelfmanagement. COPD vraagt immers 
veel van de patiënt op het gebied van medicatie inname, energieverdeling en het beoefenen van 
fysiotherapie:  
 

“[Ik] blijf altijd hoop houden dat het steeds beter gaat. Hoop met je blijven houden, 
anders heb je helemaal geen leven. […] Het houdt je op de been en zolang je kunt 
hopen, kun je er ook voor vechten. Want je zult het toch zelf moeten doen, ook bij de 
revalidatie hier.” (Vrouwelijke patiënt, 61 jaar, in het revalidatiecentrum) 

Patiënten vonden het vaak moeilijk om met anderen te praten over hun ziektebeleving en konden zich 
vaak maar moeilijk openstellen voor een gesprek hierover. Sommige patiënten stuitten ook op 
onbegrip uit hun sociale omgeving, omdat de omgeving niet altijd goed begrijpt wat COPD is en de 
aandoening ook niet zichtbaar is, behalve bij patiënten die zuurstof nodig hebben. Hoewel patiënten 
vertelden dat ze soms wel met intimi praten over hun ziekte, was ook daar soms sprake van onbegrip. 
Zo vertelden naasten dat ze het soms moeilijk vonden om te begrijpen wat de zieke meemaakt en was 
het moeilijk voor hen om aan te voelen waar de beperkingen zitten. Een naaste vertelde dat ze het 
moeilijk te begrijpen vond, dat haar man zo vaak stilstond tijdens een wandeling, of zo weinig deed in 
huis naar haar idee: 
 

“En soms word ik ook kwaad, dat ik denk van, volgens mij kun je best wel meer dan je 
doet of zo” (Vrouwelijke partner, 68 jaar) 
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Nadenken over de toekomst 
Met elkaar praten over het levenseinde is niet altijd gemakkelijk. Zorgverleners vinden het niet 
eenvoudig om het onderwerp aan te snijden, patiënten kunnen zich overvallen voelen en tussen 
patiënt en naasten kunnen hieromtrent verschillende behoeften bestaan. Hieronder worden de drie 
verschillende perspectieven beschreven; eerst vanuit de patiënt, dan de patiënt en diens naaste en tot 
slot de visie en ervaringen van de zorgverleners. 
 
Patiënten 
Ondanks dat de meeste patiënten zich in de loop van de tijd realiseerden dat ze te maken hadden met 
een progressieve ziekte en hier misschien wel aan zouden kunnen sterven, hadden mensen een heel 
verschillende houding als het ging over hun toekomst.  
Een deel van de patiënten had nagedacht over de toekomst en het levenseinde en spraken hier 
expliciet over. Ze hadden er bijvoorbeeld over gesproken met naasten en een wilsverklaring of 
testament opgesteld om alles goed geregeld achter te laten. Ze bespraken dit op eigen initiatief met 
hun behandelend arts: 
 

“Ik denk zeker aan de toekomst. Ik weet dat het een progressieve ziekte is. Ik weet ook 
dat je er uiteindelijk aan dood kunt gaan als er niet iets anders tussenkomt. En dat heb 
ik met mijn longarts besproken van, ja hoe gaat dat nou? Stik ik nou langzaam op den 
duur? En daar is hij toen wel echt even voor gaan zitten, om dat uit te leggen, wat nog 
de mogelijkheden zijn aan het eind.” (Vrouwelijke patiënt, 67 jaar) 

Er was ook een groep patiënten die het confronterend vond om over de toekomst na te denken en het 
daarom dan ook liever niet deed of het op een impliciete manier ter sprake bracht:  
 

“Ik neem afstand. Ik heb geen behoefte om met mensen te praten over hoe het met mij 
gaat […] we praten niet over de toekomst. Ik zeg wel nou met kerst blijf ik lekker thuis. 
Begrijp je? Dat betekent dat ik niet zeg van nou [vrouw] met kerst ben ik er niet meer. 
[De dood] daar praten wij niet over. We denken alleen aan morgen” (Mannelijke 
patiënt, 80 jaar) 

Deze patiënten wilden liever van dag tot dag leven en waren eigenlijk meer bezig te overleven zonder 
direct invulling te geven aan het laatste stukje van hun leven. Dit zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat 
ze niet te veel willen lezen over hoe ernstig COPD kon worden. 
 

SAMENVATTEND: ZIEKTEBELEVING 
De ziektebeleving van patiënten is complex. Ondanks dat patiënten op de hoogte zijn van de 
progressiviteit, is er vaak ook sprake van hoop op genezing of althans verbetering. Soms ook 
kampen mensen met gevoelens van hopeloosheid omdat het niet lukt om zich aan te passen 
aan de nieuwe situatie. Periodes van acceptatie worden afgewisseld door woede en verdriet. 
Ook kunnen patiënten en naasten de ernst van de COPD vaak maar moeilijk inschatten door 
het grillige beloop en de comorbiditeit. Deze uiteenlopende beleving bij patiënten die ook per 
dag anders kan zijn, maakt het extra belangrijk voor zorgverleners om af te tasten hoe een 
patiënt zijn of haar ziekte beleeft op het moment dat er een gesprek aangegaan wordt over 
toekomstige wensen. Ook moet de COPD niet geïsoleerd gezien worden van de andere 
aandoeningen die een patiënt heeft. De patiënt moet hierbij als geheel gezien worden, de 
beleving van zijn ziekte, de comorbiditeit, maar ook de gevoelens van hoop en angst.  
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Voor een andere groep patiënten leek het levenseinde nog te ver weg om er nu al op een hele concrete 
manier mee bezig te zijn. Zo hadden ze nog niet het idee dat ze zich zo slecht voelden dat ze over het 
levenseinde moesten nadenken of dachten ze dat ze niet zouden komen te overlijden aan COPD. Eén 
van deze patiënten was plannen aan het maken om naar het buitenland te emigreren. Toch was er ook 
een patiënt met zeer ernstige COPD, van wie de moeder graag wilde dat hij zou hertrouwen nadat hij 
recent zijn vrouw had verloren bij een auto-ongeluk. Zelf gaf hij aan dat hij dit niet wilde, omdat hij 
nog niet over zijn eerste vrouw heen was. Hij noemde niet als reden dat hij dat niet wilde, omdat hij 
leed aan ernstige COPD. 
 
Ondanks dat sommige patiënten niet over het levenseinde wilden nadenken, kwam er soms toch een 
moment waarop ze ermee werden geconfronteerd. Tijdens een ziekenhuisopname dachten ze soms 
zelf dat ze ‘er niet meer levend uit kwamen’, of ze kregen ze van een arts te horen dat ze de longaanval 
misschien niet zouden overleven. Dat kwam bij sommige patiënten keihard aan:  
 

“Ik weet nu dat de ziekte die ik heb niet meer te genezen is. Bij ons in Kosovo worden 
die dingen niet verteld. Dat ik die ziekte heb, oké. [Maar] ze hebben mij verteld, je gaat 
alleen maar achteruit. Zo maak je de persoon hopeloos. Zo ben ik nu geworden, 
hopeloos. Ik denk niet meer aan de toekomst. Ik denk, wat kan mij het schelen? Ik ga 
toch dood.” (Vrouwelijke patiënt, 53 jaar) 

Andere patiënten gaven aan hetzelfde bericht te hebben gekregen, maar nog steeds leefden. Een groot 
deel van de geïnterviewde patiënten gaf aan dat ze het wel zouden willen weten als het slechter gaat, 
maar liever geen levensverwachting zouden horen. Ook gaven ze aan dat een dergelijke boodschap 
aangepast moest worden aan de patiënt, omdat sommigen het wel willen horen en anderen niet.  

