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Voorwoord 
 

 

 

Dit rapport bevat een groot aantal gegevens over de zorg- en leefsituatie van mensen met 

astma of COPD. De gegevens zijn verzameld binnen het onderzoeksprogramma „Monitor 

Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD‟. De monitor wordt 

op verzoek van het Longfonds door het NIVEL uitgevoerd en heeft als doel een 

representatief overzicht te gegeven van de situatie van mensen met astma of COPD in 

Nederland.  

Vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD zelf komen tal van onderwerpen 

aan bod zoals kwaliteit van leven, gebruik van zorg en ervaringen met zorg, 

zelfmanagement en arbeidsdeelname. Doordat dit rapport de ervaringen, wensen en 

behoeften van mensen met astma en COPD in kaart brengt alsmede de ontwikkelingen 

daarin over de afgelopen jaren, biedt dit rapport belangrijke informatie om vraagsturing in 

de zorg daadwerkelijk vorm te geven en aanknopingspunten om de zorg- en leefsituatie 

van mensen met astma of COPD daar waar nodig te verbeteren. 

Graag willen wij onze panelleden bedanken die ons in de afgelopen jaren veel informatie 

verstrekt hebben en bereid zijn geweest om hun opvattingen en ervaringen over tal van 

onderwerpen te delen. Ook willen wij de medewerkers van het Longfonds bedanken voor 

hun bijdrage aan de inhoudelijke invulling van de monitor en het tot stand komen van dit 

rapport. 
 

Utrecht, november 2014 
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Samenvatting 
 

 

 

Op landelijk, regionaal en lokaal niveau worden voortdurend maatregelen genomen, die 

direct of indirect hun weerslag kunnen hebben op de situatie van mensen met astma en 

COPD in Nederland. Enerzijds betreft het maatregelen die specifiek bedoeld zijn om de 

situatie van mensen met astma of COPD te beïnvloeden; anderzijds gaat het om beleid dat 

niet specifiek gericht is op deze doelgroepen, maar wel positieve of negatieve effecten 

voor hen kan hebben. Binnen de monitor voor mensen met astma en COPD die door het 

NIVEL in opdracht van het Longfonds wordt uitgevoerd, wordt op continue basis 

informatie verzameld over de situatie van mensen met astma of COPD. Hierdoor kunnen 

de gevolgen van beleidsmaatregelen voor de kwaliteit van leven, het zorggebruik en de 

maatschappelijke positie van mensen met astma en COPD zichtbaar worden gemaakt. Op 

deze wijze kan de monitor bijdragen aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid van 

het Longfonds, van overheden, zorgaanbieders, verzekeraars en andere maatschappelijke 

actoren. In dit rapport worden gegevens gerapporteerd die verzameld zijn van 2005 tot en 

met 2014 onder mensen met astma of COPD die lid zijn van het Nationaal Panel 

Chronisch zieken en Gehandicapten. Deelnemers van het NPCG met astma of COPD 

worden geworven via huisartsenpraktijken op basis van hun medische diagnose en nemen 

voor maximaal 4 jaar deel aan het NPCG.  

 

 

Kwaliteit van leven  

 

 Astma en COPD zijn chronische longziekten die allerlei gevolgen kunnen hebben op 

fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Mensen met astma of COPD 

ervaren hun kwaliteit van leven op bijna alle gebieden als slechter dan mensen in de 

algemene bevolking. Ook voelen zij zich meer vermoeid en zijn zij minder gelukkig 

en tevreden met het leven als geheel. Hierin is de laatste jaren niet veel veranderd. 

Daarnaast komen problemen op het gebied van werk, financiën en seksualiteit relatief 

vaak voor. De impact van de ziekte op het dagelijks leven van mensen met astma en 

COPD is daarmee veel breder dan fysiek ongemak alleen en brengt ook een brede en 

gevarieerde zorgvraag met zich mee. Bij het omgaan met de gevolgen van een 

chronische ziekte en de zorgvraag die deze met zich meebrengt is er een toenemende 

nadruk op de eigen verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben in de dagelijkse 

omgang met de ziekte. Sommige mensen zullen daarbij hulp of ondersteuning nodig 

hebben. Het is belangrijk om oog te hebben voor de reikwijdte van de zorgvraag, 

deze zal in veel gevallen verder reiken dan de medische aspecten alleen.  

 

 Mensen met astma of COPD hebben de ervaring dat de impact van hun longziekte op 

hun dagelijks leven niet altijd begrepen wordt door de mensen in hun sociale 

omgeving. Zij geven aan een gebrek aan kennis te ervaren en een beperkte bereidheid 

bij mensen in de sociale omgeving om rekening te houden met hun longziekte. Van de 

andere kant zijn ook mensen met een longziekte zelf niet altijd open over hun ziekte 

naar hun omgeving toe. Eén op de drie mensen met astma of COPD probeert de 
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longziekte te verbergen, vermijd er over te praten of doet zich flinker voor dan men 

zich in werkelijkheid voelt. Slechts een klein gedeelte van de mensen met astma of 

COPD geeft aan dat zij aan anderen vragen om rekening te houden met hun ziekte. 

Ondersteuning bij het zoeken van hulp van naasten en het leren communiceren over 

hun longziekte zou mensen met astma of COPD kunnen helpen om meer steun en 

begrip te krijgen van de mensen om hen heen voor de invloed van hun longziekte op 

hun dagelijks leven. Daarnaast is het ook van belang om de algemene bevolking te 

blijven informeren over longziekten en de betekenis daarvan voor het dagelijks leven 

van de patiënt.  

 

Zorggebruik  

 

 De brede zorgvraag van mensen met astma of COPD resulteert in een hoog en divers 

zorggebruik. Bijna alle mensen met astma of COPD bezoeken jaarlijks één of meer-

dere keren de huisarts. Daarnaast heeft meer dan de helft van de mensen met astma of 

COPD jaarlijks één of meerdere keren contact met de praktijkondersteuner van de 

huisarts (POH) en de fysiotherapeut. Meer dan de helft van de mensen met astma en 

driekwart van de mensen met COPD heeft ook contact met één of meerdere medisch 

specialisten waarvan de longarts de belangrijkste is. 15% van de mensen met astma en 

20% van de mensen met COPD wordt jaarlijks één of meerdere keren opgenomen in 

het ziekenhuis.  

 

 De omvang van het zorggebruik is sinds 2004 vrij stabiel onder mensen met astma of 

COPD met uitzondering van de zorg door de POH en de longverpleegkundige in de 

tweede lijn. Het percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft met een 

POH is sinds 2004 explosief gestegen en stijgt nog steeds. Voor mensen met COPD 

geldt bovendien dat ook het percentage dat contact heeft met een longverpleegkundige 

in de 2
e
 lijn nog steeds stijgt. We vinden echter geen duidelijke aanwijzingen dat het 

stijgende percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft met de POH of 

longverpleegkundige ook daadwerkelijk leidt tot minder frequent contact met de 

huisarts of de specialist. Het aantal zelf gerapporteerde contacten met zowel de 

huisarts, POH, longarts en longverpleegkundige is over de periode 2004 t/m 2012 

namelijk stabiel.  

 

 Ongeveer één vijfde van de mensen met astma en een kwart van de mensen met 

COPD ontvangt informele zorg vanuit het eigen sociale netwerk; het gaat met name 

om hulp bij huishoudelijke taken. Het vaakst wordt informele zorg gegeven door 

partners. Het aandeel mensen met astma of COPD dat professionele of informele hulp 

thuis krijgt fluctueert over de periode 2005 t/m 2013, maar van een significante toe of 

afname is (nog) geen sprake. Het gebruik van professionele zorg in de thuissituatie 

voor huishoudelijke hulp, verpleging of verzorging is over het algemeen laag.  

Naarmate de leeftijd en de ernst van de dyspneu toenemen binnen de groep mensen 

met COPD ligt het gebruik van thuiszorg hoger. Met de geplande hervorming van de 

langdurige zorg is er in toenemende mate nadruk op de rol van informele zorg. 

Wanneer mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in eerste instantie een 
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beroep doen op hun sociale omgeving is de verwachting dat zij minder snel maar ook 

minder vaak een beroep doen op de professionele zorg en ondersteuning. Het is, 

vooral binnen de groep mensen met COPD, belangrijk om te blijven monitoren hoe 

het gebruik van professionele zorg en informele hulp en ondersteuning in de 

thuissituatie zich ontwikkelt.  

 

 Binnen de groep mensen met astma of COPD is het zorggebruik niet voor iedereen 

even hoog. Onder mensen met astma is het zorggebruik met name hoog bij mensen 

boven de 65, mensen met comorbiditeit en/of mensen die hun klachten slecht onder 

controle hebben ondanks voorgeschreven medicatie. 

Bij mensen met COPD bepaalt met name de ernst van de dyspneu en aanwezige 

comorbiditeit de omvang van het zorggebruik: naarmate de dyspneu groter is en/of 

mensen meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd hebben, is het zorggebruik 

hoger.  

 

Ervaringen met de zorg in de spreekkamer 

 

 Mensen met astma of COPD zijn over het algemeen tevreden over de zorg die zij 

krijgen. Dit geldt zowel voor de zorg van individuele zorgverleners als voor de 

ervaren samenwerking en afstemming tussen zorgverleners. Gelet op specifieke 

aspecten van de zorg signaleren we nog wel een aantal verbeterpunten. 

 

 Een ruime meerderheid van de mensen met astma of COPD geeft aan dat de huisarts 

of specialist hen weliswaar goed kent maar dan vooral met betrekking tot hun 

medische voorgeschiedenis. Van familieomstandigheden of dagelijkse bezigheden van 

de patiënt is een huisarts en specialist veel minder op de hoogte. De persoonlijke 

betrokkenheid van zowel de huisarts als specialist kan dan ook beter, vinden mensen 

met astma of COPD. Nu heeft circa een derde van de mensen met astma het idee dat 

de huisarts of specialist weet wat zij belangrijk vinden; bij mensen met COPD is dat 

circa de helft. Ook follow-up, het regelmatig informeren hoe het met hen gaat of hoe 

contacten met andere zorgverleners verlopen, ontbreekt grotendeels volgens een 

meerderheid van de mensen met astma of COPD in het contact met de huisarts of 

specialist. 

 

 Over het algemeen zijn mensen met astma of COPD positiever over de samenwerking 

tussen hun zorgverleners in de eerste dan in de tweede lijn. Er zijn verschillende 

beleidsmaatregelen ingevoerd die als doel hebben om samenwerking in de eerste lijn 

te bevorderen. Daarbij valt te denken aan de invoering van integrale bekostiging. Met 

betrekking tot de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en binnen de eerste en 

tweede lijn heeft tussen de 40 en 60% van de mensen met astma of COPD het idee dat 

zorgverleners goed samenwerken en informatie overdragen en hun zorg onderling op 

elkaar afstemmen. Ongeveer de helft van de mensen met astma of COPD heeft hier 

positieve ervaringen mee, maar door de andere helft van de mensen met astma of 

COPD wordt de samenwerking binnen de zorg nog niet duidelijk ervaren.  
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 58% van de mensen met astma en 67% van de mensen met COPD voelt zich actief 

betrokken bij de behandeling of controles die zij krijgen. Dit percentage is min of 

meer stabiel voor mensen met astma over de periode 2011 t/m 2014, maar gestegen 

voor mensen met COPD van 46% in 2011 naar 67% in 2014. Actieve betrokkenheid 

uit zich volgens patiënten vooral in het feit dat zij tijdens een consult zelf om uitleg 

vragen als zij dingen niet begrijpen, zelf hun klachten of symptomen in de gaten 

houden en thuis aan hun gezondheid werken, bijvoorbeeld door te bewegen of op hun 

eten te letten.  

 

 Het individuele zorgplan en de patiëntenversie van de zorgstandaard COPD als 

hulpmiddelen om de actieve rol van patiënten in de behandeling vorm te geven 

worden nog weinig gebruikt. In 2014 geeft 9% van de mensen met astma en 25% van 

de mensen met COPD aan in het bezit te zijn van een individueel zorgplan. Niet 

iedereen die een individueel zorgplan heeft, maakt daar gebruik van: circa de helft van 

de mensen met astma en driekwart van de mensen met COPD. Circa een tiende van de 

mensen met astma of COPD is bekend met de patiëntenversie van de zorgstandaard.  

