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Doel van de longrevalidatie:
• Inzicht geven in het ziektebeeld
• Bewustwording van het adempatroon tijdens rust  

en inspanning, aanleren van efficiënte ademhalings
technieken en het effectief ophoesten van slijm

• Verbetering van het algemeen uithoudingsvermogen
• Verbetering spierkracht arm, been, rompspieren.
• Stimuleren van de zelfredzaamheid, zodat u zelfstandig 

kan gaan sporten.

De training
Voorafgaand aan de training starten we met een vraag
gesprek (anamnese) en onderzoek zoals u van ons gewend 
bent. De volgende behandeling wordt u getest. Hierbij wordt 
uw fysieke gezondheid in kaart gebracht. 

De training vindt plaats in groepjes van maximaal 3  
per   sonen per fysiotherapeut. Er wordt 2 maal per week  
een uur getraind onder leiding van een fysiotherapeut  
ge  spe cia liseerd in COPD.

De revalidatie duurt 12 weken en  
er wordt voor iedereen een indi 
vidueel trainingsschema gemaakt  
afhankelijk van het persoonlijk  
doel. Tussentijds vinden evaluaties 
plaats. Na 12 weken wordt u  
opnieuw getest en wordt het  
vervolgtraject met u besproken.
  
Wij zijn aangesloten bij het  
longnetwerk van de Zaanstreek  
en van het Rode Kruis ziekenhuis.

Wat is COPD?
COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten 
chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een onge
neeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste 
kenmerk.

Maar wat is COPD nu precies?
Simpel gezegd is COPD een ziekte waarbij de longen altijd 
vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade 
veroorzaken. COPD is helaas niet te genezen. Als u COPD 
heeft, komt u daardoor vaak adem tekort. Bijvoorbeeld bij 
het traplopen, werken of aankleden.
 
Uw longen kunnen bij COPD niet voor 100% zorgen voor een 
goede ademhaling. Vergelijk het maar met een tankwagen 
waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan. Een gezonde 
volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per  
dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve  
tankwagen per dag in en uit te ademen. 

Longrevalidatie
Voor longrevalidatie komt u in aanmerking wanneer bij  
u de diagnose COPD is gesteld. Er is een indicatie voor  
fysiotherapie als u ten gevolge van COPD beperkt bent in  
de activiteiten van het dagelijks leven door kortademigheid  
en/of een afgenomen inspanningsvermogen. Ook als u  
last heeft van terugkerende luchtweginfecties komt u  
in aanmerking.

Aanmelding
Aanmelding voor de longrevalidatie gaat via de huisarts of 
longarts. Indien u voor fysiotherapie verzekerd bent, wordt de 
behandeling vergoed. Informatie hierover geven wij u graag.


