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Palliatieve zorg aan COPD-patiënt in de eind-
fase 
Folkert Allema, huisarts/kaderarts astma & COPD, Hardenberg

Elk jaar sterven 10.000 patiënten aan de gevolgen van 
COPD. De meerderheid van hen ontvangt niet of nauwelijks 
of pas in de terminale fase palliatieve zorg. Dit terwijl deze 
patiënten de jaren voorafgaand aan het overlijden vaak een 
hoge ziektelast hebben met lage kwaliteit van leven. 
Daarnaast leidt het lange en grillige ziektebeloop tot een 
hoge belasting van hun mantelzorgers. De gemiddelde 
huisartspraktijk zal één tot twee patiënten per jaar met 
eindstadium COPD meemaken. Wanneer treedt de pallia-
tieve fase bij een patiënt met COPD in? Dit is een vaak 
gestelde vraag en evenzo moeilijk te beantwoorden. Indien 
je als huisarts de zogenaamde ‘surprise question’ positief 
zou beantwoorden kom je al een eind in de richting. (‘Zou 
het mij verbazen indien deze patiënt binnen een jaar tijd 
zou komen te overlijden?’). Of een patiënt zich in de pallia-
tieve fase bevindt, wordt bepaald door de verslechtering in 
klinisch beeld, het ondergaan hebben van intensieve 
behandelingen zonder (blijvend) effect, de subjectieve 
inschatting en wensen van patiënt en de inschatting van 
zorgverleners.
Hulpmiddelen bij het bepalen van de klinische ernst van de 
ziekte zijn bijvoorbeeld FEV1 < 30% van voorspeld, slechte 
bloedgassen, cor pulmonale (met pulmonale hypertensie), 
MRC dyspnoe schaal score van 5, ondergewicht (BMI < 21 
kg/m2) of spiermassaverlies, slechte kwaliteit van leven 
score (CCQ of SGRQ), relevante comorbiditeit (bijvoorbeeld 
hartfalen) en frequente ziekenhuisopnames voor een acute 
exacerbatie, steeds kortere intervallen tussen deze opna-
mes en beperkte vooruitgang na opnames. Vanwege het 
onvoorspelbare beloop van COPD is het van belang om tij-
dig het gesprek over de palliatieve fase respectievelijk het 
einde van het leven aan te gaan. Van belang is om het 
gesprek niet alleen met de patiënt te voeren, maar om dit 
samen met de naasten te doen. Eventueel samen met de 
POH, die de patiënt al vaak in een eerder traject heeft mee-
gemaakt en begeleid. Tijdens het gesprek wordt nagegaan 
welke onderwerpen de patiënt en de naasten bezighouden 
en wat de wensen en verwachtingen betreffende zorg en 
behandeling zijn. Aandacht moet besteed worden aan de 
draagkracht van de mantelzorger. Deze draagkracht moet 
regelmatig geëvalueerd worden, omdat COPD vaak een 
langdurig ziekteproces kent. Geef aan wat patiënten en hun 
naasten kunnen verwachten betreffende continuïteit van 
zorg en bereikbaarheid. Afspraken hierover met de specia-
list, thuiszorg en huisartsenpost zijn van essentieel belang. 
Hoe te handelen bij een volgende exacerbatie hoort hier 
ook bij. Daarna de afspraken vastleggen in een Individueel 
Zorg Plan (IZP) bij de patient zodat deze afspraken inzichte-
lijk zijn voor andere zorgverleners.
Weinig COPD-patiënten vragen, louter vanwege hun COPD, om 
een euthanasie in Nederland (2% van het totale aantal). Wel 
is COPD als comorbiditeit bij andere aandoeningen een reden 

tot palliatieve zorg en zelfs euthanasie. Via www.pallialine.nl  
zijn ook adviezen te vinden voor de zorg aan COPD-
patiënten in de eindfase. Zeker als het gaat om specifieke 
medicatie zoals gebruik van morfine voor dyspnoe klach-
ten, intermitterend gebruik van midazolam, zuurstofge-
bruik, anxiolytica en slaapmedicatie. Ongeveer 25% van de 
COPD-patiënten heeft klachten van depressiviteit tijdens 
hun ziekteproces!
Sinds de CBO-richtlijn van 2009 heeft de Longalliantie 
Nederland een richtlijn COPD zorg in de eindfase ontwik-
keld en een project over dit onderwerp gestart. In een vier-
jarig project, onder auspiciën van de LAN en het LUMC, 
wordt samen met patiënten, mantelzorgers en experts uit 
het werkveld, waaronder ook de CAHAG, een integrale aan-
pak voor tijdige palliatieve zorg ontwikkeld, getest, geëva-
lueerd en geïmplementeerd. 
Dit project beoogt de kwaliteit van leven voor palliatieve 
patiënten met COPD te verbeteren door een integrale aan-
pak te ontwikkelen die aansluit bij de wensen en behoeften 
van deze patiëntengroep. Tevens is hierbij aandacht voor 
de belasting en kwaliteit van leven van hun mantelzorgers. 
De aanpak zal bij gebleken succes uiteindelijk landelijk 
worden geïmplementeerd.