 
Patiënten en naasten  
De wens om het met elkaar over de toekomst of het levenseinde te hebben, kon bij de patiënt en 
naasten verschillend zijn. Sommige naasten vonden het prettig om - voor zo ver mogelijk - te weten 
waar ze aan toe zouden zijn in de toekomst. Drie naasten gaven expliciet aan meer te willen weten 
over de toekomst dan de patiënt: 
 

“Dat is best wel lastig, want soms zijn er dingen waar hij niet aan wil, maar wat je zelf 
wel wilt weten. Daar is dan geen plek als hij het niet wil. [Bijvoorbeeld] over wat de 
prognose is en wat je precies in de toekomst kan verwachten. […] Hij vindt het onzin 
om vooruit te kijken.” (Vrouwelijke partner, 48 jaar) 

Maar er waren ook naasten die juist zelf moeite hadden om het met de patiënt over de toekomst te 
hebben:  
 

SAMENVATTEND: PATIËNTEN EN NADENKEN OVER DE TOEKOMST 
De door de respondenten beschreven ervaringen en visies laten zien dat patiënten een 
verschillend perspectief op de toekomst hebben en dat ook de behoefte om daarover te praten 
anders kan zijn. Het is daarom van belang dat zorgverleners aftasten waar de patiënt behoefte 
aan heeft. Wil de patiënt erover te praten of juist niet? Het is belangrijk om ook hier aan te 
sluiten bij bepaalde gebeurtenissen die bij patiënten veel indruk hebben gemaakt, zoals een 
ziekenhuisopname. 
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“Eigenlijk nu na die operatie en na die clash die ze nu heeft gehad, hebben we 
afgesproken, we moeten het er toch weer eens nauwkeurig over hebben, want je hebt 
het er wel wat over, maar nog niet heel diepgravend. En dat komt ook omdat ik het 
wat afhou hoor. Daar moet ik heel eerlijk in zijn.” (Mannelijke partner, 66 jaar) 

Sommige patiënten gaven ook aan dat ze graag met hun kinderen wilden praten over de toekomst, 
maar dat die hier niet voor open stonden. In andere gevallen kwamen de wensen van patiënten en 
naasten met elkaar overeen en spraken ze met elkaar over de toekomst, of leefden ze allebei liever 
van dag tot dag.  

Er was ook nog een andere vorm van communicatie tussen patiënt en naaste. Het kwam namelijk voor 
dat patiënten afhankelijk waren van naasten om informatie te krijgen over hun ziekte. Soms was dit 
omdat patiënten niet met een zorgverlener wilde praten over hun ziekte of vanwege een taalbarrière 
tussen zorgverlener en patiënt. Naasten gaven aan in zulke gevallen informatie te filteren:  

“Sommigen dingen vertel ik niet […] omdat ik weet dat hij bang is.” (Dochter van 
patiënt, 40 jaar) 

 
Zorgverleners over de toekomst met patiënten 
Verschillende zorgverleners vonden het belangrijk om expliciet met patiënten te spreken over de 
achteruitgang en progressiviteit van de ziekte, zodat patiënten de ruimte kregen om te bespreken wat 
zij nog belangrijk vonden:  
 

“En dan draai ik mijn scherm om en dan ga ik per jaar laten zien wat de longfunctie is. 
Dat is even heel confronterend, maar dan zien ze hoe snel [dat gaat]. Ik weet dat ik dan 
confronterend ben, maar ik denk, als ze inzien dat dit een hele serieuze situatie is, 
misschien wil je wel gesprekken aangaan met je kinderen. Wil de patiënt dat niet, dan 
moet ik me terugtrekken, maar ik moet het wel aanbieden.” (Praktijkondersteuner) 

Niet elke zorgverlener wilde patiënten confronteren met hun achteruitgang. Drie zorgverleners 
hadden toch wat moeite met het bespreken van de beperkte vooruitzichten omdat ze de patiënt geen 
hoop en vechtlust wilden ontnemen. Dat achtten ze namelijk nodig om het laatste stukje door te 
komen:  
 

“Y1: Nou ja, dat ze misschien alle hoop laten varen, dat idee. Je denkt van, goh je wil ze 
ook niet de hoop ontnemen. Dat is een beetje de angst, denk ik. Y2: Hoop is het beste 
medicijn” (Longarts en verpleegkundig specialist, derdelijnszorg) 

SAMENVATTEND: PATIËNTEN, NAASTEN EN DE TOEKOMST 

Patiënten en naasten hebben soms verschillende behoeften om over het levenseinde te spreken. 
Het is daarbij voor zorgverleners belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de gevoelens van 
naasten en dat nagegaan wordt of zij behoefte hebben om hierover te spreken. Ook zou kunnen 
worden onderzocht of er de behoefte is om bij de communicatie tussen patiënten en naasten te 
bemiddelen.  
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Ook vonden zorgverleners het niet altijd prettig om een gesprek over de toekomst aan te gaan met 
patiënten en vonden ze het vaak spannend hoe de patiënt hierop zou reageren. Sommigen zeiden dat 
een dergelijk gesprek in laatste fase vaak werd overgeslagen.  
Toch waren er ook zorgverleners die een brug probeerde te slaan tussen enerzijds gevoelens van hoop 
te sparen en anderzijds patiënten te laten nadenken over het levenseinde:  
 

 “Meestal zeg ik altijd van, weet je, het is […] een tweesporenbeleid. Hou je vast aan de 
hoop en het leven, dat mag ook. Maar realiseer je ook - en dat geldt eigenlijk voor 
iedereen, in principe ook voor mij - dat je wel weet dat het ook een keer ineens, ja, niet 
goed kan gaan. En dat geeft ook rust als je de dingen geregeld hebt, of weet wat je wil 
en wat je niet wil.” (Longverpleegkundige, thuiszorgorganisatie) 

Door de eindigheid van het leven ook op zichzelf te betrekken, normaliseerde deze zorgverlener het 
praten over het levenseinde. Een andere manier om het gesprek laagdrempeliger te maken is door te 
zorgen voor een goede arts-patiënt relatie. Deze kon volgens de zorgverleners gerealiseerd worden 
door voor een langere periode contact te hebben met patiënten en door hen het gevoel te geven er 
voor hen te zijn. Ook letten ze hierbij op de omgeving: 
 

