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Praktische informatie 
Patiënten Informatie Map COPD 
 

 

Deze map is eigendom van 
 

  Patiëntensticker 

 

 

 

 

 

 

 

Uw behandelend longarts is: ……………………………………………… 

 

 

Inhoud PIM COPD 

Praktische informatie PIM COPD 

Informatie Polikliniek Longziekten 

Geplande afspraken 

Wat is COPD? 

Zorgplan (behandeldoelen, zelfmanagement o.a. medicatie en inhalatiecheck) 

Leefstijl (voeding, beweging, longrevalidatie, stoppen met roken) 

Onderzoeken 

Overige zorg (o.a. maatschappelijk werk, thuiszorg, zuurstof thuis) 

Als opname in het ziekenhuis nodig is 

 

 

 

 

Bij verlies wordt de vinder verzocht contact op te nemen met de eigenaar 

van deze brochure. 
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Patiënten Informatie Map 
Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners informeren u en uw familie over uw 

aandoening, de onderzoeken die worden gedaan en de behandelmogelijkheden. Omdat 

het vaak om veel nieuwe informatie gaat, is het niet eenvoudig om alles in één keer te 

onthouden.  

Naast de mondelinge informatie biedt Gelre ziekenhuizen u daarom deze Patiënten 

Informatie Map (PIM) aan. Dit is een losbladig informatiesysteem voor schriftelijke 

informatie. U ontvangt op verschillende momenten informatie over COPD, onderzoek, 

behandeling of zorg die op dat moment voor u van belang is. Deze hoofdstukken of 

bijlagen kunt u telkens toevoegen aan de PIM. Losse brochures kunt u ook in deze PIM 

bewaren, bijvoorbeeld in een plastic insteekhoes. 

 

Deze PIM is eigendom van u. De artsen en verpleegkundigen begeleiden u in het 

gebruik van de PIM. Tijdens en na uw polikliniekbezoek en/of opname kunnen u en uw 

naasten in de PIM alles nog eens rustig nalezen. 

 

Belangrijk is dat de PIM slechts een hulpmiddel is ter aanvulling op de mondeling 

verstrekte informatie. Op de aantekeningen pagina’s kunt u zelf informatie zetten of de 

vragen die u wilt stellen aan de verpleegkundigen of uw behandelend arts. 

 

Informatiepagina’s voor artsen en verpleegkundigen 

De PIM COPD is ook bedoeld als informatie voor zorgverleners met wie u te maken 

heeft, thuis en in het ziekenhuis. Tijdens de behandelperiode kan het voorkomen dat u 

naast de specialisten en de verpleegkundigen in het ziekenhuis, ook contact heeft met de 

huisarts en de wijkverpleegkundige. Het is belangrijk dat ook zij weten welke medicijnen 

u gebruikt en welke adviezen u krijgt. In deze PIM is een pagina opgenomen waarop 

artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners eventueel aantekeningen kunnen 

maken. 

 

Het gebruik van de PIM 

Voor het optimaal gebruik van deze informatie is het de bedoeling dat u deze PIM bij 

ieder bezoek aan het ziekenhuis, de huisarts en overige zorgverleners meeneemt. 

 

Meer informatie 
 

Longfonds 

Postbus 627 

3800 AP Amersfoort 

Tel: 033 - 434 12 12 

E-mail: info@longfonds.nl 

Website: www.longfonds.nl  

mailto:info@longfonds.nl
http://www.longfonds.nl/
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Ruimte voor uw aantekeningen en vragen 
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Ruimte voor aantekeningen van zorgverleners 
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Belangrijke telefoonnummers 
 

Discipline of afdeling Telefoonnummer 

 

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn 

(centraal telefoonnummer) 

 

055 - 581 81 81 

 

Gelre ziekenhuizen,  

polikliniek Longziekten, route 158 

 

055 - 581 84 10 

 