Eén derde van de mensen met astma die bekend zijn met de patiëntenversie van de 

zorgstandaard en een kwart van de mensen met COPD die hiermee bekend zijn, 

hebben deze ook in hun bezit.   

 

Zelfmanagement in de thuissituatie  

 

 De dagelijkse omgang met een chronische longziekte brengt tal van opgaven en 

uitdagingen met zich mee. Het blijkt dan ook dat zelfmanagement niet voor alle 

mensen met astma of COPD even gemakkelijk is. Onderzoek uit 2012 laat zien dat 

circa 40% van de mensen met een chronische ziekte de benodigde motivatie, kennis 

en/of vaardigheden mist om geheel zelfstandig met de ziekte in het dagelijks leven te 

kunnen omgaan. Zij hebben daarbij (extra) ondersteuning nodig heeft van 

professionele zorgverleners of mensen uit de eigen sociale omgeving.  

Afhankelijk van het type zelfmanagementtaak geeft tussen de 2% en 19% van de 

mensen met astma of COPD aan momenteel een onvervulde vraag om ondersteuning 

te hebben. Zij willen bijvoorbeeld meer ondersteuning bij het in de gaten houden van 

de eigen gezondheid, de omgang met zorgverleners, het omgaan met beperktere 

mogelijkheden om dingen te doen of het gebruik van hulpmiddelen. Een deel van de 

mensen met astma of COPD geeft ook aan dat zij meer informatie zouden willen over 

hoe je gezond en veilig kunt bewegen, hoe je kunt stoppen met roken, hoe je op de 

juiste manier medicijnen moet gebruiken en hoe je het beste om kunt gaan met 

luchtvervuiling. Hoewel mensen met astma of COPD al in veel gevallen actief bezig 

zijn met het managen van hun longziekte zijn er wellicht nog mogelijkheden om het 

zelfmanagement verder te verbeteren door de specifieke ondersteuningsbehoeften in 

kaart te brengen en daarop te anticiperen.  

 

 Het sociaal netwerk kan een bron van hulp zijn bij de dagelijkse omgang met een 

longziekte. Het is het echter niet altijd vanzelfsprekend dat er genoeg hulp of 

ondersteuning voorhanden is, of dat mensen een beroep durven doen op hun sociale 

netwerk. De meerderheid van de mensen met astma of COPD geeft aan dat zij 
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momenteel weliswaar voldoende steun kunnen krijgen van naasten, als zij dat nodig 

hebben, maar zij maken zich wel zorgen over de toekomst, als hun zorgsituatie 

mogelijk achteruit gaat en zij wellicht meer (structurele) ondersteuning nodig hebben. 

Zo geeft 45% van de mensen met astma en een derde van de mensen met COPD aan 

dat zij zich bezwaard voelen om hulp te vragen aan hun naasten. Ook geeft ongeveer 

20% van de mensen met astma of COPD aan dat zij geen (structureel) beroep kunnen 

doen op hulp van naasten omdat die zelf al te zwaar belast zijn. Het ontbreken van 

kennis en vaardigheden bij netwerkleden om te kunnen helpen bij de medische 

behandeling, is een ander knelpunt dat genoemd wordt. Met het oog op de 

hervormingen in de langdurige zorg, is het van belang om de kwetsbaarheid van het 

sociale netwerk verder te onderzoeken. 

 

 Het percentage rokers en medicijngebruikers onder mensen met astma of COPD is de 

laatste jaren niet significant veranderd. Van de mensen met astma rookt in 2014 9% en 

van de mensen met COPD 22%. Het percentage mensen met astma dat rookt ligt lager 

dan binnen de algemene bevolking, binnen de groep mensen met COPD is dit 

ongeveer vergelijkbaar. Van de mensen met astma gebruikte in 2013 92% medicijnen 

op recept en van de mensen met COPD was dit in 2013 93%. Over het algemeen 

geven mensen met astma of COPD aan dat zij het makkelijk vinden om medicijnen 

volgens voorschrift te nemen. Wel hebben sommige mensen met astma of COPD nog 

behoefte aan informatie, bijvoorbeeld over bijwerkingen of over het juiste gebruik van 

medicijnen zoals ontstekingsremmers of luchtwegverwijders.  

 

 Het beweeggedrag van mensen met astma of COPD is over de periode 2011 tot en met 

2014 significant veranderd. Het percentage mensen met astma of COPD dat voldoet 

aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen is bijvoorbeeld gestegen. In 2013 bewoog 

70% van de mensen met astma of COPD voldoende, vergelijkbaar met het percentage 

in de algemene bevolking in 2012. Slechts een klein gedeelte van de mensen met 

astma of COPD was in 2013 nog geheel inactief (3% van de mensen met astma en 9% 

van de mensen met COPD). Met name het percentage mensen dat inactief is onder 

mensen met COPD is de laatste jaren significant gedaald. Bijna iedereen met astma of 

COPD ziet bewegen als onderdeel van hun dagelijkse omgang met de longziekte.  

 

 De meerderheid van de mensen met astma of COPD is zich ervan bewust dat de 

kwaliteit van de buitenlucht van de invloed van kan zijn op hun longziekte en op de 

mate van longklachten. Wel heeft een deel van de mensen met astma of COPD  

behoefte aan meer informatie: één derde van de mensen met astma of COPD wil 

geïnformeerd worden over de luchtkwaliteit in hun woonomgeving en zou advies 

willen over hoe zij om kunnen gaan met luchtvervuiling; 60% van de mensen met 

astma of COPD heeft behoefte aan voorspellingen over pollen. Indien er een App 

beschikbaar zou zijn waarmee mensen met astma of COPD informatie zouden kunnen 

vinden over luchtvervuiling, zou de helft van de mensen met astma en 30% van de 

mensen met COPD hier naar eigen zeggen gebruik van maken. Voor het Longfonds 

staat het verbeteren van de luchtkwaliteit hoog op de agenda en het is van belang dat 

mensen met longziekten genoeg kennis hebben over wat zij kunnen doen om de 

luchtkwaliteit in huis te verbeteren en prikkels in de buitenlucht te vermijden.  
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Arbeidsparticipatie en participatie in onbetaald werk 

 

 Circa één op de vijf mensen met astma of COPD ervaart problemen op het gebied van 

betaald werk. De arbeidsparticipatie van mensen met COPD blijft sterk achter bij die 

van de algemene bevolking. Hoewel de arbeidsparticipatiegraad bij mensen met astma 

vergelijkbaar is met die van de algemene bevolking, kost werken wel meer moeite. 

Van de mensen met astma in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar heeft in 2013 73% een 

betaalde baan voor tenminste 12 uur per week; voor de mensen met COPD ligt dit 

percentage op 37%. In de algemene bevolking had 66% van de 15 t/m 64 jarigen in 

2013 een betaalde baan voor tenminste 12 uur per week). Het bevorderen van de 

arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of beperking staat ook bij de 

overheid hoog op de agenda, met de geplande invoering van de participatiewet wordt 

hiertoe nieuwe beleid ingezet. Om de arbeidsparticipatie binnen de groep mensen met 

COPD te stimuleren is het ook van belang om verder te kijken welke ondersteuning er 

voor mensen nodig is om te kunnen (blijven) participeren op de arbeidsmarkt.  

 

 85% van de mensen met astma en 73% van de mensen met COPD met een betaalde 

baan (voor minimaal 12 uur per week) is (zeer) tevreden over hun baan. Een deel van 

de mensen met astma of COPD die niet geheel tevreden zijn geeft aan dat er ruimte is 

voor verbetering in hun werksituatie; sommige mensen zouden bijvoorbeeld thuis 

willen werken of meer begrip willen van hun leidinggevende of van collega‟s voor de 

invloed van hun longziekte op hun werk.  

 

 Het percentage mensen met astma in de leeftijd van 15-64 jaar dat vrijwilligerswerk 

verricht is ongeveer net zo hoog als binnen de algemene bevolking, terwijl dit onder 

mensen met COPD binnen deze leeftijdsgroep aanzienlijk lager ligt. Van de mensen 

met astma verrichte 26% vrijwilligerswerk in 2013 en dit werd gedaan door 9% van de 

mensen met COPD. Met betrekking tot het verrichten van mantelzorg liggen de 

percentages binnen de groep mensen met astma en binnen de groep mensen met 

COPD ongeveer gelijk. Zowel van de mensen met astma als van de mensen met 

COPD in de leeftijd van 15-64 jaar was in 2013 een kwart mantelzorger. 
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1 Inleiding 
 

 

Ruim één miljoen mensen in Nederland hebben te maken met een kwetsbare gezond-

heidssituatie door de aanwezigheid van een chronische longziekte. Het is belangrijk dat 

deze groep mensen de zorg krijgt die bij hen en hun gezondheidssituatie past en dat zij de 

mogelijkheden hebben om hun leven met hun chronische longziekte naar tevredenheid in 

te richten. Het Longfonds (2011) stelt: „Gezondheid is het grootste goed. En als die niet 

in orde is, verdienen mensen de beste zorg en een goed bestaan‟. Om mensen met een 

chronische longziekte de ondersteuning te kunnen bieden die zij wensen of nodig hebben, 

is het belangrijk om te weten hoe zij hun zorg en leefsituatie ervaren en waar hun wensen 

en behoeften liggen. Deze rapportage geeft daar inzicht in en richt zich op mensen met 

een medische diagnose van astma of COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), de 

twee meest voorkomende chronische longziekten. 

 

1.1 Vraagstelling en thematiek 

 

Astma en COPD zijn aandoeningen aan de longen die allerlei gevolgen kunnen hebben 

op fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Zowel astma als COPD zijn 

daarnaast chronische aandoeningen en dus per definitie niet (volledig) te genezen. COPD 

kent bovendien een progressief verloop. De nadruk in de zorg voor mensen met astma en 

COPD ligt daarom op het zoveel mogelijk handhaven van de functionele gezondheid en 

het voorkomen van verergering van de ziekte. Binnen de monitor Zorg- en Leefsituatie 

van mensen met astma en COPD, worden de gevolgen van het hebben van astma of 

COPD voor de kwaliteit van leven en de maatschappelijke positie in kaart gebracht 

alsmede de ervaringen van mensen met astma en COPD met de zorg. Hierbij vormt het 

perspectief van mensen met astma of COPD zelf het uitgangspunt.  

 

Het grootste deel van de omgang met de longziekte gebeurt niet in de spreekkamer of in 

samenwerking met professionele zorgverleners, maar vindt plaats in de eigen omgeving 

van de patiënt. Het is daarom ook niet verassend dat er steeds meer nadruk is komen te 

liggen op zelfmanagement en de dingen die mensen zelf doen, al dan niet met behulp van 

mensen uit hun eigen sociale omgeving, om hun leven met astma of COPD zo goed 

mogelijk in te richten. Zelfmanagement is daarbij niet een doel op zich maar veeleer een 

middel om mensen met astma of COPD in staat te stellen zoveel mogelijk hun leven te 

leiden zoals zij dat willen. 

 

De mate waarin mensen met astma of COPD in staat zijn om hun leven te leiden zoals zij 

dat willen is ook een belangrijk onderdeel van de ervaren kwaliteit van leven. Een brede 

definitie van gezondheid en kwaliteit van leven stelt dat gezondheid en kwaliteit van 

leven niet slechts bepaald worden door de afwezigheid van lichamelijke klachten, maar 

door het vermogen om het leven aan te passen aan veranderende omstandigheden en de 

doelen die men belangrijk vindt te bereiken (Huber et al., 2011). Het is belangrijk om in 

kaart te brengen hoe mensen met astma of COPD hun gezondheid en kwaliteit van leven 

ervaren; de ervaren kwaliteit van leven biedt immers ook zicht op de zorgvraag en 
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ondersteuningsbehoefte die mensen met astma of COPD hebben bij de dagelijkse omgang 

met hun chronische longziekte.  

 

Mensen met astma of COPD hebben contact met veel verschillende zorgverleners. 