Conclusies voor de praktijk:
• De markering wanneer een COPD-patiënt in de eindfase 

komt is in de praktijk lastig te bepalen; een hulpmiddel 
kan zijn het stellen van de surprise question.

• De ernstige ziektelast met FEV1 < 30 en BMI < 21, MRC van 
5 en slechte score van CCQ, recidiverende exacerbaties >2 
per jaar maken de noodzaak tot een nader gesprek met 
patiënt en naasten groot.

• Voer een dergelijk gesprek liefst in een rustige fase, bij-
voorbeeld ná een ziekenhuis opname. De POH kan hier 
zo gewenst een rol bij spelen. 

• De communicatie tussen de verschillende disciplines van 
zorgverleners met patiënt en mantelzorger(s) is essentieel; 
leg afspraken vast in het IZP. 

• Meld een COPD-patiënt in de eindfase aan bij PaTz groep 
of MDO en als zorg-patiënt bij de Huisartsenpost.

• Leg eventuele NTBR verklaringen thuis vast in het dossier 
voor thuiszorg, ambulance personeel, waarnemers of 
andere zorgverleners.

 

Identificatie van patiënten met COPD die 
baat kunnen hebben bij palliatieve zorg door 
middel van het ProPal-COPD instrument
Ria Duenk, Kris Vissers, Stans Verhagen en Yvonne Engels 
Radboud Universiteit Nijmegen

Tot nu toe is het systematisch aanbieden van palliatieve 
zorg niet gebruikelijk voor patiënten met gevorderde COPD, 
terwijl zij er veel baat bij kunnen hebben1. Palliatieve zorg is 
‘zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten 
en hun naasten die te maken hebben met een levens-



bedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voor-
komen en verlichten van lijden, door middel van vroegtij-
dige signalering en zorgvuldige beoordeling en behande-
ling van problemen van fysieke, psychische, sociale en 
spirituele aard2.  
Het ziekteverloop van COPD is minder voorspelbaar dan bij 
veel vormen van kanker. Dit onvoorspelbare ziekteverloop 
bemoeilijkt tijdige identificatie van patiënten die baat kun-
nen hebben bij palliatieve zorg. 
Daarom ontwikkelden we een eenvoudig toe te passen en 
valide screeningsinstrument ter identificatie van patiënten 
met COPD voor proactieve palliatieve zorg3. Aangezien pallia-
tieve zorgbehoeften toenemen tijdens het ziektetraject van 
COPD werd de voorspelling van sterfte binnen een jaar 
gebruikt als afgeleide (proxy) van de behoefte aan palliatieve 
zorg. In dit artikel beperken we ons tot het identificatie- 
instrument: het ProPal-COPD instrument. 

Methode
In drie ziekenhuizen vulden longartsen of longverpleegkun-
digen voor iedere patiënt die met een acute exacerbatie 
werd opgenomen en mee wilde doen aan het onderzoek, 
het screeningsinstrument in. Dit bestond uit 11 predictoren 
die elk afzonderlijk in de literatuur benoemd zijn als voor-
spellers van sterfte na exacerbatie. Na één jaar werd met 
behulp van retrospectief medisch dossieronderzoek nage-
gaan of en wanneer patiënten waren overleden. Met behulp 
van een statistische methodiek gingen we vervolgens na 
welke combinatie van predictoren de beste voorspeller 
bleek te zijn van sterfte binnen een jaar bij mensen met 
COPD die opgenomen zijn met een acute exacerbatie.

Resultaten
Gegevens van 155 patiënten werden meegenomen in de 
analyse. Van deze patiënten overleden er 30 (19,4%). Van 
de 11 mogelijke predictoren bleek een combinatie van 
zeven optimaal te zijn: de surprise question, MRC dyspneu, 
CCQ, FEV1% van voorspelde waarde, BMI, eerdere zieken-
huisopnamen voor exacerbatie COPD en specifieke comor-
biditeiten.
(zie https://cahag.nhg.org/cahag-bulletin-en-publicaties-0  
voor tabel en uitleg).