“Je probeert in ieder geval geen witte jas aan te doen, de ruimte waarin je zit moet een 
beetje vrolijk zijn, niet heel eng.” (Longarts, tweedelijnszorg) 

Behandelbeperkingen  
Het bespreken van behandelbeperkingen was een ander belangrijk thema dat zowel bij zorgverleners 
als patiënten en naasten naar voren kwam. Zorgverleners noemden dat collega’s zich in de laatste fase 
soms nog erg richtten op fysieke vooruitgang en ervoeren dit als barrière voor een zo comfortabel 
mogelijk stervensproces. Ze gaven aan dat in de laatste fase van de COPD er een moment is waarop 
verdere behandelingen, zoals een intensive care opname, invasieve beademing en reanimatie, niet 
medisch zinvol geacht worden en dat dergelijke behandelingen de patiënt meer zullen schaden dan 
goed doen. Soms hadden zorgverleners het gevoel dat patiënten te lang werden doorbehandeld. 
Daarom wilden ze het soms een patiënt niet aandoen om weer in het ziekenhuis opgenomen te 
worden. 
 
Dat bepaalde behandelingen niet meer uitgevoerd worden, betekent volgens een aantal zorgverleners 
echter niet dat er helemaal niets gedaan kan worden. Zo treedt er volgens zorgverleners een 
verschuiving op van fysieke behandelingen naar emotionele betekenis:  
 

SAMENVATTEND: ZORGVERLENERS OVER DE TOEKOMST VAN PATIËNTEN 
Praten over het levenseinde werd door veel patiënten als moeilijk ervaren. Soms omdat ze juist 
zo hun best deden om te overleven, of omdat het einde nog zo ver weg leek. Ook zijn de 
behoeften hierover te praten per persoon verschillend en ook kunnen de patiënten en naasten 
hierin andere behoeften hebben. Voor zorgverleners is het belangrijk om aan te sluiten bij de 
wensen van de patiënt en voorzichtig af te tasten hoe patiënten de toekomst voor zich zien, 
maar ook om te investeren in een goede arts-patiënt relatie, hetgeen een voorwaarde is om 
dergelijke gesprekken met patiënten en naasten te voeren.  
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“Ik hoor natuurlijk heel vaak dat een patiënt thuiskomt en zegt: ‘ja er is niets meer aan 
te doen’. Ze voelen zich zo vaak in de steek gelaten. En ja soms kunnen we ook echt 
niets, maar je kunt [nog] wel wat voor ze betekenen.” (Longverpleegkundige, thuiszorg) 

“Ik kom daar langs en ja, hij [de patiënt] weet ook dat ik niets kan doen. Maar het 
luisterend oor, het is wel de aandacht die je krijgt van de gezondheidszorg” 
(Praktijkondersteuner) 

Ondanks dat er op een bepaald moment geen fysieke verbetering bereikt kan worden, kunnen 
zorgverleners veel voor patiënten betekenen door naar hen te luisteren en hen te laten weten dat ze 
nog steeds voor hen klaar staan.  
Volgens zowel zorgverleners als patiënten kunnen patiënten erg teleurgesteld raken, omdat er “niets” 
meer gedaan kan worden. Zorgverleners zeiden dat dit kwam, omdat het gesprek niet altijd goed en 
op tijd gevoerd werd:  
 

“Als ik dan overleg [heb] voor een opname, dan is een beetje van ja, maar wat kunnen 
we nog voor diegene doen? Ja, niet zoveel, maar dat gesprek had gevoerd moeten 
worden voordat deze spoedsituatie er was. Je kan niet in een hele benauwde 
spoedsituatie dan het gesprek gaan voeren van ik ga u niet meer insturen [en] ik ga u 
morfine geven, als daar nooit eerder over is gesproken.” (Huisarts) 

Om dit te ondervangen stelden zorgverleners dat het enerzijds van belang is om duidelijk aan te geven 
wat niet meer zinvol geacht wordt, maar dat het anderzijds belangrijk is om vooral ook de nadruk te 
leggen op wat er nog wél gedaan kan worden:  
 

“Het woord uitbehandeld gebruik ik nooit. Het klinkt heel negatief van ‘ga maar weg, 
ik doe de deur achter je dicht.’ […] Ik wil niet dat mensen het gevoel hebben dat ze hier 
niet meer aan de bel kunnen trekken. Ik probeer wel te zeggen: ‘wat ga je de volgende 
keer doen?’ We kunnen het ook zo organiseren dat de huisarts komt en morfine geeft. 
Maar ik wil de deur niet dichtgooien.” (Longarts, tweedelijnszorg) 

Sommige zorgverleners vertelden dat, wanneer ze behandelbeperkingen bespraken met patiënten, ze 
erachter kwamen dat patiënten er soms veel eerder aan toe waren geweest om dit te bespreken, of 
dat patiënten hier voor zichzelf al lang over hadden nagedacht.  
 
Bij geïnterviewde patiënten kwam een gesprek over behandelbeperkingen vaak hard aan. Drie 
patiënten en vier mantelzorgers vertelden dat ze van hun zorgverlener te horen hebben gekregen dat 
er in het ziekenhuis niets meer voor hen gedaan kon worden. Ze vonden het erg vervelend om te horen 
en zeiden dat een dergelijke boodschap “tussen neus en lippen door” aan hen werd verteld. Ook werd 
in hun beleving niet of weinig verteld over hoe het nu verder moest en werd geen nazorg gegeven:  
 

“Pal voor de feestdagen, toen zijn we dus bij de longarts geweest en toen zei hij ronduit 
van nou, een paar weken, een paar maanden, hooguit. En [ik] hoefde dus niet meer bij 
hem terug te komen, werd dus terugverwezen naar de huisarts. Nou, daar sta je dan 
met je goede gedrag. […] Dat hij dat zo plompverloren zei en je daarna gelijk op de 
gang staat. Dat was heel vervelend.” (Vrouwelijke patiënt, 69 jaar) 

Voor patiënten en mantelzorgers komt een dergelijke boodschap vaak heel onverwachts. Ze zijn 
immers al regelmatig naar het ziekenhuis gegaan, werden daar geholpen en konden op een gegeven 
moment weer naar huis. Dat er dan opeens behandelingen niet meer kunnen, of dat ze niet meer naar 
het ziekenhuis hoeven te komen, komt dan hard aan. Ze moeten breken met hun routine. Patiënten 
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en mantelzorgers wilden na zo’n boodschap graag meer informatie over welke zorg ze dan nog wel 
kunnen verwachten. Ook zouden ze voor een dergelijk gesprek meer tijd willen hebben met de 
zorgverlener evenals ruimte om de boodschap verwerken.  
 
