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EDUCATIE SOCIALE PROBLEMEN BIJ ASTMA EN COPD

A stma en COPD zijn meestal 
niet zichtbaar voor buiten-
staanders. Daarnaast kan de 
ernst van de aandoening fluc-

tueren en moeten patiënten prikkels zoals 
rook en allergenen vermijden. Dit kan lei-
den tot onbegrip in de sociale omgeving. 
Bovendien wordt COPD vaak gezien als 
zelfveroorzaakte aandoening hetgeen stig-
matiserend kan zijn. Deze sociale proble-
men kunnen leiden tot eenzaamheid, ver-
minderde kwaliteit van leven, verergering 
van de ziekte en zelfs tot overlijden.1-3 
Meer aandacht voor de sociale gevolgen 
van astma en COPD is nodig. 

Aanleiding
Enige tijd geleden deed de afdeling Huis-
artsgeneeskunde van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) 
onderzoek onder patiënten met astma of 
COPD. De vraag was of zij behoefte hadden 
aan een webportaal, waarmee zij toegang 

konden krijgen tot hun eigen medische 
gegevens en tot verschillende zelfmanage-
mentopties. Voor dit onderzoek spraken wij 
met patiënten over hun wensen en behoef-
ten ten aanzien van een nog te ontwikkelen 
portaal voor astma en COPD. Deze gesprek-
ken leidden tot onverwachte uitkomsten 
die relevant kunnen zijn voor zorgverle-
ners.

Onderzoeksopzet
Wij kozen voor een kwalitatief onderzoeks-
design met focusgroepen om de mening 
van patiënten met astma of COPD over 
webportalen te onderzoeken. In een focus-
groep gaan deelnemers samen in discussie 
over vooraf vastgestelde thema’s. De deel-
nemers aan dit onderzoek zijn representa-
tief voor de patiëntengroep: ook deelne-
mers zonder internetervaring en patiënten 
met een laag SES (= sociaaleconomische 
status) deden mee.
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Sociale problemen  
bij astma en COPD

Uit een kwalitatief focusgroeponderzoek onder 29 patiënten met 
astma of COPD bleek dat sociale problemen veel invloed hebben op 

het leven van deze patiënten. De huidige behandelingsrichtlijnen 
hebben hiervoor geen tot weinig aandacht. In dit artikel geven we 

tips en suggesties van onze focusgroeppatiënten en uit de 
literatuur.
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op basis van woonplaats. Alledrie de groe-
pen (totaal n = 29, gemiddelde leeftijd 65 ± 
10 jaar, 55 procent man, 35 procent astma, 
48 procent COPD, 3 procent andere long-
ziekte) kwamen drie keer bij elkaar, waar-
door de deelnemers elkaar goed leerden 
kennen en met elkaar vertrouwd raakten. 
De bijeenkomsten van focusgroepen von-
den plaats in buurtcentra en niet in een 
gezondheidscentrum of ziekenhuis. Zo 
probeerden wij om tijdens de bijeenkom-
sten een gemoedelijke en informele sfeer te 
creëren, wat gezien reacties van deelne-
mers is gelukt. De gespreksthema’s van de 
focusgroepbijeenkomsten waren gerela-
teerd aan internetgebruik en zelfmanage-
ment.

Onverwachte uitkomsten
We bespraken met patiënten ook wat het 
betekent om astma en COPD te hebben en 
waren verbaasd over de emotionele reacties 
over de sociale gevolgen van deze aandoe-
ningen. De deelnemers vertelden, vaak 
geëmotioneerd, over de reacties van colle-
ga’s, familieleden en vrienden. Die bleken 
veel invloed te hebben op de kwaliteit van 
leven van onze deelnemers. 

Aandacht van zorgverleners
De internationale richtlijnen voor astma en 
COPD (GINA en GOLD) besteden nauwe-
lijks aandacht aan de sociale gevolgen van 
de ziektes.4-5 Alleen de GOLD-richtlijn advi-
seert om in een revalidatietraject rekening 
te houden met de sociale omgeving van de 
patiënt. De NHG-Standaarden besteden 
geen aandacht aan de sociale gevolgen van 
astma en COPD.

Uitkomsten focusgroepen
De deelnemers aan onze focusgroepen 
noemden het meest de thema’s: onwe-
tendheid en stigmatisatie in de sociale 
omgeving, het vermijden van prikkels. 
Volgens hen ontstaan veel problemen 
door onwetendheid. De onzichtbaarheid 

en het wisselde verloop van zowel astma 
als COPD maken het voor de buitenwereld 
lastig om te begrijpen. Een deelnemer met 
COPD: ‘COPD gaat natuurlijk ook op en 
neer, dus de ene dag kun je dingen wel die 
je een dag daarna niet meer kunt. (…) En 
als je je goed voelt, beloof je van alles: we 
gaan morgen zwemmen, we gaan morgen 

fietsen. Ja, en dan voel je je de volgende 
dag slecht en dan kan het eigenlijk niet, 
maar ja, je hebt het beloofd.’ Een andere 
patiënt met COPD vertelde: ‘Ik heb vaak 
het idee dat ze het niet snappen, en dat ze 
denken: ach, je probeert ergens onderuit 
te komen.’

