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CURSUS ACHTERGROND

COPD is een veel voorkomende 
longaandoening. De aandoening 
wordt gekenmerkt door luchtweg-
obstructie met als belangrijkste 
symptomen kortademigheid, hoes-
ten en vermoeidheid. De aandoening 
verloopt doorgaans geleidelijk 
progressief, maar kan gepaard 
gaan met episodes van plotselinge 
toename van klachten, de zogenaam-
de exacerbatie. Fysieke inactiviteit 
komt bij patiënten met COPD veel 
voor, evenals problemen met de 
uitvoering van alledaags handelingen. 
Dit kan gemakkelijk leiden tot een 
afname van kwaliteit van leven.

De behandeling van mensen met 
COPD kent 2 invalshoeken namelijk:

Fysieke optimalisatie. Door middel 
van medicamenteuze behandeling 
wordt getracht de longfunctie te 
optimaliseren. Daarnaast kan door 
bijvoorbeeld training en voeding 
een verbetering worden nagestreefd 
van spierfunctie en algehele conditie. 

Adaptatie. Hieronder wordt verstaan 
het vinden van een adequate aanpas-
sing van het gedrag aan de gevolgen 
die de chronische longaandoening 
voor iemand heeft, of zoals ook wel 
gezegd wordt ‘ermee leren leven’. 

Ergotherapeuten worden steeds 
vaker betrokken bij de begeleiding 
van mensen met COPD. 
Adaptatie is bij uitstek het domein 
waarop ergotherapie een belangrijke 
bijdrage kan leveren. 

CURSUS DOELSTELLING

Na de cursus ben je in staat de 
symptomen van COPD te herkennen 
en de beïnvloedende factoren te 
begrijpen. Je leert de belastbaarheid 
van mensen met COPD adequaat 
inschatten en te vertalen naar 
haalbare doelen. Met deze informatie 
kun je een ergotherapeutisch 
behandelprogramma op stellen 
en uitvoeren.

CURSUS INHOUD

Tijdens de vierdaagse cursus 
Ergotherapie en COPD wordt 
aandacht besteed aan basiskennis 
en -vaardigheden. Daarnaast staat 
het klinisch redeneren centraal. 
De cursus is een mix van theorie en 
praktijk; er wordt gebruik gemaakt 
van hoor- en responsiecolleges, 
casuïstiek en werkgroepen. 
Om voldoende interactie mogelijk 
te houden is het aantal cursisten 
maximaal 24.

IN DE CURSUS KOMT AAN BOD:

–  Basis pathofysiologie bij COPD
–  Basis inspanningspathofysiologie  

bij COPD
–  De systemische effecten van COPD
–  De medicamenteuze en niet-  

medicamenteuze behandeling
–  De ergotherapeutische diagnostiek 

bij COPD
–  Toepassing ergonomische principes 

bij COPD
–  Energiemanagement bij COPD
–  Gebruik van hulpmiddelen en  

het omgaan met zuurstof
–  Gedragsverandering bij mensen  

met COPD
–  Lichaamsbewustwording en  

ontspanning

DE DOCENTEN

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

INFORMATIE EN INSCHRIJVING

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

ERGO
THERAPIE
EN 
COPD

APPELS & VAN ’T HUL

Raadhuisstraat 65
4844 AB Terheijden
06 4004 1737
info@appelsenvanthul.nl
www.appelsenvanthul.nl