Gedurende de laatste jaren vinden tal van inspanningen plaats, zowel door zorgverleners, 

de overheid en patiëntenorganisaties, om de samenwerking in de zorg te verbeteren en 

patiënten één samenhangend pakket van zorg te kunnen aanbieden. Daarbij wordt veelal 

een programmatische aanpak gehanteerd. Bij de programmatische aanpak die gehanteerd 

wordt in de zorg, wordt aan zorgverleners in toenemende mate de taak gegeven om 

proactief zorg te verlenen die aansluit bij de individuele wensen en behoeften van de 

patiënt. Daarbij hebben zorgverleners de taak om mensen met astma of COPD te 

ondersteunen bij de dagelijkse omgang met hun chronische ziekte en om hen (waar 

nodig) te helpen bij het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl. In het contact 

met zorgverleners en de behandeling die mensen met een chronische aandoening krijgen, 

is er ook een toenemende nadruk op de regie van de patiënt in de zorg. Van patiënten 

wordt verwacht dat zij niet alleen consumenten van de zorg zijn, maar dat zij ook 

coproducent zijn van de zorg die zij ontvangen. Daarbij is het van belang dat de zorg 

toegankelijk en inzichtelijk is voor mensen met astma of COPD en dat zij weten waar 

goede longzorg uit bestaat. Het is belangrijk om te de programmatische aanpak van de 

zorg en de eigen rol van de patiënt in kaart te blijven brengen om te zien of de 

inspanningen van de overheid en professionals hun vruchten afwerpen.  

 

De omgang met een chronische ziekte brengt zowel voor patiënten zelf en hun naasten, 

als voor zorgverleners maar ook voor beleidsmakers tal van uitdagingen met zich mee. 

Het Longfonds ondersteunt mensen met astma of COPD daarom in het zo goed mogelijk 

leren omgaan met hun aandoening en bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven en 

zorg (Longfonds, 2011). De beleidsperiode van het Longfonds die bijna ten einde loopt 

(beleidsperiode 2011-2014) richt zich op thema‟s die volop in de aandacht staan zoals 

bekendheid met goede zorg, behoud van werk, en bewegen, maar ook op actieve 

participatie van mensen met astma of COPD in de eigen zorg en het gebruik van 

hulpmiddelen (zorgplan en de patiëntenversie van de zorgstandaard COPD) ter 

ondersteuning van zelfmanagement. Het Longfonds heeft in 2011 beleidsdoelstellingen 

opgesteld die niet slechts gericht zijn op de rol van mensen met astma of COPD in het 

zorgproces maar die betrekking hebben op de totaliteit van het leven met een chronische 

longziekte.  

 

Op verzoek van het Longfonds wordt er door het NIVEL door middel van een monitor 

jaarlijks een schat aan informatie verzameld over de zorg- en leefsituatie van mensen met 

astma of COPD. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de doelen die door 

overheidsbeleid beoogd worden, en de doelstellingen die het Longfonds geformuleerd 

heeft, verwezenlijkt worden binnen de groep mensen met een chronische longziekte 

wordt in dit rapport informatie over tal van onderwerpen weergegeven. Door een 

weergave van het patiënten perspectief op de omgang met de chronische ziekte in het 

dagelijks leven, maatschappelijke participatie, en de zorg kan de monitor bijdragen aan de 

ontwikkeling en evaluatie van het beleid van het Longfonds, van overheden, 
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zorgaanbieders, verzekeraars en andere maatschappelijk actoren. Door verschillende 

groepen mensen op basis van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, ziektelast, de 

aanwezigheid van andere chronische aandoeningen etc. met elkaar te vergelijken kunnen 

wij kijken op wat voor punten mensen van elkaar verschillen en wat dit kan betekenen 

voor bijvoorbeeld zorgverleners of beleid. 

 

1.2 Kenmerken van de groep mensen met astma of COPD  
 

Voor dit rapport is de afgelopen jaren door middel van vragenlijsten data verzameld 

onder leden van het „Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten‟ met een 

diagnose astma of COPD. Ieder jaar worden er drie enquêtes verstuurd naar panelleden 

van het NPCG met een diagnose astma of COPD: in januari (of juni), april en oktober. De 

enquêtes in april en oktober worden verstuurd naar alle panelleden van het NPCG. In 

januari of juni wordt een enquête verstuurd die specifiek bedoeld is voor mensen met 

astma of COPD (ziekte-specifieke meting). In dit rapport worden gegevens gerapporteerd 

uit de enquêtes van oktober 2005 t/m januari 2014.  

 

In 2014 is de vragenlijst voor mensen met astma of COPD ingevuld door 755 panelleden 

(respons van 79%). Dit is vergelijkbaar met de respons op de vragenlijsten in eerdere 

jaren, deze varieert tussen 2006 en 2014 van 76% tot 87%.  

 

De samenstelling van de respondentengroep varieert door de jaren heen. Door middel van 

een standaardpopulatie houden wij hier bij de analyse en rapportage van de resultaten 

rekening mee. In tabel 1.1. vindt u de samenstelling van de standaardpopulatie die als 

uitgangspunt dient voor dit rapport. Meer informatie over de standaardpopulatie vindt u 

in Bijlage 2.  
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Tabel 1.1: Kenmerken van de standaardpopulatie van mensen met astma en mensen 

met COPD 

 
 Standaardpopulatie Astma 

(N=1400) 

Standaardpopulatie COPD 

(N=884) 

   

Geslacht   

Mannen  36 54 

Vrouwen 64 46 

   

Leeftijd   

15 - 44 jaar 43 - 

45 - 64 jaar 40 - 

65 jaar en ouder 18 - 

   

Leeftijd   

Jonger dan 65 jaar - 37 

Ouder dan 65 jaar - 63 

   

Opleidingsniveau    

Laag 30 58 

Midden 47 31 

Hoog 23 11 

   

Comorbiditeit   

Nee  75 66 

Ja 25 34 

   

Symptoomcontrole   

Goed  26 - 

Matig 22 - 

Slecht 53 - 

   

Mate van dyspneu   

Mild  - 28 

Matig - 27 

Ernstig - 45 

 

 

In dit rapport staan vijf hoofdthema‟s centraal. Deze hoofdthema‟s zijn ervaren 

gezondheid en kwaliteit van leven, gebruik van professionele zorg, ervaren kwaliteit van 

zorg, zelfmanagement in de thuissituatie en de arbeidsparticipatie van mensen met astma 

of COPD.  

 

1.3 Opbouw van het rapport 

 

 In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe mensen met astma of COPD hun functioneren 

en kwaliteit van leven als geheel ervaren, op welke wijze de longziekte hun dagelijks 

leven beïnvloedt en hoe mensen uit de sociale omgeving met hun longziekte omgaan.   

 In hoofdstuk 3 wordt weergeven hoe het zorggebruik van mensen met astma of 

COPD er uit ziet. Hierbij komen verschillende professionele zorgverleners aan bod 

binnen de eerste en tweedelijns zorg, maar wordt ook beschreven in hoeverre mensen 

thuis gebruik maken van informele zorg of hulpmiddelen.  

 Hoofdstuk 4 gaat over de ervaringen die mensen hebben met de zorg die zij krijgen. 

Daarbij gaat het zowel om hun beoordeling van professionele zorgverleners als om de  
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rol die zij voor zichzelf zien weggelegd in de zorg. Tevens wordt ingegaan op het 

gebruik van hulpmiddelen die aan mensen met astma of COPD kunnen worden 

aangeboden in de zorg om de dagelijkse omgang met de ziekte te vergemakkelijken 

zoals het individueel zorgplan en de patiënten versie van de zorgstandaard.  

 In hoofdstuk 5 staat zelfmanagement centraal: hoe gaat de patiënt om met de 

chronische longziekte in het dagelijks leven en hoe goed slaagt men er in om al dan 

niet met behulp van naasten de regie te voeren over de longziekte en het leven als 

geheel. Ook leefstijlfactoren als bewegen, roken, medicijngebruik en het rekening 

houden met prikkels in de buitenlucht komen hier aan bod. 

 Hoofdstuk 6 tenslotte, besteedt aandacht aan de mate waarin mensen met astma of 

COPD maatschappelijk participeren. Het gaat daarbij zowel om betaald werk als 

vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

 

In de hoofdstukken wordt steeds een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste 

resultaten. De belangrijkste bevindingen zijn daarnaast in cijfers in de hoofdstukken 

opgenomen. Voor meer gedetailleerdere informatie over een bepaald onderwerp, 

bijvoorbeeld als het gaat om cijfers voor verschillende subgroepen, wordt verwezen naar 

het tabellenboek in Bijlage 1. Een uitgebreide methodische verantwoording voor het 

onderzoek beschreven in dit rapport is te vinden in bijlage 2.  
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2 Kwaliteit van leven 
 

 

 

Kwaliteit van leven wordt veelal gedefinieerd als het functioneren van personen op 

fysiek, psychisch en sociaal gebied zoals zij dat zelf ervaren. Daarnaast vormt ook de 

mate waarin mensen gelukkig of tevreden zijn met het leven een indicator voor de 

kwaliteit van leven. Factoren die van invloed zijn op de ervaren kwaliteit van leven zijn 

onder andere de mate waarin mensen met astma of COPD er in slagen om te gaan met 

klachten ten gevolge van de longziekte en met de longziekte in het algemeen en de wijze 

waarop de sociale omgeving reageert op de longziekte. Achtereenvolgens komen in dit 

hoofdstuk aan bod:  

 2.1. Eigen beoordeling gezondheid en functioneren 

 2.2. Energiemanagement 

 2.3. Omgaan met benauwdheid 

 2.4. Psychosociale problemen 

 2.5. Geluk en tevredenheid 

 2.6. Omgang met de longziekte in de sociale omgeving 

 2.7. Begrip van de sociale omgeving voor de longziekte 
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2.1 Eigen beoordeling kwaliteit van leven en functioneren 

 

Mensen met astma of COPD ervaren een slechtere algemene gezondheid dan de 

algemene bevolking. Dit is de afgelopen jaren niet veranderd. Daarnaast ervaren 

mensen met astma meer fysieke problemen en hebben zij minder energie. Mensen 

met COPD beoordelen hun kwaliteit van leven op bijna alle aspecten als aanzienlijk 

slechter dan de algemene bevolking. Binnen de groep mensen met astma of COPD 

zijn er echter wel individuele verschillen. Naarmate mensen met astma hun 

symptomen slechter onder controle hebben of naarmate mensen met COPD een 

ernstigere vorm van dyspneu hebben, ervaren zij hun algemene gezondheid als 

slechter.  

 

 Op basis van scores op de Rand-36 (zie Box 2.1) ervaren mensen met astma met name 

een slechtere algemene gezondheid, meer fysieke beperkingen en minder energie dan 

mensen in de algemene bevolking (Figuur 2.1 en Tabel 2.1 in Bijlage 1). Voor mensen 

met COPD geldt dat zij op alle aspecten van kwaliteit van leven een slechtere 

gezondheid ervaren dan mensen in de algemene bevolking, met uitzondering van hun 

mentale gezondheid en mate van ervaren pijn (Figuur 2.2 en Tabel 2.1 in Bijlage 1)
1
.  

 
 

Figuur 2.1: Ervaren kwaliteit van leven* van mensen met astma (2013) en de algemene 

bevolking(1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Kwaliteit van leven als gemeten met de RAND-36. Scores lopen van 0 – 100 waarbij een hogere score 

duidt op een beter ervaren kwaliteit van leven 

 

 

                                                           
1
 Bij het vergelijken van de scores van mensen met COPD en de algemene bevolking moet in aanmerking 

genomen worden dat de groep mensen met COPD gemiddeld wat oudere is dan de algemene bevolking. De 

verschillen zijn echter dermate groot dat deze niet alleen kunnen worden toegeschreven aan een hogere 

leeftijd. 



Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 19 

42 

50 

68 

48 

69 
72 

54 

71 

71 

83 84 

76 
82 

77 
69 

75 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Algemene
gezondheid

Fysiek
functioneren

Sociaal
functioneren

Fysieke
problemen

Emotionele
problemen

Mentale
gezondheid

Energie Pijn

COPD Algemene bevolking

Box 1 – Rand-36 

De RAND-36 meet acht dimensies van ervaren kwaliteit van leven: 

Fysiek functioneren: Betreft beperkingen bij dagelijkse activiteiten zoals trappen 

lopen, wassen en aankleden, of boodschappen tillen, ten gevolge van 

gezondheidsproblemen.  

Sociaal functioneren: Betreft beperkingen in sociaal functioneren, zoals het bezoeken 

van familie of vrienden.  

Rolbeperkingen (fysiek probleem): Betreft problemen met werk of andere dagelijkse 

activiteiten ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen. 

Rolbeperkingen (emotioneel probleem): Betreft problemen met werk of andere 

dagelijkse activiteiten ten gevolge van emotionele gezondheidsproblemen.  

