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Zorgplan en 
stoplichtkaart 
Patiënten Informatie Map COPD 
 

 

Dit is uw individuele zorgplan COPD. 

 

De kern van uw zorgplan zijn uw persoonlijke behandeldoelen. Samen met uw 

zorgverlener bepaalt u wat uw doelen zijn en maakt u een plan om uw doelen te 

bereiken. Uw zorgverlener noteert deze doelen in uw electronisch patiënten dossier 

(EPD) en u krijgt hiervan een uitdraai. 

 

De checklist COPD kan u helpen bij het formuleren van uw vragen en behandeldoelen. 

 

Verder lezen 

Brochure ‘Goede zorg voor iedereen met COPD’ van het Longfonds. Deze brochure krijgt 

u van de longverpleegkundige. 
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Stoplichtkaart: mijn klachten 
Bij COPD kunnen klachten soms plotseling verergeren. Het is belangrijk dat u weet 

welke klachten ‘normaal’ voor u zijn en dat u herkent wanneer het minder goed gaat. 

Bespreek dit met uw zorgverlener en vul hieronder in wat voor u normaal is. 

 

‘Ik voel me goed’ 

 

Ik ben kortademig als ik: ……………………………………………...…(MRC-score) 

Ik geef dagelijks slijm op:                                        O Nee  O Ja: kleur ……………… 

Ik kan het slijm gemakkelijk ophoesten 

Ik hoest regelmatig:                                                O Nee  O Ja 

Ik kan mijn dagelijkse activiteiten uitvoeren 

Ik kan helder nadenken 

 

 

‘Het gaat iets minder’ 

 

1 of meer van onderstaande symptomen neemt toe: 

 Kortademigheid 

 Meer slijm of dikker / taaier slijm 

 Grijzer / groener / bruiner slijm 

 Piepende ademhaling 

 Hoesten 

 Vermoeid en niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren 

 Hoofdpijn of duizelig bij het wakker worden 

 Moeite met concentreren / vergeetachtig 

 

‘Na 2 dagen geen verbetering’ 

 

Meer dan 2 dagen in de gele zone, óf: 

 Bloederig slijm 

 Koorts 

 Helemaal niet in staat activiteiten uit te voeren 

 

‘De situatie is bedreigend’ 

 

 Zeer kortademig, ook in rust 

 Pijn op de borst 

 Verward, zeer vergeetachtig of gevoel flauw te vallen 

 Moeilijk wekbaar 

 

 

 Bron: COPD actieplan, J. Trappenburg, 2011. 
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Stoplichtkaart: mijn medicijnen 
Noteer op deze pagina welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt (groen) en welke 

medicijnen u extra mag nemen als het minder goed gaat (geel). Noteer ook met wie u 

contact op neemt in geval van nood (oranje en rood). 

 

Mijn medicijnen 

 

Luchtwegverwijders 

Per / dag 

Per / dag 

 

Luchtwegverwijders met ontstekingsremmers 

Per / dag 

Per / dag 

 

Slijmoplossers 

Per / dag 

Per / dag 

Antibiotica / prednison Per / dag 

Zuurstof …… liter in rust …… liter bij inspanning 

 

Welke medicijnen neem ik extra als het iets minder gaat? 

 Per / dag 

 Per / dag 

 Per / dag 

Verdeel de energie en activiteiten over de dag 

 

Vragen of behoefte aan advies?  

Bel dan de longverpleegkundige via 055 – 581 84 10 

 

 

Na 2 dagen geen verbetering: 

Start met de kuur antibiotica / prednisolon die u in huis heeft. 

Is er 2 dagen na het starten van de antibiotica / prednisolon en extra pufjes geen enkele 

verbetering? Neem dan contact op met de huisarts of de polikliniek (055 – 581 84 10) 

 

De situatie is bedreigend! 

Bel 112 of ga naar de Spoedeisende Hulp 

 