Bij twee patiënten werd een niet-reanimeerbeleid afgesproken, waar ze het niet mee eens waren. Dit 
schaadde ook de arts-patiënt relatie en het vertrouwen in de zorg. Eén patiënt koos er bewust voor 
om zijn ziekte te ontkennen en zich te richten op beter worden. Toen hij tijdens een ziekenhuisopname 
flarden van een gesprek had opgevangen dat hij niet meer gereanimeerd zou worden en dat een 
volgende opname niet zinvol was, was hij hier erg boos over. Hij vond het zo confronterend, dat hij 
niet meer aanwezig wilde zijn bij het gesprek met de longarts dat hierover zou gaan. De longarts sprak 
daarom met zijn kinderen.  
 
Een aantal patiënten die er ernstig aan toe waren, gaven aan toch nog altijd graag opgenomen te willen 
worden. Redenen om naar het ziekenhuis te gaan waren dat ze thuis niet zelf uit hun aanval konden 
komen, dat het een gewoonte was om bij een longaanval naar het ziekenhuis te gaan, maar ook dat ze 
in het ziekenhuis 24 uur per dag zorg en aandacht zouden krijgen, er apparatuur aanwezig is, het thuis 
te klein is om met een longaanval te liggen, of omdat ze graag wilden leven:  
 

“Vorig jaar hadden ze [mij] ook al bijna opgegeven. Ben ik ook weer opgekrabbeld. En 
nou was het ook alweer zo ver dat ze familie erbij hebben geroepen van, kom maar. 
We weten niet of ze kerstmis haalt. Dus het is twee keer op een jaar, zeg maar, dat je 
uit een heel diep dal moet krabbelen. […] Ik wil er wel alles aan doen om toch op de 
been te komen. Dat wel. Die wil heb ik wel, ja.” (Vrouwelijke patiënt, 61 jaar) 

Toch ervoeren sommige patiënten ziekenhuisopnames en invasieve beademing als dermate heftig dat 
ze ook na hadden gedacht over wat ze wel en wat ze niet meer zouden willen. Op eigen initiatief gaven 
zij deze grenzen aan bij hun zorgverlener en bespraken ze dit onderwerp ook met hun familie.  
 
Net als bij gesprekken over het levenseinde was er soms ook bij het bespreken van 
behandelbeperkingen sprake van een discrepantie tussen de wensen van de patiënt en die van de 
naaste. Soms wilden naasten dat een patiënt gereanimeerd of beademd zou worden, terwijl de patiënt 
ervoor koos om dit niet te willen. Ook kwam het voor dat een patiënt niet meer naar het ziekenhuis 
wilde gaan, maar dat de naasten hem/haar aanmoedigden dit wel te doen en moed inspraken.  
 
Net als dat patiënten en naasten het moeilijk vonden in te schatten wanneer het relevant was om te 
praten over het levenseinde, vonden ze het ook moeilijk om in te schatten wanneer het relevant was 
om over behandelbeperkingen na te denken en vonden ze het moeilijk om in te schatten wanneer het 
slecht zou gaan:  
 

“Wat is slecht en wat is goed, kan niemand me zeggen. Dus als er een kans van leven 
is, ja, dan wel.” (Vrouwelijke patiënt, 71 jaar) 

Het bespreken van behandelbeperkingen ging in veel gevallen ook goed en soms zelfs op initiatief van 
de patiënt. Sommige patiënten gaven ook aan dat hun wensen in de loop van de tijd veranderd waren. 
Zo wilden ze bijvoorbeeld eerst wel gereanimeerd worden, maar in de loop van de tijd niet meer.  
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4.2. Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid van de zorg is een belangrijk thema dat in de interviews naar voren kwam. Patiënten 
met COPD kunnen naast farmacologische interventies ook gebruik maken van non-farmacologische 
interventies zoals fysiotherapie, een revalidatietraject of leefstijlinterventies. Dit blijken effectieve 
therapieën. Zo zorgt fysiotherapie voor een afname van symptomen, een verbetering van het 
inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven en een afname van angst en depressie.46, 47 
 
Helaas blijken deze programma’s niet goed toegankelijk voor laaggeletterden en patiënten die de 
Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Dat valt des te meer te betreuren omdat een groot deel 
van de patiënten met COPD lager opgeleid is en onder sommige migrantengroepen de prevalentie van 
COPD hoger ligt dan bij de algemene bevolking.48 Zorgverleners vertelden dat derdelijns 
revalidatietrajecten niet of slecht toegankelijk zijn voor mensen die laaggeletterd zijn of het 
Nederlands niet voldoende beheersen. Dit terwijl juist daar veel aandacht wordt besteed aan het 
verstrekken van informatie over COPD, het verbeteren van de conditie, het omgaan met de ziekte in 
de thuisomgeving en er ook veel aandacht is voor psychosociale aspecten:  
 

“Als mensen echt niet kunnen lezen en schrijven, kunnen ze eigenlijk ons 
revalidatieprogramma niet doen. We werken heel veel met geschreven materiaal. […] 
Dus dat kan een reden zijn dat ze hier niet komen. Soms komen we er in de behandeling 
nog weleens achter. […] Meestal vangen we ze eruit. […] Dan kunnen ze dus eigenlijk  
niet meedoen. Dat is echt heel jammer. Dat is best een groep die er dan echt uitvalt. 
Die groep zie ik niet of nauwelijks, laat staan dat ik daarmee een advance care 
[planning] gesprek mee doe. Het is hetzelfde als mensen onvoldoende Nederlands 
spreken. […] Ze missen eigenlijk de zorg die ze misschien ook nodig zouden hebben.” 
(Longarts, derdelijnszorg) 

In de revalidatiecentra waren longartsen zich bewust van een zekere selectie:  
 

“Want ik vraag me ook soms weleens af, wie komt er dan wel hier en wie niet? Weten 
mensen wel wat er allemaal mogelijk is? Dat we best wel veel voor mensen kunnen 
betekenen, voor patiënten. En dat niet iedereen daar de mogelijkheid toe krijgt.” 
(Longarts, derdelijnszorg) 

SAMENVATTEND: BEHANDELBEPERKINGEN 
Bij de behandelbeperkingen is het belangrijk voor zorgverleners om zich te realiseren dat het 
gesprek hierover bij patiënten gevoelig kan liggen. Het kan hen hoop ontnemen en ook breekt 
het met hun routine om steeds in het ziekenhuis behandeld te worden en daar weer op te 
knappen. Daarom is het belangrijk dat er genoeg tijd genomen wordt voor een dergelijk 
gesprek en dat er eerder geïnvesteerd is in een goede arts-patiëntrelatie. Tijdens een dergelijk 
gesprek is het belangrijk om te focussen op wat er nog wél gedaan kan worden en over hoe de 
zorg vorm zal krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan medische zorg, maar ook aan aandacht 
geven, een luisterend oor zijn en patiënten te ondersteunen om nog invulling te geven aan hun 
leven. Daarnaast is het ook belangrijk om uit te leggen waarom bepaalde dingen niet gedaan 
kunnen worden en te bespreken dat bepaalde handelingen veel schade kunnen aanrichten. 
Ook zouden patiënten en naasten na een dergelijk gesprek nazorg moeten krijgen. 
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Patiënten waren soms niet op de hoogte van het bestaan van revalidatiecentra, terwijl anderen 
aangaven dat ze op eigen initiatief een verwijzing naar een revalidatiecentrum hadden gevraagd aan 
hun longarts. Het vergt dus ook een bepaalde mondigheid en kennis van de mogelijkheden om van de 
verschillende opties gebruik te maken. 
 