Mentale gezondheid: Betreft gevoelens van depressie en nervositeit. 

Vitaliteitsschaal: Betreft gevoelens van vermoeidheid en energie.  

Pijn: Betreft de hoeveelheid pijn en beperkingen ten gevolge van pijn.  

Algemene gezondheidsbeleving: Betreft de subjectieve evaluatie van de algemene 

gezondheidstoestand.  

 

Figuur 2.2: Ervaren kwaliteit van leven* van mensen met COPD (2013) en de algemene 

bevolking (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Kwaliteit van leven als gemeten met de RAND-36. Scores lopen van 0 – 100 waarbij een hogere score 

duidt op een beter ervaren kwaliteit van leven 

 

 

Box 2.1. Ervaren kwaliteit van leven gemeten met de „Rand-36‟. 
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 Mensen met astma of COPD verschillen in de wijze waarop zij hun algemene 

gezondheid ervaren. 

 

 Mensen met astma met een matige of slechte symptoomcontrole ervaren een 

slechtere algemene gezondheid dan mensen met astma met een goede 

symptoomcontrole. Er zijn geen significante verschillen in algemene 

gezondheidsbeleving tussen mannen en vrouwen met astma of naar comorbiditeit 

en leeftijd (Tabel 2.2 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met COPD met een ernstige mate van dyspneu ervaren een slechtere alge-

mene gezondheid dan mensen met COPD met een matige of milde mate van 

dyspneu. Er zijn geen significante verschillen in algemene gezondheidsbeleving 

tussen mannen en vrouwen met COPD of naar comorbiditeit en leeftijd (Tabel 2.2 

in Bijlage 1). 

 

 De algemene gezondheidsbeleving van mensen met astma of COPD zoals gemeten 

met de RAND-36 is de laatste jaren min of meer stabiel (Figuur 2.3).   

 

 

Figuur 2.3: Algemene gezondheidsbeleving van mensen met astma of COPD, 2008-

2013, gemeten met de RAND-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma beoordeelt 17% (BI: 12.2-22.6) hun dagelijks functioneren 

thuis of op het werk als matig of slecht, van de mensen met COPD is dit 46% (BI: 

37.4-54.9).   

 

 Er zijn binnen de groep mensen met astma geen significante verschillen naar 

achtergrondkenmerken in de beoordeling van het dagelijks functioneren.  

 

 Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu beoordelen hun 

functioneren wel vaker als matig of slecht dan mensen met COPD met een milde 
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vorm van dyspneu. Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en 

vrouwen, of naar leeftijd en de aanwezigheid van comorbiditeit binnen de groep 

mensen met COPD. 

 

 Hoewel de percentages mensen die hun functioneren als matig of slecht beoordelen 

fluctueren door de jaren heen (vooral bij de groep mensen met COPD) is er geen 

significante toe- of afname (Figuur 2.4).  

 

 

Figuur 2.4:  Percentage mensen met astma of COPD dat hun functioneren als matig of 

slecht beoordeelt, 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Energiemanagement 
 

Een derde van de mensen met astma en de helft van mensen met COPD geeft aan 

minder energie te hebben vanwege de longaandoening. Ook zijn mensen met astma 

of COPD gemiddeld meer vermoeid dan mensen binnen de algemene bevolking. Bij 

mensen met astma hangt de mate van vermoeidheid samen met de aanwezigheid van 

comorbiditeit en de mate van symptoomcontrole; bij mensen met COPD hangt de 

ervaren vermoeidheid samen met leeftijd en de mate van dyspneu.  

 

 Van de mensen met astma geeft in 2013 30% (BI: 24.7-35.6) aan dat zij dagelijks om 

moeten gaan met een beperkte energie. Hiervan geeft 6% (BI: 3.3-10.6) aan dat zij 

vanwege deze beperkte energie (extra) professionele hulp of ondersteuning zouden 

willen om hier mee (te leren) om te gaan. Van de mensen met COPD geeft in 2013 

47% (BI: 41.1-52.5) aan dat zij dagelijks te maken hebben met een beperkte energie. 

Hiervan geeft 8% (BI: 5.4-12.8) aan dat zij (extra) professionele hulp, of 

ondersteuning zouden willen om hier mee (te leren) om te gaan (Resultaten op basis 

van de PAST-vragenlijst
2
). 

                                                           
2  Door middel van de „PAST-vragenlijst‟ zijn er aan mensen met astma of COPD 19 zelfmanagement taken 
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 Mensen met astma voelen zich over het algemeen meer vermoeid dan de algemene 

bevolking. Dit blijkt uit gegevens verzameld met de Multidimensionale Vermoeid-

heids Index.
3
 Deze algemene vermoeidheid leidt bij mensen met astma niet tot minder 

energie om activiteiten te ondernemen of tot minder motivatie om activiteiten te 

ondernemen dan bij mensen in de algemene bevolking. Ook geven mensen met astma 

niet aan meer last te hebben van mentale vermoeidheid dan de algemene bevolking.  

 

 Mensen met COPD voelen zich over het algemeen ook meer vermoeid dan de 

algemene bevolking. Daarnaast geven zij ook aan meer last te hebben van lichamelijke 

vermoeidheid, minder energie om activiteiten te ondernemen („reductie in activiteit‟) 

en minder motivatie om dingen te doen dan de algemene bevolking (Tabel 2.3 in 

Bijlage 1).  

 

 Kijken we naar subgroepen van mensen met astma dan valt op dat mensen met 

astma met comorbiditeit zich over het algemeen meer vermoeid voelen dan mensen 

met astma zonder comorbiditeit (uitgezonderd „mentale vermoeidheid‟) (Figuur 

2.5); mensen met astma met een slechte symptoomcontrole voelen zich op alle 

terreinen meer vermoeid dan mensen met astma met een goede symptoomcontrole. 

 

 Ook binnen de groep mensen met COPD zijn er individuele verschillen in 

vermoeidheid: mensen met COPD die ouder zijn dan 65 voelen zich op alle 

aspecten meer vermoeid dan mensen met COPD die jonger zijn (uitgezonderd 

mentale vermoeidheid). Naarmate mensen met COPD meer last hebben van 

dyspneu, neemt de vermoeidheid toe (Figuur 2.6). 

  

                                                                                                                                                               

voorgelegd. Er is gevraagd in welke mate (nooit/soms/meestal/altijd) men deze taken als onderdeel van de 

dagelijkse omgang met de ziekte beschouwt. Omgaan met beperkte energie was één van deze taken.   

Bron: Van Houtum L, Rijken M, Heijmans M, Groenewegen P. Self-management support needs of patients 

with chronic illness: do needs for support differ according to the course of illness? Patient Education and 

Counseling 2013, 93(3), 626-632. 
3  Mensen zijn gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over hun energielevel; bijvoorbeeld of zij zich de 

laatste vermoeid hebben gevoeld, hoe fit zij zich voelden en of zij zich konden concentreren. De schaal 

loopt van 4 („niet vermoeid‟) tot 20 („erg vermoeid‟). 

Bron: Schwarz R. Krauss O. Hinz A. Fatigue in the general population. Onkologie 2003, 26: 140-144. 
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Figuur 2.5. Scores* op de multidimensionale vermoeidheidsindex voor mensen met 

astma zonder en met comorbiditeit, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Scores variëren van 4 tot 20 waarbij hogere scores duiden op meer vermoeidheid 

 

 

Figuur 2.6. Scores* op de multidimensionale vermoeidheidsindex van mensen COPD 

naar mate van dyspneu, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*  Scores variëren van 4 tot 20 waarbij hogere scores duiden op meer vermoeidheid 
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2.3 Omgaan met benauwdheid 

 

Kortademigheid of benauwdheid is een kenmerkende klacht bij astma of COPD. De 

mate waarin mensen benauwd zijn en het gevoel hebben deze benauwdheid zelf te 

kunnen controleren is van invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Bijna één 

derde van de mensen met astma en 44% van de mensen met COPD geeft aan hun 

dat zij zelf geen of weinig invloed hebben op hun benauwdheid.  

 

 De mate waarin mensen met astma of COPD zich opgewassen voelen tegen hun 

benauwdheid is in kaart gebracht door het beantwoorden van een aantal vragen en 

stellingen op een schaal van 1 („Nee, ik ben er van overtuigd dat dat niet zo is‟) tot 4 

(„Ja daar ben ik van overtuigd‟)
4
. Van de mensen met astma geeft bijna één derde aan 

dat zij denken dat zij hun benauwdheid niet kunnen beïnvloeden (29%, BI: 23.9-35.2). 

Van de mensen met COPD geeft 44% (BI: 37.7-49.8) aan dat zij denken dat zij hun 

benauwdheid niet kunnen beïnvloeden. Van de mensen met astma geeft 18% (BI: 

13.9-23.5) aan dat zij zich machteloos voelen tegenover hun benauwdheid en dit is het 

geval voor 38% van de mensen met COPD (BI: 32.2-44.4).  

 

 Wanneer we kijken naar de gemiddelde totaalscore op alle vragen, scoren mensen met 

astma op een schaal van 4 punten gemiddeld een 3 (BI: 2.9-3.0) en mensen met COPD 

een 2.7 (BI: 2.6-2.7). Hoewel de score van mensen met astma in 2009 niet veel ver-

schilt met die van 2013 (2.8 (BI: 2.8-2.9) versus 3.0 op een schaal van 1-4) is dit wel 

een significante toename (lineaire stijging). Mensen met astma geven in 2013 dus 

vaker aan dat zij hun benauwdheid positief kunnen beïnvloeden dan in 2011. De score 

van mensen met COPD is tussen 2009 en 2013 stabiel (Figuur 2.7 en Tabel 2.4 in 

Bijlage 1)   

  

                                                           
4  De mate waarin mensen zich opgewassen voelen tegen hun benauwdheid is gemeten met de SESD-

vragenlijst (Vercoulen et al., 1998). Dit is een vragenlijst met 7items. Voorbeelden van vragen zijn: „Denkt 

u dat u zelf uw benauwdheid kunt beïnvloeden?‟ en „Als ik benauwd word dan lukt het mij om mijn 

benauwdheid onder controle te krijgen‟.  De antwoordcategorieën 1 („Nee, ik ben er van overtuigd dat dat 

niet zo is‟) en 2 („Ik denk van niet‟) zijn samengenomen.  
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Figuur 2.7:  Mate waarin mensen met astma of COPD zich opgewassen voelen tegen hun 

 benauwdheid gemeten met de SESD-vragenlijst, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Scores variëren van 1 tot 4, waarbij een hogere score aangeeft dat mensen beter in staat 

zijn om met hun benauwdheid om te gaan.   
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2.4 Psychosociale problemen 
 

Psychosociale problemen op het gebied van werk, seksualiteit en inkomen worden 

door mensen met astma en COPD vaker gerapporteerd dan door mensen in de 

algemene bevolking. Problemen op het gebied van wonen, vrijetijdsbesteding of in 

de relatie met familie of vrienden komen niet vaker voor dan in de algemene 

bevolking.  

 

 Circa één op de vijf mensen met astma ervaart problemen op het gebied van werk, 

financiën of seksualiteit. Dit is hoger dan in de algemene bevolking waar 10% 

problemen met werk rapporteert, 5% problemen heeft met financiën en 4% seksuele 

problemen ervaart
5
.   

 Mensen met COPD ervaren meer problemen op het gebied van financiën en op het 

gebied van seksualiteit dan de algemene bevolking (Figuur 2.8). 

 

 

 

 

Figuur 2.8. Percentage mensen met astma of COPD dat op een bepaald gebied 

psychosociale problemen ervaart, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Cijfers van de algemene bevolking op basis van een steekproef uit de Nederlandse Bevolking; 

ingeschrevenen in huisartspraktijken (NIVEL, NS-2, 2001) 

 

 

 

 

                                                           
5  In aanmerking moet worden genomen dat de groep mensen met astma gemiddeld jonger is dan de groep 

mensen met COPD en ook iets jonger dan de  algemene bevolking. Bekend is dat psychosociale iets vaker 

gerapporteerd worden door jongeren.   
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2.5 Geluk en tevredenheid6 

 

Hoewel een aanzienlijk deel van de mensen met astma of COPD aangeeft (zeer) 

gelukkig te zijn, zijn zij als groep toch minder vaak (zeer) gelukkig dan mensen 

binnen de algemene bevolking. De mate waarin mensen met astma of COPD 

gelukkig of tevreden zijn met het leven is de laatste jaren onveranderd  

 

 Een groot gedeelte van de mensen met astma of COPD geeft aan dat zij (zeer) 

gelukkig zijn. Van de mensen met astma is in 2013 77% (BI: 70.5-82.3) (zeer) 

gelukkig, van de mensen met COPD is dit 65% (BI: 58.4-71.3) (Figuur 2.9). Van de 

algemene bevolking geeft in 2012 83% aan (zeer) gelukkig te zijn (CBS, 2014).  