Het vermijden van allergische prikkels 
leidde bij een aantal deelnemers tot een-
zaamheid: ‘Je vereenzaamt heel erg, ik kan 
nooit naar verjaardagen, ik kan gewoon 
niet bij andere mensen op bezoek, omdat 
daar altijd dingen zijn waar ik niet tegen 
kan.’ Dit kan worden veroorzaakt door 
allergische prikkels, zoals schilfers en haren 
van huisdieren, maar ook roken zorgt bij 
zowel patiënten met astma als met COPD 
voor problemen: ‘Het onbegrip uit de omge-
ving en dan met name van mijn schoon-
moeder, schoonfamilie (…). Een schoor-
steen is jaloers op (…) de hoeveelheid die ze 
rookt. Ik negeer haar, ik ga er ook niet meer 
heen.’ Opvallend is dat deelnemers hier 
heel verschillend mee omgingen. Sommi-
gen waren verdrietig en hadden het idee 
geen grip te hebben op de situatie, terwijl 
anderen duidelijk hun grenzen aangaven: 
‘Dan ben ik best brutaal, soms bij het asoci-
ale af: Ik heb liever dat je dat [roken] laat, 
anders ga ik weg.’

COPD wordt vaak gezien als zelfveroor-
zaakte ziekte. Een van onze deelnemers 
vertelde dat vrienden op internet opzoch-
ten wat COPD is, nadat zij was gediagnos-
tiseerd: ‘Heb je veel gerookt? Oh, dat is je 
eigen schuld, hé. Ja, dat wist je van te 
voren.’ Ook schuldgevoelens kunnen de 
manier waarop iemand met zijn ziekte 
omgaat beïnvloeden. Deze patiënt met 
COPD rookte nog toen de diagnose werd 
gesteld en voelde zich daarover erg schul-
dig: ‘Ik was een goede sponsor van de 
tabaksindustrie. En elke keer weer moest 
ik naar die longarts, en dan wist ik al wat 
hij ging zeggen. (…) Het was op een gege-
ven moment zo gek met mij dat ik mijn 
medicijnen niet meer gebruikte, omdat ik 

‘De onzicht-
baarheid en het 

wisselende 
 verloop van 

astma en COPD 
zorgen voor 

onbegrip van 
de omgeving’

Citaat uit het focusgroeponderzoek

Patiënt:  ‘Ik heb gelukkig geen mensen meer in mijn omgeving die het niet snappen.’

Gespreksleider: ‘Niet meer, die heb je wel gehad dus?’

Patiënt:  ‘Nu heb ik niet veel mensen meer in mijn omgeving.’
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mij zo schuldig voelde omdat ik nog 
rookte.’

Literatuur
Uit de literatuur blijkt dat aandacht voor 
sociale problemen belangrijk is, omdat 
vooral sociale isolatie en eenzaamheid het 
ziekteverloop kunnen verergeren.6 Uit ver-
schillende onderzoeken komt naar voren 
dat eenzaamheid biologische processen in 
het lichaam kan veranderen. Hierdoor kun-
nen cardiovasculaire aandoeningen, diabe-
tes en longziekten negatief worden beïn-
vloed.1,2,7 Eenzaamheid kan bovendien 
leiden tot verhoogde mortaliteit.1,2,7,3 Uit 
onderzoek onder patiënten met reuma is 
bijvoorbeeld gebleken dat gebrek aan 
begrip door de omgeving de ziekte kan ver-
ergeren en dat dit gerelateerd is aan men-
taal welzijn en lichamelijk en sociaal functi-
oneren.8,9

Problemen van 
longpatiënten
Zoals onze focusgroepdeelnemers al aanga-
ven, is het voor omstanders lastig in te 
schatten hoe de patiënt zich voelt en wat hij 
nodig heeft. Astma en COPD zijn meestal 
niet zichtbaar. Daarnaast varieert de ernst 
van de aandoeningen, meestal zal een pa- 
tiënt die zich niet goed voelt binnenshuis 
blijven, dus buiten het zicht van anderen. 
Als de patiënt zich wel goed voelt, gaat hij 
er juist op uit. Dit vraagt nogal wat van de 
omgeving, want die moet zich aanpassen 
aan de fluctuerende ernst. Dit kan leiden 
tot onbegrip: waarom kun je de ene dag wel 
buiten in de tuin werken en de volgende 
dag niet?

Longpatiënten lopen tegen specifieke 
problemen aan, omdat ze afhankelijk zijn 
van de lucht in hun omgeving. Rokende 
familieleden en huisdieren kunnen voor 

veel problemen zorgen. Vooral patiënten 
met astma reageren op allergene prikkels 
zoals schilfers en haren van huisdieren, pol-
len en huisstofmijt. Patiënten met astma of 
COPD hebben vaak last van hyperreactivi-
teit, waardoor ze kunnen reageren op 
niet-allergene prikkels zoals parfum, rook, 
kookluchtjes en verflucht.

