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CURSUS ACHTERGROND 

COPD wordt primair gekenmerkt 
door luchtwegobstructie. Daarnaast 
kan statische en dynamische hyper-
inflatie van de thorax optreden en 
kan de pulmonale gaswisseling 
verstoord zijn. Als gevolg van deze 
longfunctiestoornissen kan partiële 
of totale respiratoire insufficiëntie 
optreden in rust of tijdens inspanning.

Voor gespecialiseerd verpleegkun-
digen, verpleegkundig specialisten 
en andere paramedici die betrokken 
zijn bij de begeleiding van patiënten 
met COPD is kennis noodzakelijk 
van long- en ademmechanica, 
pulmonale ventilatie en gasuitwis-
seling. Dit is nodig om inzicht te 
kunnen krijgen in de integrale 
gezondheidstoestand van patiënten 
met COPD en om samen met 
de patiënt een individueel zorgplan 
te kunnen formuleren.

CURSUS DOELSTELLING

Na de cursus ben je in staat tot 
extractie en interpretatie van 
gegevens uit klinisch longfunctie-
onderzoek, die noodzakelijk zijn 
voor adequate verpleegkundige 
en paramedische behandeling van 
mensen met COPD. 

LONG
FUNCTIE 
BIJ
COPD

CURSUS INHOUD

Tijdens de tweedaagse cursus wordt 
aandacht besteed aan de basisken-
nis en -vaardigheden van het klinisch 
longfunctieonderzoek bij mensen 
met COPD. Welke onderzoeken 
bestaan er? Hoe kan ik de gegevens 
uit longfunctieonderzoeksrapporten 
extraheren en interpreteren? Welke 
gegevens zijn relevant? Hoe vertaal 
je deze inzichten in keuzen met 
betrekking tot medicamenteuze en 
niet-medicamenteuze behandeling?  

IN DE CURSUS KOMEN AAN BOD:

•	 	Luchtwegobstructie	en	reversibiliteit
•	 	Statische	hyperinflatie	en	restrictie
•	 	Dynamische	hyperinflatie
•	 	Diffusiecapaciteit	van	de	long
•	 	Bloedgas	analyse
•	 	Ademspierfunctie

DE CURSUS IS ONDERSCHEIDEND  
DOORDAT HIJ GERICHT IS OP:

•	 	De	integrale	gezondheidstoestand	
van patiënten met COPD.

•	 	De	samenhang	van	de	meetgege-
vens uit longfunctieonderzoek.

•	 	Het	koppelen	van	theorie	en	praktijk,	
zodat deze gegevens vertaald kun-
nen worden in medicamenteuze en 
niet-medicamenteuze behandeling.

Er wordt gebruik gemaakt van 
hoor- en responsiecolleges, casuïstiek 
en werkgroepen. Om voldoende 
interactie mogelijk te houden is het 
aantal cursisten maximaal 24.

DE DOCENTEN

De docenten van de cursus hebben 
een uitgebreide kennis over en 
ervaring met de behandeling van 
mensen met COPD. Hierdoor worden 
theoretische achtergronden telkens 
besproken vanuit een sterk praktische 
invalshoek. 

INFORMATIE EN INSCHRIJVING

Voor verdere informatie en 
aanmelding voor deze cursus zie: 
www.appelsenvanthul.nl
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