 

 Er zijn binnen de groep mensen met astma geen significante verschillen naar 

achtergrondkenmerken in de mate waarin men gelukkig is.  

 

 Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu zijn minder vaak (zeer) 

gelukkig dan mensen met COPD met een milde vorm van dyspneu. Er zijn binnen 

de groep mensen met COPD geen significante verschillen tussen mannen en 

vrouwen, of naar leeftijd en de aanwezigheid van comorbiditeit. 

 

 Er zijn geen significante veranderingen in het percentage mensen met astma of COPD 

dat aangeeft (zeer) gelukkig te zijn door de jaren heen. 

 

 In 2013 is 43% (BI: 36.3-49.9) van de mensen met astma buitengewoon of zeer 

tevreden met het leven, dit is het geval voor 24% (BI: 18.0-31.0) van de mensen met 

COPD (Figuur 2.10)
7
.    

 

 Er zijn binnen de groep mensen met astma geen significante verschillen naar 

achtergrondkenmerken in de mate waarin men tevreden is met het leven.  

 

 Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu zijn minder vaak 

buitengewoon of zeer tevreden dan mensen met COPD met een milde vorm van 

dyspneu. Er zijn binnen de groep mensen met COPD geen significante verschillen 

tussen mannen en vrouwen, of naar leeftijd en de aanwezigheid van comorbiditeit. 

 

 Er zijn geen significante veranderingen in het percentage mensen met astma of COPD 

dat aangeeft buitengewoon of zeer tevreden te zijn door de jaren heen. 

 

 

                                                           
6  Er is aan mensen met astma of COPD gevraagd of men zich een gelukkig mens voelt en/of men tevreden is 

met het leven dat men op dit moment leidt. De vraagstellingen zijn afkomstig uit het POLS onderzoek van 

CBS waar deze vraag jaarlijks gesteld wordt aan personen van 18 jaar en ouder in de Nederlandse 

bevolking. Hier is het percentage mensen samengenomen dat (zeer) gelukkig is en het percentage mensen 

dat buitengewoon tevreden en zeer tevreden is.  
7  Vanwege andere rekenmethoden kunnen wij deze cijfers niet vergeleken met het percentage mensen binnen 

de algemene bevolking dat aangeeft tevreden te zijn met het leven.  
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Figuur 2.9: Percentage mensen met astma, COPD dat (zeer) gelukkig is, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.10:   Percentage mensen met astma of COPD dat buitengewoon of zeer tevreden     

  is met het leven, 2013 
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2.6 Omgang met de longziekte in de sociale omgeving 
 

Mensen met astma of COPD lopen over het algemeen niet te koop met hun 

longziekte. Eén op de drie mensen met astma of COPD probeert de longziekte te 

verbergen, vermijd er over te praten of doet zich flinker voor dan men zich in 

werkelijkheid voelt. Slechts een klein gedeelte van de mensen met astma of COPD 

geeft aan dat zij aan anderen vragen om rekening te houden met hun longziekte. 

 

 Van de mensen met astma of COPD geeft een gedeelte aan dat zij niet praten over hun 

longziekte of niet laten merken wat hun longziekte voor invloed heeft op hoe zij zich 

voelen. 

 

Van de mensen met astma:  

 Verbergt 29% (BI: 23.8-35.9) voor anderen dat zij een longziekte hebben en 

vermijdt ruim één derde (36%, BI: 29.7-42.2) te praten over hun longziekte met de 

mensen om hen heen. 

 Laat slechts 5% (BI: 2.9-9.2) aan anderen merken dat zij een longziekte hebben en 

vraagt maar 9% (BI: 5.9-13.5) of mensen rekening willen houden met hun 

longziekte. 

 Geeft 30% (BI:24.0-35.9) aan dat zij zich ten opzichte van hun sociale omgeving 

vaak of bijna altijd flinker voordoen dan zij zich voelen. 

 Zegt bijna één vijfde (19%, BI: 14.7-25.1) tegen anderen dat zij minder last hebben 

van hun longziekte dan dat in werkelijkheid het geval is. 

 

Van de mensen met COPD: 

 Verbergt bijna één derde (32%, BI: 26.7-37.9) voor anderen dat zij een longziekte 

hebben en vermijd ruim één derde (37%, BI: 31.4-42.9) te praten over hun 

longziekte met de mensen om hen heen. 

 Laat ongeveer één tiende (9%, BI: 5.9-12.8) aan anderen merken dat zij een 

longziekte hebben en vraagt maar 8% (BI: 5.0-11.5) of mensen rekening willen 

houden met hun longziekte. 

 Geeft 35% (BI: 29.6-40.1) aan dat zij zich ten opzichte van hun sociale omgeving 

vaak of bijna altijd flinker voordoen dan zij zich voelen. 

 Zegt bijna een kwart (23%, BI: 18.1-28.3) tegen anderen dat zij minder last hebben 

van hun longziekte dan dat in werkelijkheid het geval is (Tabel 2.5. in Bijlage 1) 
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2.7 Begrip van de sociale omgeving voor de longziekte 
 

Mensen met astma of COPD geven het begrip en de kennis van astma of COPD 

binnen de eigen sociale omgeving een onvoldoende. Op de vraag of mensen in de 

omgeving weten wat het hebben van een longaandoening betekent, of men er begrip 

voor heeft en of men in het gedrag rekening houdt met mensen met een 

longaandoening (bijvoorbeeld door niet in hun bijzijn te roken) geven mensen met 

astma of COPD aan dat dit meestal niet het geval is.  

 

 Mensen met astma geven gemiddeld een 5.1 (BI: 4.7-5.5) (op een schaal van 0-10) aan 

de mate waarin zij begrip ervaren van de mensen in hun omgeving voor hun 

longziekte. Mensen met COPD geven hieraan gemiddeld een 5.3 (BI: 4.9-5.8) (Figuur 

2.11).  

 

 Mensen met astma geven ook gemiddeld een 5.1 (BI: 4.6-5.5) aan de mate waarin 

mensen in hun omgeving weten dat bepaalde prikkels hun longklachten kunnen 

verergeren. Mensen met COPD scoren een 5.5 (BI: 5.1-5.9) (Figuur 2.11).     

 

 Mensen met astma geven gemiddeld een 5 (BI: 4.6-5.5) aan de mate waarin mensen in 

hun omgeving door hun gedrag rekening houden met hun longziekte. Mensen met 

COPD beoordelen dit gemiddeld met een 5.6 (BI: 5.2-6.0) (Figuur 2.11).   

 

 De beoordeling van het begrip, de kennis en het gedrag van de sociale omgeving 

door mensen met astma of COPD verschilt niet significant naar 

achtergrondkenmerken (Tabel 2.6, Tabel 2.7 en Tabel 2.8 in Bijlage 1). 

 

 

Figuur 2.11: Cijfer dat mensen met astma of COPD geven aan de mate waarin mensen 

om hen heen begrip hebben voor hun longziekte, kennis hebben over hun 

longziekte en door hun gedrag rekening houden met hun longziekte, 2014 
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3 Zorggebruik van mensen met astma of COPD 
 

 

 

Het hebben van een chronische ziekte zoals astma of COPD impliceert vaak een behoefte 

aan zorg en in veel gevallen ook een behoefte aan ondersteuning thuis of in de 

samenleving. Het streven is om zorg voor mensen met astma of COPD zoveel mogelijk te 

laten plaats vinden in de eerste lijn, dicht bij huis en te voorkomen dat er onnodig een 

beroep wordt gedaan op complexere en duurdere zorg binnen de tweede lijn. Bij 

complexe problematiek of verergering van klachten wordt wel doorverwezen naar de 

tweede lijn waarbij het echter nadrukkelijk de bedoeling is om bij stabilisatie of 

vermindering van klachten weer terug te verwijzen naar de eerste lijn. Naast het zoveel 

mogelijk organiseren van zorg in de eerste lijn ligt er binnen de zorg ook veel nadruk op 

zelfmanagement en zelfredzaamheid. Mensen worden steeds meer geacht zelf  

verantwoordelijkheid te nemen in de dagelijkse omgang met hun ziekte. Daarbij kan het 

Sociale netwerk een belangrijke rol spelen. Mensen uit het sociale netwerk kunnen hulp 

en ondersteuning bieden die de zelfredzaamheid en het zelfmanagement thuis kunnen 

bevorderen. Hulpmiddelen kunnen eenzelfde functie vervullen, bijvoorbeeld 

aanpassingen aan de woning of loophulpmiddelen kunnen mensen helpen zich langer 

zelfstandig te redden.  

 

In dit hoofdstuk vindt u informatie over:  

 3.1. Zorggebruik in de eerste lijn 

 3.1.1 Huisartsenzorg 

 3.1.2 Paramedische zorg 

 3.2 Zorggebruik in de tweede lijn 

 3.2.1 Medisch specialistische zorg 

 3.2.2 Ziekenhuisopnames 

 3.3. Professionele en informele zorg thuis  

 3.4. Gebruik van hulpmiddelen 
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3.1 Zorggebruik in de eerste lijn 
 

3.1.1 Huisartsenzorg 

Bijna iedereen met astma of COPD heeft contact met de huisarts. Daarnaast heeft 

meer dan de helft van de mensen met astma of COPD jaarlijks één of meerdere 

keren contact met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Hoewel het 

percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft met de huisarts de laatste 

jaren redelijk stabiel is, stijgt het percentage dat contact heeft met de POH nog 

steeds. Het gemiddeld aantal contacten met de huisarts of POH op jaarbasis is 

echter min of meer stabiel. 

 

 Ruim 90% van de mensen met astma of mensen met COPD geeft aan dat zij in 2012 

één of meerdere keren contact hadden met de huisarts. Dit is hoger dan in de algemene 

bevolking waar in 2013 72% contact met de huisarts (CBS, POLS 2013). Het 

percentage mensen met astma of COPD dat op jaarbasis contact heeft met de huisarts 

is sinds 2004 weinig veranderd (Figuur 3.1 en Figuur 3.2 en Tabel 3.1 in Bijlage 1).  

 

 Het percentage mensen met astma of COPD dat jaarlijks één of meerder keren 

contact heeft met de huisarts verschilt niet naar achtergrondkenmerken als leeftijd, 

geslacht, comorbiditeit of ernst van de longziekte: nagenoeg iedereen heeft contact.  

 

 Van de mensen met astma heeft in 2012 53% contact gehad met de 

praktijkondersteuner van de huisarts, van de mensen met COPD is dit 62%.   

 

 Ook hier zijn er geen significante verschillen naar achtergrondkenmerken in het 

percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft de praktijkondersteuner  

(Tabel 3.2 in Bijlage 1) 

 

Het percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft met de praktijkonder-

steuner van de huisarts is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen (lineaire stijging):  

 17% (BI: 13.5-21.5) van de mensen met astma gaf aan dat zij in 2004 één of 

meerdere keren contact hadden met de praktijkondersteuner van de huisarts in 

vergelijking met 53% van de mensen met astma in 2012 (BI: 45.1-60.9) (Figuur 

3.1).  

 Van de mensen met COPD gaf 25% aan dat zij in 2004 één of meerdere keren  

contact hadden gehad met de praktijkondersteuner van de huisarts (BI:19.7-30.4) in 

vergelijking met 62% (BI: 54.0-69.7) van de mensen met COPD in 2012 (Figuur 

3.2).  
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Figuur 3.1: Percentage mensen met astma dat contact heeft met de huisarts en met de 

prakijkondersteuner huisarts, 2004-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: Percentage mensen met COPD dat contact heeft met de huisarts en met de 

prakijkondersteuner huisarts, 2004-2012 
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 Mensen met astma die contact hadden met de huisarts en/of de praktijkondersteuner 

hadden in 2012 gemiddeld 5 keer contact met de huisarts en 3 keer contact gehad met 

de praktijkondersteuner van de huisarts. 

