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“Behandeling die gericht is op het reduceren van de 
nadelige gevolgen van de longziekten op het 
functioneren en daarmee op de kwaliteit van leven en 
autonomie”

“Gericht op het behoud van activiteiten en het 
behoud of herwinnen van participatie. Participatie is 
hier bedoeld als functioneren in een sociaal netwerk, 
of in de maatschappij”



Definitie longrevalidatie 

• Longrevalidatie is een vorm van medisch handelen, afgestemd op de individuele patiënt.

• De doelgroep bestaat uit patiënten met chronische longklachten, meestal astma en 
COPD, die in samenhang met hun ziekte worden beperkt en gehinderd door problemen 
op somatisch, psychisch, relationeel en/of maatschappelijk gebied.

• Het doel van de longrevalidatie is het beïnvloeden van de aandoening en de gevolgen 
daarvan, zodat de patiënt optimaal in het dagelijkse leven kan functioneren, gegeven 
zijn mogelijkheden en beperkingen.



Soorten longrevalidatie

• 1e lijns longrevalidatie : (Reactiveren/ Reconditioneren )

• Poliklinische longrevalidatie. 

• Klinische longrevalidatie 



1e lijns longrevalidatie 

• Reactiveren/ Reconditioneren. 

• Programma dat bestaat uit sportieve activiteiten en oefeningen onder leiding van 
fysiotherapeut of bewegingstherapeut. 

• 1-2 x per week trainen bij longfysiotherapeut

• Geen sprake van een gerichte behandeling door een interdisciplinair team, geen medisch 
specialist bij betrokken.

• Volgens de definitie dus officieel geen revalidatie. 

• Vergoeding pas bij FEV1< 70%

• Verwijzing vanuit 1e en 2e lijn (HA en LA)

• www.lef010.nl (longnetwerk 1e lijnsfysiotherapie)



Poliklinische longrevalidatie. 

• Multidisciplinair revalidatie traject van 12 weken 

• 3x per week onder begeleiding van fysiotherapeut  trainen

• Fysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut, longverpleegkundige  longarts, (psycholoog, 
maatschappelijk werker) betrokken.



Klinische longrevalidatie 

Longrevalidatie in klinische setting

In weekend vaak naar huis. 

Geïndiceerd wanneer poliklinische longrevalidatie niet mogelijk is of eerder niet succesvol is 
gebleken en patiënt wel revalideerbaar is. 

Uitgebreid screenings traject gaat er aan vooraf.  

5 centra in NL:

• Centrum voor revalidatie Beatrixoord , Haren

• CIRO Expertise centrum voor chronische orgaan falen, Horn

• UCCZ Dekkerswald, Groesbeek

• Revant Schoondonck, Breda

• Stichtig Merem Behandelcentra Heideheuvel, Hilversum



Welke patiënten komen in aanmerking voor 
longrevalidatie?

• Patiënten die beperkingen ervaren door hun longlijden (participatiebeperkingen) 

• Mate van obstructie niet relevant.

• Effecten van longrevalidatie groter zijn indien er relatief meer ‘ruimte’ voor 
(conditie)verbetering is, zoals bij patiënten met aanwijzingen voor deconditionering.



Dyspnoe / moeheid en chronische respiratoire symptomen

Verlaagde health-related kwaliteit van leven

Verminderde functionele status

Verminderde occupational performance

Probleem met dagelijks leven

Psychosociale problemen tgv onderliggende respiratoire ziekte

Ondervoeding

Frequent gebruik van medische hulp (bijv frequente excacerbaties, opnames, SEH-
bezoeken, poli-bezoeken)

Gas-wisselings stoornissen inclusief hypoxemie

Indicaties voor longrevalidatie



“any condition that would place the patient at substantially increased risk during pulmonary
rehabilitation, or any condition that would substantially interfere with the rehabilitation
process.”

Bijv

› ernstige artritis, 

› neurologische ziekten

› ernstige cardiale ziekten

Contra-indicaties voor 
longrevalidatie



Vicieuze cirkel van inactiviteit

You feel 
breathless

You become
fearfull of 

activity that
makes you
breathless

Less activity

Muscles
become
weaker

Weak
muscles use
more oxygen
and are less

efficient





• Doel: effecten van longrevalidatie te vergelijken met “usual care” op gebied van HRQoL, 
functional exercise capacity (FEC) en maximal exercise capacity (MEC) bij COPD 
patienten. 