Om eenzaamheid te voorkomen, is het 
belangrijk om onder de mensen te blijven. 
De klachten beïnvloeden echter vaak de 
mobiliteit. Voor een patiënt die benauwd is, 
kan lopen en fietsen moeilijk worden, waar-
door hij minder de deur uit kan. Vooral als 
de patiënt afhankelijk is van zuurstof is het 
moeilijker om de deur uit te gaan. Ook 
slaapproblemen, die veel voorkomen bij 
patiënten met astma of COPD, hebben 
invloed op de sociale activiteiten. 

Daarnaast kan het gebruik van zuurstof 
en inhalatoren leiden tot gevoelens van 
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schaamte en soms zelfs tot sociale isolatie 
en depressie. Ook hoesten in het openbaar 
kan zorgen voor gevoelens van schaamte, 
omstanders kunnen denken dat het 
besmettelijk is. Vooral patiënten met COPD 
hebben te maken met stigmatisatie. Veel 
mensen zien COPD als een zelfveroor-
zaakte ziekte. Hierdoor is de omgeving 
minder bereid om zorg en aandacht aan de 
patiënt geven. De patiënt met COPD kan 
zich ook geremd voelen om hulp te zoeken 
doordat hij zich gestigmatiseerd voelt door 
zijn zorgverlener en bang is zich veroor-
deeld te voelen. 

Suggesties voor verbetering
Het is duidelijk dat de sociale gevolgen van 
astma en COPD veel impact kunnen heb-
ben op het dagelijks leven van patiënten. 
Daarom is het belangrijk om hieraan bij de 
behandeling aandacht te besteden. Zowel 
de literatuur als onze patiënten dragen sug-
gesties aan om de sociale impact van astma 
en COPD te verminderen. Die suggesties 
kunnen leiden tot betere kwaliteit van 
leven, betere gezondheidsuitkomsten en 
verminderde mortaliteit.
• De omgeving moet beter geïnformeerd 

worden over de impact van astma en 
COPD, het wisselende verloop en de gevol-
gen van het inademen van prikkels voor 
de patiënt. Daarbij moet ook aandacht zijn 
voor stigmatisatie van patiënten met 
COPD en de gevolgen daarvan.

• Patiënten kunnen leren om effectief met 
hun omgeving te communiceren. Als de 
omgeving niet weet waarvan de patiënt 
precies last heeft, kan deze er ook geen 
rekening mee houden. 

• Mobiliteit is erg belangrijk voor mensen 
met een chronische beperking, het is een 
voorwaarde voor sociale participatie. 
Alternatieve voorzieningen, zoals een 
scootmobiel of de Valys-taxi, kunnen 
daarbij helpen.

• Lotgenotencontact kan patiënten emotio-
neel ondersteunen. Groepsvoorlichting 
voorziet in deze behoefte. Het Longfonds 
en andere organisaties verzorgen hierover 
voorlichting in het hele land. 

• Het is belangrijk dat patiënten leren acti-

viteiten goed te plannen en zo hun energie 
te verdelen.

• Patiënten hebben behoefte aan beweegac-
tiviteiten die zijn afgestemd op astma of 
COPD. Ook bewegen in groepen, zoals bij 
de fysiotherapeut, kan zinvol zijn.

• Patiënten en mantelzorgers zijn vaak niet 
op de hoogte van praktische en financiële 
voorzieningen. De informatie daarover is 
versnipperd en voor patiënten zonder 
internet is die nog lastiger te vinden. Het 
kan helpen een overzicht aan te bieden 

met de verschillende mogelijkheden. Voor-
beelden van voorzieningen: Longfondsbij-
eenkomsten, hulp bij belastingaangifte, 
ondersteuning voor mantelzorgers of 
WMO (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning).

• Informatiebronnen over stoppen met 
roken richten zich vaak op de onverstan-
dige roker. Dit verergert stigmatisering 
van patiënten met COPD. Beter is het om 
mensen te informeren over de ernst van 
tabaksverslaving in plaats van het stigma-
tiseren van rokers. ■

Literatuur
De literatuurlijst is kosteloos op te vragen bij het 
 secretariaat van TPO De Praktijk. Mail naar:  
tpodepraktijk@bsl.nl.

Meer weten over astma en 
COPD?
Kijk op www.nhg.org. 
• NHG-Standaard COPD.
• NHG-Standaard Astma bij volwassenen.

Kernpunten
• Sociale problemen kunnen 

veel invloed hebben op het 
leven van patiënten met 
astma en COPD.

• De huidige behandelrichtlij-
nen hebben geen tot weinig 
aandacht voor de sociale 
gevolgen van astma en 
COPD.

• Belangrijke thema’s bij pa- 
tiënten met astma en COPD 
zijn: onwetendheid en stig-
matisatie in de sociale 
omgeving, het vermijden van 
prikkels.‘Astma en 

COPD hebben 
grote sociale 

gevolgen, 
eenzaamheid 

ligt op de loer’ 