 

 Mensen met astma met een slechte symptoomcontrole die contact hadden met de 

huisarts hadden significant meer contacten met de huisarts dan mensen met astma 

met een goede symptoomcontrole in 2012. Er waren geen verschillen naar geslacht, 

leeftijd, en de aanwezigheid van comorbiditeit in het aantal contacten dat mensen 

met astma hadden met de huisarts (zie ook Tabel 3.3 in Bijlage 1). Ook het 

gemiddeld aantal contacten met de praktijkondersteuner verschilde niet naar 

subgroepen.  

 

 Het aantal contacten dat mensen met astma op jaarbasis hebben met de huisarts is 

significant gedaald tussen 2004 en 2012 (lineaire daling). In 2004 hadden mensen met 

astma gemiddeld 5.7 contacten met de huisarts (BI: 3.9-5.3) en in 2012 4.6 contacten 

(BI: 3.9-5.3). Deze daling doet zich echter voornamelijk voor tussen 2004 en tussen 

2006. In 2006 is het gemiddeld aantal contacten met de huisarts 4.7 (BI: 4.3-5.1) 

(Figuur 3.3). Er zijn geen veranderingen in het aantal contacten dat mensen met astma 

hebben met de praktijkondersteuner in de afgelopen jaren, in 2006 hadden mensen met 

astma gemiddeld 2.8 keer contact met de POH (BI: 2.2-3.5) en in 2012 2.6 keer (BI: 

2.1-3.0) (Figuur 3.4).  

 

 Mensen met COPD die contact hadden met de huisarts en/of de praktijkondersteuner 

in 2012 hadden gemiddeld 6 keer contact met de huisarts en 3 keer contact met de 

praktijkondersteuner van de huisarts. 

 

 Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu hadden in 2012 significant 

meer contacten met de huisarts dan mensen met COPD met een milde vorm van 

dyspneu. Er waren geen verschillen naar geslacht, leeftijd, en de aanwezigheid van 

comorbiditeit in het aantal contacten dat mensen met COPD hadden met de huisarts 

(zie ook Tabel 3.3 in Bijlage 1). Het gemiddeld aantal contacten met de 

praktijkondersteuner verschilt niet naar subgroepen.   

 

 Het aantal contacten dat mensen met COPD op jaarbasis hebben met de huisarts of de 

praktijkondersteuner is niet significant veranderd tussen 2004 en 2012. In 2004 

hadden mensen met COPD gemiddeld 6.3 contacten met de huisarts (BI: 5.7-6.9) en in 

2012 5.6 contacten (BI: 4.8-6.4) (Figuur 3.3). Er zijn tevens geen veranderingen in het 

aantal contacten dat mensen met COPD hebben met de praktijkondersteuner in de 

afgelopen jaren, in 2006 lag het gemiddeld aantal contacten met de 

praktijkondersteuner van mensen met COPD op 2.9 (BI: 2.0-3.8) en in 2012 op 2.6 

keer (BI: 2.1-3.0) (Figuur 3.4).  
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Figuur 3.3: Aantal contacten van mensen met astma of COPD met de huisarts, 2004-

2012
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4: Aantal contacten van mensen met astma of COPD met de 

praktijkondersteuner van de huisarts, 2006-2012
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buiten kantoortijden of in de weekenden  zijn mensen die een arts nodig hebben 

aangewezen op de huisartsenpost. Van de mensen met astma heeft 16% (BI: 10.8-

22.4) in 2012 één of meerdere keren contact gehad met de huisartsenpost. Voor 

mensen met COPD lag dit percentage op 18% (BI: 12.3-24.4). Het percentage mensen 

met astma of COPD dat jaarlijks een of meerdere keren een huisartsenpost bezoekt 

fluctueert door de tijd heen (Figuur 3.5) maar van een significante trend is geen 

sprake. 

                                                           
8 Van de mensen die contact hebben gehad met de huisarts 
9 Van de mensen die contact hebben gehad met de praktijkondersteuner van de huisarts 
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Figuur 3.5:  Percentage mensen met astma of COPD dat de huisartsenpost bezoekt, 

2004-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Paramedici 

Meer dan de helft van de mensen met astma of COPD heeft contact met een 

paramedicus. De fysiotherapeut is daarbij de belangrijkste zorgverlener, gevolgd 

door de mondhygiënist, diëtist en podotherapeut. Het percentage mensen dat op 

jaarbasis contact heeft met de fysiotherapeut is onder mensen met astma of COPD 

min of meer constant. Onder mensen met COPD bezoeken met name mensen met 

comorbiditeit en/of ernstige dyspneu de fysiotherapeut.  

 

 Van de mensen met astma heeft in 2012 35% contact gehad met de fysiotherapeut (BI: 

28.6-42.5). Onder mensen met COPD was dit 43% (BI:35.4-50.0).  

 

 Er zijn geen verschillen naar subgroepen in het percentage mensen met astma dat 

contact heeft met de fysiotherapeut (Tabel 3.4 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met COPD met comorbiditeit hebben wel vaker contact met de 

fysiotherapeut dan mensen met COPD zonder comorbiditeit. Mensen met COPD 

met een ernstige vorm van dyspneu hebben eveneens vaker contact met de 

fysiotherapeut dan mensen met COPD met een milde vorm van dyspneu. Er zijn 

binnen de groep mensen met COPD geen verschillen tussen mannen en vrouwen in 

het percentage mensen dat contact heeft met de fysiotherapeut of verschillen op 

basis van leeftijd (Tabel 3.4 in Bijlage 1). 

 

 Zowel onder mensen met astma als mensen met COPD is het percentage mensen dat 

contact heeft met de fysiotherapeut tussen 2004 en 2012 min of meer stabiel (Figuur 

3.6). Hoewel bij mensen met COPD sprake lijkt van een stijging over deze periode  

van 31% in 2004 tot 43% in 2012 is deze stijging niet significant (Figuur 3.6). 

 

 

 



Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 37 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Astma COPD

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2006 2008 2010 2012

Astma COPD

 Naast de fysiotherapeut, bezoeken mensen met astma of COPD met name de 

mondhygiënist, diëtist en podotherapeut daar waar het gaat om paramedische zorg. 

 

 Van de mensen met astma had 59% (BI: 52.3-64.9) in 2012 één of meerdere keren 

contact met een paramedicus. In 2004 was dit nog 45% (BI: 40.5-49.6). Het 

percentage mensen met astma dat contact had met een paramedicus is daarmee 

significant toegenomen in de afgelopen jaren (lineaire stijging). Van de mensen met 

COPD had 60% (BI: 53.7-66.3) in 2012 een of meerdere keren contact gehad met een 

paramedicus. Tussen 2004 en 2012 lijkt het contact met een paramedicus voor mensen 

met COPD licht gestegen maar van een significante toename is geen sprake (Figuur 

3.7).  
 

 

Figuur 3.6: Percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft gehad met een 

fysiotherapeut, 2004 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 3.7: Percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft gehad met een 

paramedicus, 2004 -2012 
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3.2 Zorggebruik in de tweede lijn 
 

3.2.1 Medisch specialistische zorg 

Meer dan de helft van de mensen met astma en driekwart van de mensen met COPD 

heeft contact met één of meerdere medisch specialisten. Mensen met astma die 

ouder zijn of hun symptomen slechter onder controle hebben bezoeken vaker de 

specialist. Mensen met COPD bezoeken vaker de specialist naarmate zij meer last 

hebben van kortademigheid. Vijftien procent van de mensen met astma en 52% van 

de mensen met COPD had in 2012 contact met de longarts; 12% van de mensen met 

astma en 40% van de mensen met COPD had (ook) contact met de 

longverpleegkundige in het ziekenhuis. Het percentage mensen met astma of COPD 

dat contact heeft met de longarts is door de jaren heen vrij stabiel. Binnen de groep 

mensen met COPD is het aandeel mensen dat contact heeft met de 

longverpleegkundige gestegen in de afgelopen jaren.  

 

 Van de mensen met astma had in 2012 56% (BI:49.7-62.9) contact gehad met een 

medisch specialist. Van de mensen met COPD was dit 83% (BI: 76.6-87.9). De top-5 

van specialisten waar mensen met astma of COPD contact mee hebben is: 

 Longarts 

 Cardioloog 

 KNO-arts 

 Oogarts 

 Chirurg 

( zie ook Tabel 3.5 in Bijlage 1).  

 

 Mensen met astma die ouder zijn dan 65 jaar hebben vaker contact met een 

specialist dan mensen met astma tussen 15-44 jaar oud. Tevens hebben mensen met 

astma met een slechte symptoomcontrole vaker contact met een specialist dan 

mensen met astma met een goede symptoomcontrole (Tabel 3.6 in Bijlage 1).  

 

 Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu hebben vaker contact met 

de specialist dan mensen met COPD met een milde vorm van dyspneu (Tabel 3.6 

in Bijlage 1). 

 

 Gemiddeld hebben mensen met astma (die minstens één keer contact hebben gehad 

met een medisch specialist) in 2012 3.3 (BI:2.3-4.4) contacten met een of meerdere 

specialisten. Mensen met COPD (die minstens één keer contact hebben gehad met een 

medisch specialist) hebben in 2012 gemiddeld 4.6 (BI: 3.8-5.3) contacten met een of 

meerdere specialisten.  

 

 Hoewel het percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft met een 

specialist iets fluctueert door de jaren heen, is dit niet significant veranderd sinds 2004 

(Figuur 3.8). 
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Figuur 3.8: Percentage mensen met astma of COPD dat contact heeft gehad met een 

specialist, 2004-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma geeft 15% (BI: 10.8-21.0) aan dat zij in 2012 contact 

hadden met de longarts. Een iets kleiner gedeelte van de mensen met astma (12%, BI: 

7.6-17.3) geeft aan dat zij in 2012 contact hebben gehad met de longverpleegkundige. 

Van de mensen met COPD geeft 52% (BI: 44.4-59.0) aan dat zij in 2012 contact 

hadden met de longarts. Eveneens een iets kleiner gedeelte van de mensen met COPD 

(40% (BI: 33.0-48.0)) geeft aan dat zij in 2012 contact hebben gehad met de 

longverpleegkundige.  

 

 Er zijn geen verschillen tussen subgroepen in het aandeel mensen met astma dat 

contact heeft met de longarts of de longverpleegkundige (Tabel 3.7 en Tabel 3.8 in 

Bijlage 1).   

 

 Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu hebben vaker contact met 

de longarts en de longverpleegkundige dan mensen met COPD met een milde vorm 

van dyspneu (Tabel 3.7 en Tabel 3.8 in Bijlage 1). 

  

 Het percentage mensen met astma dat contact heeft met de longarts en de 

longverpleegkundige is door de jaren heen vrij stabiel (Figuur 3.9). Het percentage 

mensen met COPD dat contact heeft met de longarts is door de jaren heen ook vrij 

stabiel. Het percentage mensen met COPD dat contact heeft met de 

longverpleegkundige is echter significant gestegen sinds 2004 (lineaire stijging). In 

2004 was dit percentage 15% (BI:10.6-19.7) en in 2012 was dit 40% (Figuur 3.10). 
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Figuur 3.9: Percentage mensen met astma dat contact heeft met de longarts en de 

longverpleegkundige, 2004-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.10: Percentage mensen met COPD dat contact heeft met de longarts en de 

longverpleegkundige, 2004-2012 
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3.2.2 Ziekenhuisopnames 

Eén op de tien mensen met astma en één op de vijf van de mensen met COPD is in 

2012 één of meerdere keren opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het percentage 

mensen met astma of COPD dat jaarlijks opgenomen wordt
10

 is vrij stabiel door de 

jaren heen.  

 

 Van de mensen met astma geeft 13% (BI: 8.7-19.4) aan dat zij in 2012 een of 

meerdere keren opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Dit is het geval voor 20% 

(BI: 14.7-27.4) van de mensen met COPD. Van de algemene bevolking werd in 2012 

7% één of meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis (CBS statline, 2014). 