• Update van review 2006

• 65 RCT’s

• Selectie criteria: 

• RCT’s waarin HRQL, MEC en FEC werden gemeten

• Longrevalidatie: min 4 weken training met of zonder educatie en of psychologische 
ondersteuning en optimale medicamenteuze behandeling

• Controle groep: optimale medicamenteuze behandeling zonder extra interventies.   



Cochrane Database of Systematic Reviews
24 FEB 2015 DOI: 10.1002/14651858.CD003793.pub3

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003793.pub3/full#CD003793-fig-00111



Significante verbetering in revalidatie groep tov usual care 

• op alle domeinen van Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ)

• op alle domeinen van St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)

• Maximale inspanning tolerantie (watt)

• Functionele inspanningstolerantie (6MWT)

Subgroup analyse liet significante verbetering zien van CRQ  bij 2e lijn revalidatie tov 1e lijn 
revalidatie.

Conclusie: longrevalidatie verbetert dyspneu, vermoeidheid, emotioneel functioneren en het 
gevoel van controle . Daarnaast verbetert het de inspanningstolerantie .





The pyramid of value for COPD interventions developed by the London Respiratory Network with The London School of 
Economics (modified from19) gives estimates of cost per quality adjusted life year gained. 

Zaid Zoumot et al. Thorax 2014;69:973-975

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society. All rights reserved



Longrevalidatie traject in IJsselland

• Longarts stelt diagnose (voor zover niet bekend), stelt indicatie voor revalidatie en meldt 
patient aan.

• Intake longverpleegkundige en fysiotherapeut: MRC wordt ingevuld

• (VVM wordt bepaald)

• Fietsergometrie 



Diagnostiek voor 
longrevalidatie



Longfunctie 

Mate van obstructie: FEV1  en FEV1/FVC ratio: spirometrie 

Diffusie capaciteit: DLCO (diffusion capacity of the lung for carbon monoxide)/ DLCO/VA 
(KCO) : single breath



Longfunctie 

Mate van hyperinflatie: RV en RV/ TLC ratio (statisch en dynamisch)



MRC dyspneu schaal
(Medical research council)

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 oploop

3. Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn 
leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop

4. Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen om 
op adem te komen

5. Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan- of 
uitkleden



Bioimpedantie en BMI 

• Vet vrije massa (kg) wordt bepaald

• Vet vrije massa index wordt berekend ahv
formule VVM (kg) / lengte (m)2

Bij mannen <16

Bij vrouwen <15

Geeft aan dat er een depletie is van de 
vetvrije massa (spiermassa)

• BMI: gewicht/lengte (m)2



Adviezen dietiste mbt longrevalidatie

1. Normaal gewicht (BMI 21-25) / depletie spiermassa 
(VVMI <15/<16): Energierijke voeding evt. aangevuld met dieetpreparaten en trainen

2. Normaal gewicht/ normale spiermassa: richtlijnen gezonde voeding, Trainen

3. Ondergewicht (BMI <21) /depletie spiermassa: Energierijke voeding met evt. 
dieetpreparaten en pas trainen als gewichtverlies gestopt is

4. Ondergewicht (BMI <21) /normale spiermassa: Energierijke voeding met evt. 
dieetpreparaten en trainen

5. Overgewicht (BMI >30): Energiebeperking en trainen



Fietsergometrie

• ἔργον (grieks): werk/arbeid,  µέτρον (grieks): maat, 

• Patiënt levert inspanning met toenemende belasting totdat hij niet meer kan.

• Meerdere fysiologische parameters worden gemeten gedurende de inspanning maar met 
name tijdens de piek (maximale inspanning)

• Bepalen wat verdere inspanning beperkt



Metingen

Belasting (watt)

Ventilatie 

Oronasale PO2 en PCO2

SaO2

ECG

Bloeddruk

(Bloedgassen)



VO2 max

• Maximale zuurstofopnamevermogen:  het 
maximale volume O2 dat het menselijk 
lichaam per tijdseenheid kan transporteren 
en metaboliseren bij lichamelijke inspanning 

• Indicatie van iemands fysieke conditieniveau



› Is er een ventilatoire beperking?

› Is er sprake van een cardiale beperking?

› Is er sprake van een gaswisselingsprobleem?

› Is er sprake van een conditionele beperking? 

Op basis van deze gegevens kan fysiotherapeut de juiste trainingsmethode vaststellen. 