Het probleem van toegankelijkheid beperkt zich niet alleen tot gespecialiseerde revalidatiecentra. 
Respondenten rapporteerden ook verschillende financiële barrières. Zo gaf een patiënt aan dat ze 
geen gebruik kon maken van fysiotherapie, omdat ze daar geen geld voor had,1 en was het voor een 
andere patiënt moeilijk om bij de fysiotherapie terecht te komen, omdat hij zuurstof nodig had en 
twee zuurstofflessen moest nemen om de fysiotherapiepraktijk te bereiken. Een andere patiënt die 
geen transport had, gaf aan dat een maatschappelijk werker het vervoer naar het ziekenhuis en 
fysiotherapie geregeld had. De financiële barrières voor fysiotherapie waren bij zorgverleners ook 
bekend. Ze vertelden vaak rekening te houden met het feit dat sommige patiënten het niet konden 
betalen:  
 

“Een van de eerste dingen die je dan doet als er een nieuwe patiënt bij je komt, is een 
verwijzing voor fysiotherapie schrijven. In bijna de helft van de gevallen loop je er 
tegenaan dat ze niet [aanvullend] verzekerd zijn. Dus ik vraag het ook altijd, of ze buiten 
de basisverzekering om ook nog verzekerd zijn. En als ze dat niet zijn, dan adviseren we 
om zelf te gaan bewegen” (Longarts, tweedelijnszorg) 

Andere patiënten gaven financiële barrières aan als reden dat ze nog niet waren verhuisd naar een 
huis dat geen trap had. Anderen hadden moeite om de eigen bijdrage voor ondersteunende zorg te 
betalen. Patiënten die meer financiële middelen hadden, gaven aan dat ze erg blij waren dat ze 
hiermee hun leven gemakkelijker konden maken.  

Naast de fysiotherapie, zijn ook programma’s om te stoppen met roken niet altijd toegankelijk voor 
mensen met een lager opleidingsniveau of voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen:  

“Dan ga je ander taalgebruik [bezigen], want daar was het niveau […] veel 
laagdrempeliger ook voor mensen uit een andere opleidingscategorie. [Een andere 
cursus die] ik gaf als ik eerlijk ben, [was] meer voor de HBO plus. Als je het dan hebt 
over coping mechaniek en allerlei moeilijke dingen. Achteraf gezien is dat misschien 
niet zo slim voor iemand die matig Nederlands beheerst. Dat was [een] jaren negentig 
techniek.” (Praktijkondersteuner) 

Naast de toegankelijkheid van fysiotherapie, revalidatietrajecten en leefstijlinterventies vonden 
zorgverleners het ook lastig om gesprekken over zorgbehoeften rondom het levenseinde te voeren 
met mensen met een lagere sociaaleconomische status en vonden ze dat hiervoor extra scholingen 
gegeven zouden moeten worden.  

 
1 Vanaf 1 januari 2019 worden de eerste 20 behandelingen voor fysiotherapie bij COPD vergoed. Hier zit echter 
wel een maximum aan het aantal behandelingen en ook is het eigen risico voor deze patiënten van kracht. 
https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2018/juni/meer-ruimte-preventie.html 
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4.3. Patiënten met een migratieachtergrond 
Hoewel bij patiënten met een migratieachtergrond dezelfde trends werden gezien bij de thema’s over 
de diagnose, markering en ziektebeleving, kwamen bij een aantal thema’s andere onderwerpen naar 
voren in deze groep.  
 
Zo waren sommigen door een taalbarrière afhankelijk van naasten om meer over hun ziekte te weten 
te komen. Ook was bepaalde terminologie voor sommige patiënten en naasten lastig te begrijpen. Zo 
begreep niet iedereen goed wat reanimeren was. Dit was overigens ook bij de etnisch Nederlandse 
groep het geval. Door een taalbarrière was het ook extra lastig om bijvoorbeeld gebruik te maken van 
revalidatietrajecten of fysiotherapie. Een longarts in een grote stad gaf aan dat ze – voor zo ver 
mogelijk – probeerde om patiënten met een bepaalde etnische achtergrond te koppelen aan 
fysiotherapeuten met dezelfde achtergrond, om zo de taalbarrière te ondervangen. 
 
Ook was het voor mensen met een migratieachtergrond vaak belangrijk om op vakantie te gaan naar 
het land van herkomst. Wanneer zij zuurstofafhankelijk waren, moesten ze een speciaal 
zuurstofapparaat meenemen, waar extra kosten aan verbonden waren. Eén patiënt kon een dergelijk 
apparaat niet betalen. Ook maakt deze groep wel eens gebruik van de zorg in het land van herkomst. 
Sommige patiënten woonden daar de helft van de tijd, of gingen er kort op vakantie. Wanneer zij 
terugkomen naar Nederland, kan het voorkomen dat ze bij hun kinderen logeren. Dit kan een grote 
belasting zijn voor de kinderen, maar de kinderen die aan dit onderzoek deelnamen, benoemden dit 
niet. Een naaste wiens vader bij hem verbleef, vond dit van zelfsprekend en zei dat zijn vader zoveel 
huizen had als kinderen. Respondenten ervoeren veel sociale steun en hulp in het land van herkomst. 
 
In de ziektebeleving speelde religie in deze groep een grotere rol dan in de etnisch Nederlandse groep. 
Zo vertelde een patiënt dat hij veel hoop en kracht putte uit Bijbelverhalen over genezing, werd door 
deze respondenten veel gebeden en vonden ze het belangrijk om dankbaar te zijn, ook voor de COPD, 
of voor het feit dat het in hun beleving nog relatief goed ging. Veel van deze respondenten gaven aan 
dat God over hun lot ging:  
 

“Kijk, wie helpt mij? Allah helpt mij. Ik was een keer bijna dood. Toen zat ik de hele tijd 
[spreekt de shahada2 uit] in het ziekenhuis. Alles zat dicht. Ik dacht dat het klaar zou 
zijn. Ik dacht zelfs dat ik niet meer zou leven. Maar je weet dat Allah daarover beslist. 
Ik opende de deur maar Hij zei: “Nee, je kunt nog niet naar binnen.” Ik doe zo [hij klopt] 
en Hij zegt “nee, je komt nog niet”. (Mannelijke patiënt, 53 jaar) 

 

 
2 Islamitische geloofsbelijdenis. 

SAMENVATTEND: TOEGANKELIJKHEID 
Naast de markering van de palliatieve fase en het aftasten van zorgbehoeften is het ook 
belangrijk om na te gaan of patiënten wel op de hoogte zijn van de verschillende 
behandelmogelijkheden en of zij daar de middelen voor hebben. Er moet dan niet alleen 
gekeken worden naar de financiële middelen, maar ook naar praktische zaken zoals het 
vervoer naar fysiotherapie.  
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Hoewel niet alle geïnterviewde zorgverleners ervaring hadden met patiënten met een 
migratieachtergrond, gaf een longarts aan dat haar ervaring was dat deze patiënten vaak langer 
doorbehandeld wilden worden dan zij zelf zinvol achtte. Bij de geïnterviewde patiënten was dit 
wisselend. Een deel vond dat principieel alles geprobeerd moest worden, terwijl anderen niet 
geschaad zouden willen worden door invasieve behandelingen, wanneer deze geen verbetering 
zouden opleveren.  
 