 

 Het percentage mensen dat in 2012 één of meerdere keren opgenomen was in het 

ziekenhuis verschilt niet naar achtergrondkenmerken binnen de groep mensen met 

Astma of COPD (Tabel 3.9 in Bijlage 1)  

 

 Het percentage mensen met astma of COPD dat op jaarbasis één of meerdere 

ziekenhuisopnames meemaakt is door de jaren heen niet significant veranderd (Figuur 

3.11). Wij hebben geen zicht op het aantal ziekenhuisopnames dat het gevolg is van 

exacerbaties. Ziekenhuisopnames van mensen met COPD hebben een belangrijke 

plaats in het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten. Eén van de 

doelstellingen in dit programma is het verminderen van het aantal 

ziekenhuisopnamedagen als gevolg van exacerbaties met 25% (Long Alliantie 

Nederland, 2012). De komende jaren zullen wij daarom extra aandacht schenken aan 

ziekenhuisopnames als gevolg van exacerbaties.  

 

Figuur 3.11: Percentage mensen met astma dat opgenomen is geweest in het ziekenhuis, 

2004-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Het gaat hierbij om alle ziekenhuisopnames. Wij weten niet of deze ziekenhuisopnames te maken hebben 

met de longziekte.  
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3.3 Professionele en informele zorg thuis 
 

Mensen met astma maken niet of nauwelijks gebruik van professionele zorg thuis 

via de Wmo of AWBZ. Van de mensen met COPD ontvangt ongeveer 10% 

huishoudelijke hulp via de Wmo en 5% (ook) verpleging of verzorging via de 

AWBZ. Het gaat daarbij vooral om oudere COPD patiënten en/of COPD patiënten 

met ernstige dyspneu. Ongeveer één vijfde van de mensen met astma en een kwart 

van de mensen met COPD ontvangt informele zorg vanuit het eigen sociale netwerk; 

het gaat met name om hulp bij huishoudelijke taken. Het meest vaak wordt 

informele zorg gegeven door partners. Het aandeel mensen met astma of COPD dat 

professionele of informele hulp thuis krijgt fluctueert, maar van een significante toe-

of afname is geen sprake. 

 

 Van de mensen met astma ontving in 2012 2% huishoudelijke hulp via de Wmo (BI: 

0.7-4.7); eveneens 2% kreeg hulp via de AWBZ (BI: 1.0-5.4) (Figuur 3.12 en Figuur 

3.13).  

 

 Er waren geen verschillen naar achtergrondkenmerken binnen de groep mensen 

met astma in het aandeel mensen dat professionele zorg thuis kreeg in 2012 (Tabel 

3.10 in Bijlage 1).  

 

 Van de mensen met COPD ontving in 2012 10% huishoudelijke hulp via de Wmo (BI: 

5.9-15.3) en 5% kreeg hulp via de AWBZ (BI: 2.6-8.2) (Figuur 3.12 en Figuur 3.13).  

 

 Mensen met COPD van 65 jaar of ouder kregen wel vaker thuiszorg (totaal van 

zorg via de Wmo of AWBZ) dan mensen met COPD die jonger dan 65 jaar zijn. 

Hetzelfde geldt voor mensen met COPD met ernstige dyspneu in vergelijking met 

mensen met COPD met een matige vorm van dyspneu (Tabel 3.10 in Bijlage 1). 

 

 Het percentage mensen met astma of COPD dat hulp krijgt via de Wmo of AWBZ 

fluctueert tussen 2007 en 2012 maar van een significante toe- of afname is geen sprake 

(Figuur 3.12 en figuur 3.13). 
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Figuur 3.12: Percentage mensen met astma of COPD dat thuiszorg ontvangt via de Wmo, 

2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.13: Percentage mensen met astma of COPD dat thuiszorg ontvangt via de 

AWBZ 2007-2012 
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 Naast professionele zorg thuis krijgt ook een gedeelte van de mensen met astma of 

COPD informele zorg van mensen uit hun sociale netwerk. Van de mensen met astma 

kreeg 19% hulp van informele zorgverleners in 2012 (BI: 14.5-25.7). Van de mensen 

met COPD kreeg 23% informele hulp in 2012 (BI: 16.7-30.7). 

 17% van de mensen met astma ontving huishoudelijke hulp (BI: 12.6-23.5), 4%  

kreeg (ook) begeleiding of hulp bij het regelen van zaken (BI: 2.0-6.8) en 3% kreeg 

(ook) verzorging of verpleging thuis (BI: 1.2-5.6) (Figuur 3.14).   

 17% van de mensen met COPD ontving informele hulp in de vorm van 

huishoudelijke hulp (BI: 11.6-23.0), 3% van de mensen met COPD kreeg (ook) 

begeleiding of hulp bij het regelen van zaken (BI: 1.0-6.4) en 5% kreeg (ook) 

verzorging of verpleging (BI: 3.2-9.0) (Figuur 3.14).  

 

 Het percentage mensen met astma dat informele hulp kreeg verschilde niet naar 

achtergrondkenmerken (Tabel 3.11 in Bijlage 1).  

 

 Mensen met COPD die een ernstige vorm van dyspneu hebben kregen in 2012 

vaker informele zorg dan mensen met COPD met een milde of matige vorm van 

dyspneu. Verschillen in het aandeel mensen met COPD dat informele zorg kreeg 

naar geslacht, leeftijd of de aanwezigheid van comorbiditeit werden niet gevonden.  

 

 Mensen met astma of COPD die in 2012 hulp kregen vanuit hun informele netwerk 

kregen dit het meest vaak van hun partner (dit was het geval voor 73% (BI: 59.3-83.4) 

van de mensen met astma en 71% (BI: 61.1-79.4) van de mensen met COPD). 

 Ook kreeg een kwart van de mensen met astma (BI: 14.5-38.5) hulp van uitwonende 

kinderen en 29% van de mensen met astma ontving hulp van familieleden (BI: 17.3-

44.6). Mensen met astma ontvingen het minst vaak hulp van buren, vrienden of 

kennissen (12%, 5.0-24.5). Van de mensen met COPD ontving ook ongeveer een 

kwart (23%, BI: 13.3-36.4) hulp van uitwonende kinderen. Bijna 30% van de mensen 

met COPD (28%, BI: 18.8-38.4) kreeg hulp van buren, vrienden, of kennissen en een 

kleiner gedeelte (14%, BI: 7.8-22.6) kreeg hulp van familieleden (Tabel 3.1).   

 

 Het percentage mensen met astma of COPD dat informele hulp krijgt is niet 

significant veranderd sinds 2004 (Figuur 3.15). 

 

 

Tabel 3.1: Persoon van wie mensen met astma of COPD informele hulp ontvangen
11

, 

2012 

 

Informele zorgverleners  Astma  COPD 

 % 95%-BI  % 95%-BI 

Partner 73 59.3-83.4  71 61.1-79.4 

Uitwonende kinderen 25 14.5-38.5  23 13.3-36.4 

Buren, vrienden, kennissen 12 5.0-24.5  28 18.8-38.4 

Andere uitwonende familieleden 29 17.3-44.6  14 7.8-22.6 

                                                           
11 Als zij hebben aangegeven dat zij informele hulp ontvangen 
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Figuur 3.14: Percentage mensen met astma of COPD dat informele zorg ontvangt in de 

vorm van huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.15: Percentage mensen met astma of COPD dat informele hulp ontvangt 2004-

2012 
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3.4 Gebruik van hulpmiddelen 

 

Meer dan de helft van de mensen met astma en bijna driekwart van de mensen met 

COPD gebruikt één of meerdere hulpmiddelen. Het gebruik van hulpmiddelen 

hangt deels samen met de langziekte en deels met leeftijd en daarbij behorende 

beperkingen. Visuele hulpmiddelen en steunzolen zijn de meest gerapporteerde 

hulpmiddelen door mensen met astma of COPD. Zij verschillen daarin niet van 

mensen met andere chronische aandoeningen. Het percentage mensen met astma of 

COPD dat hulpmiddelen gebruikt is door de jaren heen vrij stabiel. 

 

 Mensen met astma of COPD kunnen hulpmiddelen gebruiken bij de omgang met hun 

chronische longziekte en de beperkingen die daar mogelijk uit voort komen
12

. Van de 

mensen met astma gebruikt in 2013 60% één of meerdere hulpmiddelen (BI: 52.5-

66.7). Van de mensen met COPD is dit 72% (BI: 64.5-78.4) (Figuur 3.16). Voor een 

deel hangt het gebruik van hulpmiddelen samen met de longziekte, voor een deel met 

leeftijd en daarmee gepaard gaande beperkingen. 

 

 Het type hulpmiddelen dat door mensen met astma of COPD het meest gebruikt 

wordt is „visuele hulpmiddelen‟ (zie Tabel 3.2 en Tabel 3.3). 

 

 Mensen met astma met een slechte symptoomcontrole gebruiken vaker 

hulpmiddelen dan mensen met astma met een goede symptoomcontrole.  

 

 Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu gebruiken vaker 

hulpmiddelen dan mensen met COPD met een milde of matige vorm van dyspneu 

(Tabel 3.12 in Bijlage 1).  

 

 Hoewel het percentage mensen met astma of COPD dat één of meerdere hulpmiddelen 

gebruikt fluctueert door de jaren heen, en er een daling lijkt op te treden in het gebruik 

van hulpmiddelen binnen zowel de groep mensen met astma als de groep mensen met 

COPD, is deze daling tussen 2005 en 2013 niet significant. 

  

                                                           
12

  Het gaat hierbij om het gebruik van hulpmiddelen in het algemeen. Wij weten niet of het gebruik van 

hulpmiddelen te maken heeft met (de gevolgen van) de chronische longziekte.  
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Figuur 3.16: Percentage mensen met astma of COPD dat een of meerdere hulpmiddelen 

gebruikt, 2005-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2:    Top 5 van gebruikte hulpmiddelen door mensen met astma, 2013 

 

Hulpmiddelen  % 95%-BI 

1. Visueel hulpmiddel 44 37.8-51.1 

2. Steunzolen 9 5.6-14.4 

3. Scootmobiel of aangepaste fiets 3 1.5-6.4 

4. Orthopedische of aangepaste schoenen 3 1.7-4.8 

5. Gehoorapparaat  2 0.7-5.6 

 

 

Tabel 3.3: Top 5 van gebruikte hulpmiddelen door mensen met COPD, 2013 

 

Hulpmiddelen  % 95%-BI 

1. Visueel hulpmiddel 42 35.4-48.8 

2. Steunzolen 12 9.1-16.4 

3. Woningaanpassingen  10 7.2-14.5 

4. Loophulpmiddelen 9 5.4-14.0 

5. Scootmobiel of aangepaste fiets 7 4.3-11.2 
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4 Mensen met astma of COPD in de spreekkamer 
 

 

 

In Nederland is sinds 2008 gekozen voor een programmatische aanpak van de zorg voor 

mensen met een chronische ziekte (Kamerbrief VWS, 2008). Binnen de programmatische 

aanpak, gebaseerd op het Chronic Care Model (Bodenheimer, 2002) staat 

persoonsgerichte zorg op maat centraal. Dit betekent dat de zorg moet aansluiten bij de 

behoeften, mogelijkheden en wensen van de patiënt (VWS, 2008; 2014). De patiënt met 

zijn zorgvraag staat centraal, heeft waar mogelijk zelf de regie en neemt ook zelf 

verantwoordelijkheid om (bijvoorbeeld door aanpassing van de leefstijl en zorgvuldig 

geneesmiddelengebruik) bij te dragen aan een goede gezondheid en optimale kwaliteit 

van leven. Zorgaanbieders ondersteunen daarbij zoveel mogelijk. Zij hebben daar tools 

voor ter beschikking zoals een individueel zorgplan en de patiëntenversie van de 

zorgstandaard. De zorg van verschillende zorgverleners zou in samenhang aangeboden 

moeten worden. Afstemming en coördinatie zijn noodzakelijk zodat de patiënt geen 

hinder ondervindt van meerdere loketten, lijnen of schotten binnen de zorg. 