Longrevalidatie – niet alléén COPD

Longrevalidatie is ook mogelijk bij:

• Astma

• Cystic fibrosis

• Cryptogenic organising pneumonia

• ILD (fibrose, sarcoidose, connective tissue disease, hypersensitivity pneumonitis, 
lymphangiomyomatosis, ARDS survivors)

• chest wall disease: kyphoscoliosis, ankylosing spondylitis

• Long kanker

• Pulmonale hypertensie

• Voor en na thoracale en abdominale chirurgie

• Voor en na longtransplantatie

• Voor en na longvolumereductie chirurgie

• Obesitas gerelateerde respiratoire ziekte





Actieve revalidatie 



Fysiotherapie

� Vermindering van kortademigheidsklachten

� Vergroten en verbeteren van het inspanningsvermogen

� Vergroten van mogelijkheden tot fysieke activiteit

� Mucusklaring

Verbetering van kwaliteit van leven



De patiënt in kaart brengen

� Longfunctie

� Inspanningsvermogen

� Spierkracht:

Perifeer

Respiratoir

� Fysieke activiteiten

� Symptomen

Wat KAN deze patiënt

Wat ERVAART deze patiënt

Wat DOET deze patiënt



Inspanningsvermogen
Het inspanningsvermogen wordt bepaald door de 

fietsergometrie en de 6 minutenwandeltest.

In kaart brengen van:

� Inspanningsvermogen maximaal/functioneel

� Limiterende factoren

� Veiligheid

� Intensiteit



Spierkracht

Perifere spierkracht meten we de Quadriceps via 
de 1 Repetitie maximaal methode. Algemene 
spierkracht met de Jamar handheld dynomometer

Respiratoire spierkracht met Micro RPM, hierbij 
meten we de Pi-max, maximale inspiratoire
monddrukmeting



Fysieke activiteiten

� Anamnestisch

� Bij houden van activiteiten met doormiddel van lijsten

� Bewegingsmeters

In kaart brengen van:

� Hoeveelheid en intensiteit

� Voldoende activiteit MB1



Dia 36

MB1 Denk aan overachievers en/of underachievers
Boer, M.d. (Maarten); 10-4-2018



Symptomen

� Anamnestisch

� Vragenlijsten; MRC , CRQ (Chronic Respiratory Disease Questionnaire) 

In kaart brengen van:

� Kwaliteit van leven

� Symptomen geënt op fysieke activiteit



Aanknopingspunten voor behandeling

Centraal staat de hulpvraag

� Wat wil een patiënt bereiken, en is dit reëel 

Waar ligt de beperking van de patiënt?

� Cardio-circulatoire beperking

� Ventilatoire beperking

� Pulmonale gaswisseling

� Perifere of respiratoire spierzwakte

� Psychogene beperking

� Comorbiditeiten

Hoe functioneert de patiënt in het dagelijks leven?

� Ziektelast

� Mate van fysieke activiteiten



Trainingsvormen

Fysieke training

� Duurtraining 50-70% van piekbelasting 

� Interval training 90-100% van piekbelasting 

� Kracht training hypertrofie/maximaal kracht 80-100% van 1Repetitie Maximaal 

krachtuithoudingsvermogen 60-80% van 1Repetitie Maximaal



� Active cycle of breathing techniques

� Functioneel ademhalen

� Belasting belastbaarheid

� Relaxatie

� Acceptatie

Andere revalidatie doelen



Afronding longrevalidatie

� Streven naar een actievere levensstijl

� Sport of bewegen als onderdeel van het dagelijks leven



Ergotherapie en longaandoeningen

•Omgaan met belasting/ belastbaarheid. 

•Adviezen over houdingen binnen het 
uitvoeren van activiteiten.

•Het anders uitvoeren van activiteiten.

•Inzicht geven en gedragsverandering.



Ergotherapie in het IJsselland bij de 
longrevalidatie
› Informatie over belasting/ belastbaarheid.

› Van te voren krijgen de revalidanten huiswerk om op een formulier 
hun dagbesteding in te vullen per half uur. 

› Tijdens de bijeenkomst worden de activiteiten op zwaarte beoordeeld 
(bijvoorbeeld een ontspannen, lichte, gemiddelde of zware activiteit). 
Het doel is om de cliënten inzicht te geven in hoeveel/weinig zij op 
een dag doen en hoe zij dit verdelen. 



Ergotherapie in het IJsselland bij de 
longrevalidatie

› Uitleg over de activiteitenweger, een ergotherapeutisch instrument om 
hun eigen grens te ontdekken en een betere balans te vinden in het 
dagelijks leven. Om pieken en dalen te voorkomen.

› Indien de revalidanten bovenstaande problemen ervaren dient er een 
ergotherapeutisch traject gestart te worden in de eerste lijn. De 
revalidanten krijgen informatie mee, bij welke eerstelijns therapeuten zij 
terecht kunnen.



Vragen?