 
4.4. Samenwerking tussen zorgverleners 
COPD patiënten komen in aanraking met verschillende zorgverleners. Vaak worden ze in het begin van 
het ziektetraject, wanneer er nog sprake is van milde COPD, behandeld door de huisarts. Wanneer de 
COPD echter erger wordt, worden ze doorverwezen naar de longarts. Daar blijven ze voor een langere 
periode onder behandeling en gaan tussendoor ook af en toe naar de huisarts. Maar wanneer in het 
ziekenhuis ‘niets meer gedaan kan worden’ in de laatste fase, worden patiënten met ernstige COPD 
nogal eens weer terugverwezen naar de huisarts.  
 
Continuïteit en samenwerking tussen de verschillende lijnen in de zorg was een belangrijk thema dat 
genoemd werd door zorgverleners in relatie tot palliatieve zorg aan COPD patiënten. Ze vertelden dat 
het bij oncologische aandoeningen duidelijk is wie wat doet, maar bij COPD niet. Soms vreesden ze 
daardoor in elkaars vaarwater te komen. De onderlinge samenwerking en afstemming vonden 
zorgverleners belangrijk om de uiteindelijke behandeldoelen te bereiken, maar ook om elkaars 
behandelingen te versterken, wat uiteindelijk zou leiden tot betere zorg:  
 

“Je kan natuurlijk prima multidisciplinair allemaal je eigen ding doen, maar soms 
vraagt het [om] afstemming. En als een psycholoog in een bepaald traject zit, dan gaat 
het me niet zozeer om de verwerkingsdingen, maar dan gaat het erom dat wat ik met 
mijn therapie wil bereiken, past in dat traject of andersom.” (Longfysiotherapeut) 

COPD patiënten zijn zowel onder behandeling van de longarts als van de huisarts. Huisartsen hebben 
vooral in de latere fasen van de ziekte, wanneer hun rol in de begeleiding van de patiënt toeneemt, 
nogal eens het idee dat ze informatie missen over wat er in de tussentijd in het ziekenhuis is gebeurd. 
 

“Juist in de laatste fase is de longarts er niet meer voor die mensen en de 
longverpleegkundige ook niet. Dus dan worden ze opeens teruggeworpen op de 

SAMENVATTEND: PATIËNTEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND 
Patiënten met een migratie achtergrond verschilden in ons onderzoek niet echt van andere 
patiënten met COPD als het ging om hun zorgen en verlangens.  Wel is het bij patiënten met 
een migratie achtergrond extra van belang om na te gaan of ze goed begrijpen van er aan de 
hand is. Bij voorlichting over de ziekte is het aan te raden om gebruik te maken van een tolk. 
Omdat een taalbarrière bepaalde behandel- en revalidatietrajecten bemoeilijkt, zou er naar 
alternatieven gekeken moeten worden.  Speciale aandacht moet worden gegeven aan 
specifieke noden: veel patiënten met een migratieachtergrond brengen een deel van het jaar 
of hun vakantie door in het land van herkomst. Bij zuurstofafhankelijkheid kan de vliegreis 
een probleem zijn. Ook wonen deze patiënt nogal eens in bij hun kinderen, wat voor 
zorgverleners relevant is om te weten. Religie kan bij deze patiëntengroep een grote rol 
spelen in de beleving van hun ziekte en lijden.   

 



www.palliatievezorgcopd.nl  31 

huisarts. En dan weet je eigenlijk helemaal niks van die patiënt, in de zin van hoe die 
ermee omgaat, hoe die erin staat misschien ook.” (Huisarts, kaderarts Astma/COPD) 

Een huisarts gaf aan het wenselijk te vinden, dat de longverpleegkundig en longarts ook bij de zorg 
betrokken zouden zijn wanneer een patiënt thuis zou overlijden, i.v.m. hun expertise. Ditzelfde werd 
ook door een longarts genoemd.  
 
Het contact tussen de eerste- en tweedelijnszorg werd door zorgverleners niet altijd als laagdrempelig 
ervaren. Huisartsen vonden dat het contact met longartsen soms moeizaam verliep, terwijl longartsen 
vertelden dat zij vaak een terugkoppeling maakten naar de huisarts en dat het andersom niet of 
nauwelijks gebeurde. In verschillende regio’s zetten zorgverleners lokale initiatieven op om de 
communicatie tussen de eerste- en tweedelijnszorg te verbeteren.  
 
Naast de soms moeizame samenwerking tussen zorgverleners op het gebied van COPD zorg, zorgt de 
comorbiditeit ook voor ‘ruis in de behandelafspraken’ die zijn gemaakt voor de COPD. 
Behandelafspraken die gemaakt worden voor andere aandoeningen kunnen soms conflicteren met de 
afspraken die voor de COPD gemaakt zijn.  
 

“Je hebt COPD klasse 4, bespreekt alles, maximaal non-invasief beademen. [En dan] 
krijgen ze een oogoperatie, cataract, onder narcose. Krijgen ze [..] een papier van de 
oogarts. En daar staat ook [...] wilt u gereanimeerd worden? En dat overvalt mensen. 
Sommige begrijpen dat niet helemaal en die zeggen, ja, ik wil volledig gereanimeerd 
worden. En dan wordt dat ook in het systeem gezet. [En dan] hebben we hier een half 
uur, drie kwartier over behandelbeleid gesproken. Dat is laatst bij twee patiënten al 
gebeurd.” (Longarts, tweedelijnszorg)  

Zorgverleners ervoeren het ontbreken van afstemming als een belangrijke barrière voor goede 
palliatieve zorg. Genoemde barrières voor een goede afstemming waren een gebrek aan tijd, maar ook 
aan middelen, zoals een gezamenlijk ICT-systeem waar de verschillende zorgverleners toegang toe 
hebben.  
 
Hoewel het gebrek aan samenwerking bij zorgverleners als een belangrijke barrière werd beschouwd, 
zorgde dit ook bij patiënten en naasten voor onduidelijkheid. Zo was het niet altijd duidelijk wie gebeld 
moest worden als er iets aan de hand is. Ook zouden ze het op prijs stellen om een terugkoppeling te 
krijgen van de longarts of huisarts over de fysiotherapie, of het revalidatietraject dat ze gevolgd 
hadden.  