Gelre ziekenhuizen, 

verpleegafdeling A5, route 102 

055 – 581 88 51 

Longverpleegkundigen 

(Longverpleegkundigen van Vérian hebben spreekuur in 

het ziekenhuis maandag t/m vrijdagmorgen volgens 

afspraak) 

 Cobie Hartkamp 

 Els Kleverkamp  

 Nicolette Lindeboom, ook werkzaam in de thuiszorg 

(Vérian) 

 Karin van Vessem, ook werkzaam in de thuiszorg 

(Vérian) 

055 – 581 84 10 

 

Longfunctie afdeling, route 158 

 

055 - 581 86 80 

 

Afdeling Radiologie, route 14 

 

055 – 581 83 00 

 

Medisch Maatschappelijk Werk 

 

 

055 - 581 87 90 

 

Fysiotherapie 

 

055 – 581 84 71 

 

 

Diëtist 

 

 

 

 

Huisartsenpost: na 17.00 uur, weekend, feestdagen 

 

 

0900 - 600 9000 

Huisarts 

 

  

Hulp aan huis in kader 

WMO, Apeldoorn 

 

www.apeldoorn.nl/wmo_loket  14055 
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Stop deze informatie achter in uw map en/of hang het thuis op. 



 

 

 

Longziekten  |  LONG-540.2  |  versie 6  |  pagina 7/7 

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie.  

U kunt aan deze uitgave  

geen rechten ontlenen.  

© Gelre ziekenhuizen  

www.gelreziekenhuizen.nl 

Afkortingen 
Op deze pagina vindt u de betekenis van afkortingen van onderzoeken waar u tijdens uw 

behandeling mee te maken kunt krijgen. 

 

FEV1 

 

Ook wel 1-secondewaarde genoemd. Dit is de hoeveelheid lucht die u met 

kracht in 1 seconde kunt uitblazen. De uitkomst wordt vergeleken met 

wat voor uw leeftijd, lengte en geslacht normaal is. Onder de 80% van 

normaal is verlaagd en dat zegt iets over de ernst van de 

luchtwegvernauwing. 

 

FEV1/VC 

 

Het percentage van uw totale uitademingslucht dat u in 1seconde met 

kracht kunt uitblazen. Als de waarde lager is dan 70% is er sprake van 

een vernauwing van de luchtwegen. 

 

CCQ 

 

De CCQ is een vragenlijst, die uw zorgverlener u laat invullen.Dit zegt iets 

over hoeveel beperkingen u ervaart in uw dagelijksleven met COPD. Hoe 

lager de CCQ-waarde hoe beter. 

 

MRC 

 

Met MRC geeft u uw kortademigheid een cijfer: 

0  Ik heb geen last van kortademigheid 

1  Ik word alleen kortademig bij zware inspanning 

2  Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein, 

    of tegen een lichte helling op loop 

3  Ik kan leeftijdsgenoten op vlak terrein niet volgen 

4  Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik een paar minuten 

    stoppen om op adem te komen 

5  Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ben kortademig  

    tijdens het aan- of uitkleden 

 

Lengte en 

gewicht 

Dit wordt gemeten, omdat het gegevens zijn die worden gebruikt bij 

andere onderzoeken. 

 

BMI 

 

Om het gewicht te volgen wordt de BMI (body mass index) gebruikt. De 

BMI is een maat voor het gewicht, gecorrigeerd voor de lengte. Te laag 

lichaamsgewicht is een BMI < 21, te hoog lichaamsgewicht is een een 

BMI > 27. 

 

Looptest  

 

Ook wel 6 minuten wandeltest genoemd. Deze wordt gebruikt om te 

kijken welke afstand u kunt afleggen in 6 minuten. Ook worden 

vermoeidheid, benauwdheid (dyspnoe) en zuurstofsaturatie gemeten voor 

en na de test. 

VVMI 

 

Ook wel vetvrije massa index genoemd.  Met dit onderzoek meten we de 

verhouding tussen de hoeveelheid spier- en vetweefsel in uw lichaam. 

 


