Figuur: Stroomschema management COPD
Instroommanagement hoofdstuk 6:
Verdenking COPD
(Screening COPD bij rokers > 40 jr)

Patiënten met sterke
verdenking COPD < 40 jr
naar longarts

Diagnostiek van astma COPD, hoofdstuk 7:
verdenking op COPD
- Anamnese
- Bij blijvende onduide- Rookstatus
lijkheid of discrepantie
- Risicovolle arbeidsomziektelast en spirometrie,
standigheden
overweeg:
- Diagnostische spirometrie
ten minste 6 wkn na eerste
- X-thorax

Scharnierconsult,
hoofdstuk 8:
Diagnose COPD

Klachten van dyspnoe en/of hoesten in combinatie met een
relevante rookhistorie (>15 packyears) en een afwijkende
FEV1/FVC-ratio (p<5) na bronchusverwijding

Start instelfase COPD. Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 9. Het individueel zorgplan: Bespreek met de patiënt aan welke aspecten van zijn COPD hij nu wil werken (en leg dit eventueel vast in een individueel zorgplan). Maak een keuze uit onder andere:
- Eventueel het zelfstandig behandelen
- STOPPEN MET ROKEN
- Omgaan met symptomen en lichavan beginnende exacerbaties (zie
- Bewegen
melijke, sociale en psychologische
hoofdstuk 14)
- Gezonde voeding
gevolgen
- Ademhalingsoefeningen
- Mobiliseren en behouden van sociale
contacten
- Werkgerelateerde beperkingen

Symptoom analyse: Bepaal hoeveel symptomen iemand heeft van COPD.
- Weinig tot geen klachten: geen medicatie.
- Bij klachten: stap 1 een kortwerkende luchtwegverwijder (SABA of SAMA).

Controleer de patiënt na 2-4 wkn

Herhaal
symptoomanalyse:
Symptomen afdoende
onder controle

Nee

Zie hoofdstuk 24 medicatie:
Stappenplan medicatie:
1a. SABA of SAMA
1b. De andere van de twee
2. SABA + SAMA
Dit is de hoogste
dosering medicatie,

tenzij de FEV1<80% van
voorspeld. Dan is de
volgende stap:
3. Stop SAMA/SABA, start
LABA of LAMA
4. Evt. LABA + LAMA

Ja

Einde instelfase COPD. Bespreek met de patiënt een gewenst eerstvolgende contact moment. Dit is mede
afhankelijk van de persoonlijke doelen die de patiënt zich gesteld heeft.

Start Monitoringfase, hoofdstuk 13

Ja

Afname aantal exacerbaties
t.o.v. vorig jaar?
Ja

Momenteel gebruik
ICS of combi-preparaat?

Nee

Nee

Ja

Start ICS, evalueer
effect na 1 jaar

Stop ICS en evalueer
klachten na 3mnd

Continueer ICS

Afgelopen jaar:
≥2 kuren prednison of
ziekenhuisopname ondanks
gebruik LABA of
LAMA

Zo door

In de monitoring fase hoeft
niet bij elke patiënt jaarlijks
spirometrie te worden verricht. Als deze controle niet
verricht hoefde te worden,
wordt de uitslag van vorig jaar
aangehouden.

Bespreek opnieuw het Individueel zorgplan (zie boven) en stel zo nodig de doelen van patiënt bij.
Verricht indien nodig de metingen voor het bepalen van de ziektelast:
- MRC of CCQ
- Longfunctie
- Aantal exacerbaties afgelopen jaar
- Voedingstoestand

Bepaal de ziektelast

Lichte ziektelast:
- MRC<3 en CCQ<2
- Max 1 exacerbatie en geen ziekenhuisopnames
- FEV1>50% voorspeld
- Longfunctieverlies <1,5L per 3 jaar
- Ongewenst gewichtsverlies <5%/mnd en 10%/6mnd
- BMI>21

Matige ziektelast, 1 of meer van:
- MRC≥3 of CCQ≥2
- ≥ 2 exacerbaties met prednison of ≥ 1 ziekenhuisopnames
- FEV1<50% voorspeld of longfunctieverlies >1,5L per 3 jaar
- Ongewenst gewichtsverlies >5%/mnd of >10%/6mnd, of
BMI<21

Ernstige ziektelast:
(bijna) alle criteria van
matige ziektelast

Een van
volgende criteria:
- Roken
- MRC=2, of CCQ=1
- 1 exacerbatie afgelopen jaar
Nee

Monitoring: jaarlijks
Spirometrie: niet

Ja

Monitoring: ten minste jaarlijks
Spirometrie: eenmaal per drie jaar

Monitoring: ten minste tweemaal per jaar
Spirometrie: Jaarlijks (evt. eens per drie jaar
bij patiënt die gestopt is met roken)
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Nee

Naar longarts