 
4.5. Invloed op naasten 
COPD had ook veel invloed op het leven van naasten die samenleefde met of zorgden voor een COPD 
patiënt. Zo hadden ze uiteenlopende zorgtaken, moesten ze meer in het huishouden doen omdat de 

SAMENVATTEND: SAMENWERKING TUSSEN ZORGVERLENERS 
Een belangrijk onderdeel van goede zorg voor patiënten met ernstige COPD is ook om scherp 
hebben welke zorgverlener wat doet en duidelijk naar patiënten toe communiceren waar ze 
terecht kunnen. Daarbij hoort ook een goede overdracht over de met de patiënt besproken 
zaken, zeker wanneer er gesproken wordt over wensen omtrent de laatste fase en eventuele 
behandelbeperkingen.  
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partner dat niet meer kon, gingen ze mee naar zorgverleners en hielpen ze de patiënt met wassen, 
aankleden en medicatie innemen. Deze ondersteunende taken vonden zij vaak vanzelfsprekend. Voor 
naasten was het ook vaak schipperen tussen enerzijds taken van de patiënt overnemen die te zwaar 
zijn en anderzijds de patiënt zijn zelfstandigheid te faciliteren:  
 

“Maar ik neem ook gauw te veel over, waardoor ik hem dingen ontneem die hij in 
beperkte mate nog best wel zou kunnen. Dus dat is altijd voor mij [net] een schip waar 
ik op zit, laveren tussen bakboord en stuurboord […] maar net zoals ik moeite heb ik 
met dat ik mantelzorger ben, heeft hij er denk ik moeite mee dat hij een mantelzorger 
heeft.” (Vrouwelijke partner, 68 jaar) 

Voor naasten zelf was ook vaak sprake van een wankel evenwicht. Sommigen konden de zorg nog net 
aan, maar als er nog iets bij zou komen, zouden ze het niet meer aan kunnen. Anderen konden de zorg 
voor hun partner nauwelijks aan, trokken hiervoor aan de bel bij zorgverleners, maar voelden zich niet 
gehoord of waren niet goed op de hoogte van wat mogelijk was aan ondersteuning. Overbelasting van 
naasten zorgde ook wel eens voor relatieproblemen en spanningen tussen patiënt en partner. Toch 
vonden naasten het moeilijk om hun grenzen aan te geven, omdat de zorg niet door iemand anders 
overgenomen werd of omdat ze de patiënt niet wilde kwetsen.  
 
Naast de zorgtaken die voor (over-)belasting zorgden, ervoeren naasten ook op emotionele vlak 
belasting. Zo werd ook hun sociale leven van naasten minder en moesten ze bijvoorbeeld mee 
verhuizen naar een huis dat meer geschikt was voor de COPD patiënt, terwijl ze zelf niet aan een 
verhuizing toe waren. Ook waren naasten bezig met wat hen overkomen was. Dit werd als een moeilijk 
en soms ook eenzaam proces beschouwd:  
 

“Dus je bent ook bezig met dat overkomt haar, maar ook wat overkomt jou? [...] Het is 
weleens emotioneel moeilijk om aan te zien hoe iemand achteruitgaat en alle 
onvervulde verwachtingen. […] Tot mijn verbazing is bij mij een heleboel emotie 
doorgebroken, emotie die bij mij nooit zo aan de oppervlakte komt.” (Mannelijke 
partner, 70 jaar) 

De zorgtaken en emotionele belasting maakten naasten vaak erg kwetsbaar. Van sommige patiënten 
was de partner ook ernstig ziek. Van één patiënt had de partner kanker en van een andere patiënt had 
de partner zelf ook COPD. In twee gevallen hadden de patiënt en de partner een kind dat fysieke en 
verstandelijke beperkingen had. Dit zorgde voor veel overbelasting bij de naasten, maar soms ook bij 
de patiënt. 
 
Verschillende naasten gaven aan graag meer aandacht te willen krijgen van zorgverleners, zowel op 
praktisch als op emotioneel gebied:  
 

“Er wordt nooit gesproken over de partner. Het is altijd maar de patiënt. De COPD klant 
of de astma klant of wie dan ook. Maar de partner daarnaast die moet ook heel veel 
opvangen.” (Vrouwelijke partner, 73 jaar) 

“Je kan wel heel andere behoeften hebben dan degene die ziek is. Eigenlijk zou daar 
aandacht voor moeten zijn, ook los van de persoon die ziek is. Dus misschien zelfs – ik 
kan me voorstellen dat een huisarts of een arts ook een misschien een keer apart met 
diegene gaat over hoe het met diegene gaat en of hij vragen heeft of ook ten aanzien 
van de kinderen, weet je wel. Dus dat daar gewoon actief wel aandacht aan besteed 
wordt en dat gebeurt nu eigenlijk niet. Dus je bent afhankelijk van wat je partner wil. 
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Of dat dan ook gebeurt of dat dat het ook besproken wordt, terwijl je zelf ook soms iets 
wil en dat vind ik eigenlijk niet goed.” (Vrouwelijke partner, 48 jaar) 

 
Ondanks de belasting en grote veranderingen in het leven van naasten, gaven ze ook aan veel 
voldoening te halen uit het zorgen voor hun partner of ouder.  
 
Zorgverleners spreken bijna alleen met naasten in het bijzijn van de patiënt. In hoeverre naasten in 
een gesprek met de patiënt betrokken werden, hing volgens sommige zorgverleners af van de 
hoeveelheid ruimte de patiënt daarvoor gaf en of de patiënt een naaste meenam. In sommige 
consulten komt de belasting van de naaste aan bod. Een moeilijkheid daarbij is dat naasten dan in het 
bijzijn van de patiënt moeten aangeven dat het eigenlijk te veel voor hen is, terwijl ze de patiënt hier 
misschien niet mee willen kwetsen. Naasten voelen zich soms ook schuldig dat ze sommige dingen niet 
meer kunnen doen. Een huisarts gaf aan dat naasten het vaak moeilijk vonden om in het geval van 
(over)belasting hulp te vragen en te accepteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENVATTEND: INVLOED OP NAASTEN 
Naasten van patiënten met COPD dreigen overbelast te raken, door het langdurige karakter 
van de ziekte en het grillige verloop. Ondersteuning van naasten kan bestaan uit feitelijk 
ondersteunende zorg, maar ook uit het bieden van een luisterend oor en ruimte voor de 
naaste om de eigen zorgen te bespreken. Het kan lastig zijn voor naasten om over hun zorgen 
te praten met de zorgverlener doordat ze deze dikwijls alleen spreken in bijzin van de patiënt. 
Het zou daarom goed zijn om ook in gesprek te gaan met de naaste los van de patiënt. Het 
gesprek kan daarbij gaan over de praktische en emotionele belasting. Ook dient de 
zorgverlener ruimte en erkenning te geven aan de eigen beleving van de naaste van wie het 
leven net zo goed veranderd is door de COPD.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 
Dit onderzoek biedt een inkijk in de ziektebeleving van patiënten met ernstige COPD en hun naasten, 
en op hoe zij naar de toekomst kijken. Ook geeft het een overzicht van verschillende visies op 
palliatieve zorg van zorgverleners. Uit dit onderzoek komen een aantal aandachtspunten naar voren 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het verlenen van palliatieve zorg aan deze 
patiëntenpopulatie of tijdens gesprekken over behandelbeperkingen of over wensen omtrent de 
laatste fase (proactieve zorgplanning).  
 