Discussie
Door bij 155 patiënten met COPD tijdens een opname voor 
een acute exacerbatie een aantal predictoren te verzame-
len, waren we in staat een intern zeer valide identificatie-
instrument voor sterfte binnen een jaar te ontwikkelen. Het 
ProPal-COPD instrument, dat zeer eenvoudig toe te passen 
is en weinig tijd kost. Iedere predictor van dit instrument 
heeft een eigen gewicht en alleen als de totale som van het 
model hoger is dan het specifieke afkappunt kan de patiënt 
beschouwd worden als behoeftig aan proactieve palliatieve 
zorg. Deze prognostische optelsom kan gemakkelijk wor-
den geïntegreerd in het Elektronische Patiënten Dossier 
(EPD), of beschikbaar worden gemaakt binnen een bestaan-
de app, waarbij automatisch de gewichten worden meege-
nomen per predictor. Echter, voor klinisch gebruik van het 
ProPal-COPD instrument dient eerst de externe validiteit 
bepaald te worden. Als deze goed is, zal het Propal-COPD 

instrument kosteloos beschikbaar worden gesteld. Het 
ProPal-COPD instrument heeft de potentie om het grootste 
deel van de patiënten met een levensverwachting korter 
dan een jaar in beeld te krijgen en bij hen palliatieve zorg 
te starten4.
Dit biedt zowel de zorgverleners als de patiënt en mantel-
zorgers de kans om tijdig wensen en behoeften in kaart te 
brengen, en anticiperende palliatieve zorg te starten. In een 
grote, landelijke, door ZonMw gefinancierde studie 
Palliantie zullen zowel het ProPal-COPD instrument als tij-
dige palliatieve zorg bij deze groep patiënten geïmplemen-
teerd en onderzocht worden.
Literatuurlijst en meer info zie CAHAG website.
 

Medicatie in de palliatieve fase van COPD 
Marieke Poelma, huisarts/kaderarts astma & COPD, 
Grootebroek

In 2015 overleden wereldwijd 3,17 
miljoen mensen aan de gevolgen 
van COPD. Dat betreft 5% van alle 
overlijdens en daarmee staat 
COPD op de derde plaats van alle 
doodsoorzaken. In het laatste 
jaar voor het overlijden heeft 94% 
van de patiënten last van dys-
pnoe, 70% van chronisch hoesten 
en 68% van pijn en vermoeid-
heid. Daarnaast komen ook ande-
re klachten voor zoals slapeloos-

heid, somberheid, verminderde eetlust en angst. Maar 
liefst 97,7% van de COPD-patiënten heeft daarnaast 1 of 
meer comorbiditeiten. Elke comorbiditeit of de behande-
ling ervan kan bijdragen aan een toename van klachten van 
de COPD.
Als de “surprise-vraag” met ‘Ja’ beantwoord wordt, dan is 
het goed om het gesprek aan te gaan met de patiënt over 
wat hij of zij nog wel of niet wil in deze laatste fase van het 
leven. Te denken valt aan wel of niet nog naar het zieken-
huis, wel of niet antibiotica, maar ook over waar de patiënt 
wil overlijden en hoe hij of zij aankijkt tegen palliatieve 
sedatie of euthanasie.

Mevrouw de Wit is een 69-jarige vrouw die sinds haar 55e 
bekend is met COPD, inmiddels stadium GOLD 3 met ern-
stige ziektelast. Daarnaast is zij bekend met hypertensie, 
jicht, coxartrose beiderzijds, atriumfibrilleren, recidiveren-
de UWI’s en een depressie. Zij slikt hiervoor 9 verschillende 
soorten tabletten en daarnaast gebruikt zij salbutamol 100 
mcg, Combivent en salmeterol/fluticason 25/250 mcg. 
Twee jaar geleden heeft zij meegedaan aan een longrevali-
datieprogramma en nu heeft ze eens per week fysiothera-
pie. Het afgelopen jaar is zij drie keer opgenomen in ver-
band met een longaanval waarbij zij de laatste keer 
beademd is op de IC. Zij wil geen zuurstof thuis omdat ze 
vindt dat dat haar beperkt in haar bewegingsvrijheid 
ondanks forse dyspnoe-klachten. Na haar laatste opname 
heeft de huisarts in een gesprek met haar, haar familie en 
de verzorging afspraken vastgelegd over wat mevrouw wel 
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