5.1. Communicatie op maat 
Op het moment dat de diagnose COPD gesteld wordt, ligt de nadruk vooral op leefstijlveranderingen 
om achteruitgang te vertragen. Voor patiënten is het op dat moment echter nog niet altijd duidelijk 
dat COPD een ongeneeslijke en vaak progressieve ziekte is. De ernst wordt door hen vaak pas beseft 
na een ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom belangrijk om, wanneer de progressiviteit van de ziekte 
wordt aangekaart, aan te sluiten bij de beleving van patiënten en bij eventuele gebeurtenissen, 
waardoor zij zijn gaan beseffen dat hun situatie ernstig is. In de palliatieve zorg voor patiënten met 
COPD zou de nadruk niet zozeer moeten komen te liggen op de markering van de palliatieve fase op 
zichzelf, maar op een blijvende dialoog om de wensen en behoeften van patiënten in kaart te brengen 
en in beeld te houden. 
 
De ziektebeleving is zeer divers. Zo hebben sommige patiënten meer moeite met aanpassing en 
acceptatie dan anderen en ook kunnen emoties als angst, woede, hoop en verdriet elkaar afwisselen. 
Bij het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften en het aangaan van proactieve 
zorgplanningsgesprekken is het belangrijk om na te gaan welke ondersteuning bij elke individuele 
patiënt passend is. Ook zou de timing van een proactieve zorgplanningsgesprek afgestemd moeten 
worden zowel op de beleving van de patiënt van zijn ziekte als op de ernst van de COPD.  
 
Evenals de ziektebeleving lopen de visies op de toekomst en de behoefte om te praten over het 
levenseinde sterk uiteen. Zo zijn er voorkeuren voor expliciete of impliciete communicatie, praat men 
er liever helemaal niet over of lijkt de toekomst nog ver weg. Dit laatste wordt gevoed door het grillige 
ziektebeloop. Comorbiditeit zorgt ervoor dat COPD in de beleving van patiënten niet altijd de meest 
bedreigende aandoening is. In gesprekken over palliatieve zorg of proactieve zorgplanning zou 
rekening mee moeten worden gehouden, dat sommige patiënten meer tijd nodig hebben om het 
hierover te hebben. Daarbij is het van belang patiënten niet alleen als COPD patiënt te zien, maar dat 
er ook aandacht is voor de comorbiditeit in de gesprekken. 
 
Behandelbeperkingen kunnen bij deze groep hard aankomen, omdat ze al jaren in dezelfde routine 
van behandeling zitten. Daarom is het van belang dit onderwerp op een zeer sensitieve manier te 
bespreken en goede uitleg te geven. De nadruk moet vooral liggen op wat er nog wél gedaan kan 
worden. Dat er geen ziekenhuisopnames meer zullen plaatvinden, betekent niet dat een patiënt geen 
zorg meer zal ontvangen. 
 
Een randvoorwaarde om gesprekken aan te gaan met patiënten en naasten is een goede arts-
patiëntrelatie. De voorkeur gaat uit naar een zorgverlener met wie gedurende langere tijd een band is 
opgebouwd. Gesprekken tussen artsen en patiënten en naasten over de toekomstige wensen en 
behoeften zouden een blijvende dialoog moeten zijn, omdat wensen en behoeften in de loop van de 
tijd kunnen veranderen.49  
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5.2. Aandacht voor de toegankelijkheid van de zorg 
Het is van belang dat de focus van palliatieve zorg bij deze groep niet alleen ligt op de markering en 
het aangaan van het gesprek, maar ook op de toegankelijkheid van de zorg, aangezien verschillende 
faciliteiten minder toegankelijk zijn voor mensen met een lage sociaaleconomische status of mensen 
die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Ook geven patiënten met COPD in de laatste fase 
vaak niet actief aan dat ze hulp nodig hebben.50 Hierdoor lopen zij belangrijke zorg mis. Er zou meer 
structurele aandacht en ondersteuning moeten komen voor deze kwetsbare groepen, door 
alternatieven voor hen te bedenken of door hen beter op de hoogte te stellen van de mogelijkheden 
die er zijn en hen te ondersteunen om daar ook gebruik van te maken. 
 
5.3. Patiënten met een migratieachtergrond 
Patiënten met een migratieachtergrond verschilden in ons onderzoek niet echt van andere patiënten 
met COPD als het ging om hun zorgen en verlangens. Wel is het bij hen extra van belang om na te 
gaan of ze goed begrijpen wat er aan de hand is. Bij voorlichting over de ziekte is het aan te raden om 
gebruik te maken van een tolk. Omdat een taalbarrière bepaalde behandel- en revalidatietrajecten 
bemoeilijkt, zou naar alternatieven gekeken moeten worden. Speciale aandacht moet worden 
gegeven aan specifieke noden: veel patiënten met een migratieachtergrond brengen een deel van 
het jaar of hun vakantie door in het land van herkomst. Bij zuurstofafhankelijkheid kan de vliegreis 
een probleem zijn. Ook wonen deze patiënten nogal eens in bij hun kinderen, wanneer ze voor een 
aantal maanden terug in Nederland zijn. Voor hulpverleners is dit relevant om te weten. Religie kan 
bij deze patiëntengroep een grote rol spelen in de beleving van hun ziekte en lijden. 
 
5.4. Meer aandacht voor naasten 
Een andere groep aan wie extra aandacht gegeven zou moeten worden, zijn de naasten. Zij ervaren 
net als patiënten gevoelens van verlies.51 Ons onderzoek laat zien dat ze naast ondersteunging bij hun 
emotionele en fysieke belasting, soms ook andere informatie willen ontvangen dan patiënten. Doordat 
zorgverleners de naasten vooral zien waar de patiënt bij zit, kunnen naasten het maar moeilijk over 
zichzelf hebben. Het is dan moeilijk om over overbelasting te spreken en ook kunnen naasten moeilijk 
onderwerpen aansnijden waar de patiënt niet over wil praten. Aangezien naasten ook een belangrijk 
onderdeel uitmaken van palliatieve zorg,52 is het van belang om hun behoeften in een apart gesprek 
aan bod te laten komen.  
 
5.5. Afstemming zorgverleners 
Voor kwalitatief goede zorg is het essentieel dat de samenwerking tussen de verschillende 
zorgverleners goed is en dat er onderling afspraken gemaakt worden over wie wat doet. Op die manier 
is het de rolverdeling duidelijk, zitten zorgverleners minder ‘in elkaars vaarwater’ en kunnen ze elkaars 
behandelbeleid versterken, hetgeen de patiënt ten goede komt. Dit geldt voor alle betrokken 
zorgverleners in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. 
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