In dit hoofdstuk komen de ervaringen die mensen met astma of COPD hebben met de 

zorg en de programmatische aanpak daarvan aan bod. Tevens wordt beschreven in 

hoeverre mensen met astma of COPD zelf een actieve rol vervullen in het zorgproces, en 

in hoeverre ze daarbij gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen zoals het individueel 

zorgplan en de patiëntenversie van de zorgstandaard. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 

 4.1. Beoordeling van de zorg 

 4.2. Ervaringen met de programmatische aanpak van de zorg 

 4.3. Mensen met astma of COPD als coproducent in de zorg 

 4.4. Individueel zorgplan 

 4.5. Patiëntenversie van de zorgstandaard 

 4.6. Vaardigheden van mensen met astma of COPD in het regelen van professionele 

zorg 
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Van alle zorgverleners hebben mensen met astma of COPD hebben het meest contact met: 

1. De huisarts 

2. Een paramedicus (het meest vaak de fysiotherapeut) 

3. Een medisch specialist (het meest vaak de longarts) 

4. Praktijkondersteuner van de huisarts 

5. Gespecialiseerd verpleegkundige (het meest vaak de longverpleegkundige) 

4.1 Beoordeling van de zorg 

 

Mensen met astma of COPD zijn over het algemeen positief over de zorg die zij 

krijgen. Zij zijn zowel positief over de afzonderlijke zorgverleners waar zij mee te 

maken hebben (bijvoorbeeld de huisarts, de specialist, de fysiotherapeut en de 

gespecialiseerd verpleegkundige) als over het totaal van zorg dat zij krijgen en de 

organisatie van die zorg. Wel geven mensen met astma of COPD aan dat 

zorgverleners vooral op de hoogte zijn van hun medische situatie en minder van hun 

situatie buiten de spreekkamer. Ook de betrokkenheid bij de zorg van andere 

zorgverleners zou beter kunnen.  

 

 Mensen met astma of COPD geven in 2013 een ruime voldoende (tussen 7.3 en 8.1) 

aan de zorg die zij krijgen van verschillende zorgverleners. Hoewel de rapportcijfers 

voor de verschillende zorgverleners elkaar niet erg ontlopen, scoort de gespecialiseerd 

verpleegkundige bij zowel mensen met astma als COPD het hoogst (Tabel 4.1 in 

Bijlage 1).  

 

 Mensen met astma of COPD hebben het meeste contact met de huisarts (zie Box 4.1). 

Het rapportcijfer dat mensen met astma geven aan de huisarts (7.8 (BI: 7.6-8.0) in 

2013) is vrij stabiel door de jaren heen. Het rapportcijfer dat mensen met COPD aan 

de huisarts geven in 2013 (7.8 (BI: 7.6-8.0) in 2013) is wat gedaald ten opzichte van 

voorgaande jaren (Figuur 4.1).  

 

 Mensen met astma of COPD zijn vrij unaniem in hun oordeel over de huisarts. Het 

rapportcijfer verschilt niet naar achtergrondkenmerken in beide patiëntengroepen 

(Tabel 4.2 in Bijlage 1). 

 

 

Box 4.1  Top 5 van zorgverleners waar mensen met astma of COPD het meest contact 

mee hebben. 
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Figuur 4.1: Rapportcijfer dat mensen met astma of COPD geven aan de huisarts, 2006-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ook de organisatie van het totaal aan zorg dat mensen krijgen wordt gewaardeerd met 

een ruime 7 door mensen met astma (7.2, BI: 7.0-7.4) en mensen met COPD (7.3, BI: 

7.1-7.4). Dit geldt eveneens voor het totaalpakket van zorg dat zij krijgen; mensen met 

astma geven hier een 7.3 voor (BI: 7.2-7.5) en mensen met COPD een 7.5 (BI: 7.3-

7.7).  

 

 Het oordeel van mensen met astma of COPD over de organisatie van de zorg en het 

totaal aan zorg dat zij krijgen verschilt niet naar achtergrondkenmerken (Tabel 4.3 

en 4.4 in Bijlage 1). 

 

 Hoewel de verschillen in de rapportcijfers door de jaren heen vrij klein zijn, daalt 

zowel binnen de groep mensen met astma als binnen de groep mensen met COPD het 

rapportcijfer dat zij geven aan de organisatie van de zorg en het totaal van zorg 

significant (lineaire daling) (Figuur 4.2 en Figuur 4.3).  
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Figuur 4.2: Rapportcijfer dat mensen met astma of COPD geven aan de organisatie van 

de zorg die zij krijgen, 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3: Rapportcijfer dat mensen met astma of COPD geven aan het totaal van zorg 

dat zij krijgen, 2011-2013 
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Figuur 4.4: Beoordeling contact met de huisarts en specialist en ervaren afstemming en 

samenwerking binnen en tussen de eerste en tweede lijn, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Met behulp van de vragenlijst „Continuïteit van zorg‟
13

 is aan mensen met astma of 

COPD gevraagd een oordeel te geven over aspecten van de huisartsenzorg en 

specialistische zorg alsmede over de samenwerking tussen beide (Figuur 4.4). De 

samenwerking binnen de verschillende settings scoort over het algemeen het hoogst, 

de persoonlijke betrokkenheid het laagst. 

 

 Een groot deel van de mensen met astma (ruim 70%) en COPD (rond de 80%) geeft 

aan dat hun huisarts hun medische voorgeschiedenis heel goed kent, maar een kleiner 

deel geeft aan dat dit ook geldt voor hun familieomstandigheden (53% van de mensen 

met astma en 57% van de mensen met COPD) of dagelijkse bezigheden (34% van de 

mensen met astma en 41% van de mensen met COPD) (Tabel 4.5 in Bijlage 1). 

 

 Op de vraag of de huisarts weet wat patiënten belangrijk vinden in de zorg geeft een 

derde van de mensen met astma (37%) en de helft van de mensen met COPD (51%) 

aan dat hun huisarts dit heel goed weet. Een vijfde van de mensen met astma en een 

derde van de mensen met COPD geeft aan dat hun huisarts zelf contact met hen 

opneemt als dat nodig is (zonder dat zij dit vragen) en dat de huisarts voldoende 

contact met hen houdt als zij gezien worden door andere zorgverleners (Tabel 4.6 in 

Bijlage 1). Dit zijn aspecten die vanuit het perspectief van de patiënt dus verbeterd 

kunnen worden. 

 Mensen met astma en COPD zijn, zoals eerder aangegeven wel overwegend positief 

over de samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn. Circa twee derde van de 

mensen met astma of COPD geeft  aan dat zorgverleners informatie binnen de 

                                                           
13  De vragenlijst bestaat uit stellingen waarbij mensen kunnen aangeven in hoeverre ze het met deze 

stellingen eens zijn: 1= Zeer oneens, 2=Oneens, 3=neutraal, 4=eens, 5=zeer eens. Bij het beschrijven van 

percentages zijn de antwoordcategorieën „eens‟ en „zeer eens‟ samengenomen. 
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huisartspraktijk heel goed aan elkaar overdragen en dat zij goed samen werken. Circa 

de helft van de mensen met astma of COPD geeft aan dat zij de indruk hebben dat 

zorgverleners binnen de huisartspraktijk altijd van elkaar weten wat ze doen (Tabel 

4.7 in Bijlage 1). 

 

 Net als voor de huisarts geldt dat mensen met astma of COPD met name aangeven dat 

de specialist hun hun medische voorgeschiedenis goed kent maar minder zicht heeft 

op hun familieomstandigheden en dagelijkse bezigheden. 55% van de mensen met 

astma geeft aan dat hun specialist altijd weet wat hij/zij in eerdere contacten gedaan 

heeft, dit is het geval voor 71% van de mensen met COPD (Tabel 4.8 in Bijlage 1). 

 

 33% van de mensen met astma geeft aan dat de specialist heel goed weet wat zij 

belangrijk vinden in hun zorg en dit is het geval voor 41% van de mensen met COPD; 

13% van de mensen met astma en 28% van de mensen met COPD geeft aan dat de 

specialist zelf contact opneemt zonder dat zij er om vragen. Een minderheid  van de 

mensen met astma (19%) geeft aan dat de specialist voldoende contact met hen houdt 

als zij gezien worden door andere zorgverleners en dit is het geval voor 31% van de 

mensen met COPD (Tabel 4.9 in Bijlage 1). 

 

 Van de mensen met astma geeft 60% aan dat zorgverleners binnen het ziekenhuis 

informatie goed aan elkaar overdragen, van de mensen met COPD geeft 68% dit aan. 

Ook zegt 50% van de mensen met astma en 62% van de mensen met COPD dat 

zorgverleners binnen het ziekenhuis goed samen samenwerken. 45% van de mensen 

met astma en 55% van de mensen met COPD geeft aan zorgverleners binnen het 

ziekenhuis altijd van elkaar weten wat ze doen (Tabel 4.10 in Bijlage 1). 

 

 Met betrekking tot de samenwerking tussen de huisarts en de specialist geeft 55% van 

de mensen met astma en 60% van de mensen met COPD aan dat de huisarts en de 

specialist informatie goed aan elkaar overdragen; 43% van de mensen met astma en 

39% van de mensen met COPD is van mening dat de huisarts en de specialist goed 

samenwerken; 41% van de mensen met astma en 44% van de mensen met COPD geeft 

aan dat de zorg van deze zorgverleners heel goed op elkaar aansluit (Tabel 4.11 in 

Bijlage 1). 
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De PACIC-vragenlijst meet vijf aspecten van chronisch zorg zoals die door patiënten 

ervaren worden:  

Patiëntgerichtheid (de mate waarin de patiënt gestimuleerd wordt actief mee te 

denken over de behandeling en het nemen van beslissingen). 

Organisatie van de zorg. 

Het stellen van gezamenlijke doelen. 

Het gezamenlijk zoeken naar oplossingen van problemen. 

Follow-up en coördinatie. 

4.2 Ervaringen met de programmatische aanpak van de zorg 

 

Mensen met astma of COPD merken in de praktijk maar gedeeltelijk iets van de 

programmatische aanpak van zorg in Nederland  Zij zijn tevreden over de 

organisatie van de zorg en geven aan dat zorgverleners hen vragen stellen over hun 

leefstijl. Echter blijft het vaak bij vragen naar en informeren. Relatief weinig 

mensen met astma of COPD hebben samen met de zorgverlener een behandelplan 

opgesteld of specifieke doelen geformuleerd op het gebied van leefstijl. Ook hebben 

zij niet vaak de ervaring dat zorgverleners zich betrokken tonen bij hun zorg door 

andere zorgverleners buiten hun eigen behandeling.  

 

 De mate waarin programmatische zorg in Nederland daadwerkelijk vorm krijgt, kan 

gemeten worden met de Patient Assesment of Chronic Illness Care vragenlijst (de 

PACIC, Box 4.2). Deze vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met 

aspecten van programmatische zorg. De gemiddelde score op de PACIC van mensen 

met astma of COPD bedraagt respectievelijk 2.4 (BI: 2.3-2.5) en 2.6 (BI: 2.5-2.8) (op 

een schaal van 1 tot 5). Voor de totale groep mensen met een chronische ziekte 

bedraagt de gemiddelde score op de PACIC 2.1 (Janssen et al., 2012) . Een score rond 

de „2‟ betekent dat mensen met astma of COPD soms wat merken van de 

programmatische aanpak van de zorg (Janssen et al., 2012). Mensen met COPD 

hebben, samen met mensen met diabetes de meeste ervaringen met programmatische 

zorg in Nederland. 

 

 

Box 4.2 De PACIC-vragenlijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mensen met astma of COPD scoren laag op de items over het opstellen van hun 

behandelplan en het ontvangen van een kopie daarvan. 15% van de mensen met astma 

geeft aan dat zij geholpen werden bij het opstellen van een behandelplan en dit is het 

geval voor 22% van de mensen met COPD. Ook worden mensen met astma of COPD 

weinig aangemoedigd om naar een cursus of groepsbijeenkomst te gaan die hen zou 

kunnen helpen om met hun longziekte om te gaan. Slechts 6% van de mensen met 

astma heeft deze ervaring en dit geldt voor 11% van de mensen met COPD. Zij scoren 

tevens laag op „follow-up‟; namelijk dat er na een bezoek aan de huisarts, specialist of 

verpleegkundige contact opgenomen werd om nog eens te vragen hoe het met hen 

ging. 11% van de mensen met astma geeft aan dat er contact met hen opgenomen 
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wordt en 13% van de mensen met COPD geeft dit aan. Blijkbaar zijn deze onderdelen 

van de zorg nog minder vanzelfsprekend.  

 

 Hoewel mensen met astma of COPD relatief hoog scoren op de vraag of hen in 

onderzoek direct vragen gesteld worden over hun leefstijl (roken, bewegen, eten, etc.) 

worden vooral mensen met astma minder vaak geholpen om ook specifieke doelen op 

te stellen om hun eetgedrag en bewegingspatroon te verbeteren. Ruim de helft van de 

mensen met astma (62%) of COPD (ook 62%) geeft aan dat hen hier vragen over 

gesteld werden, maar 17% van de mensen met astma geeft aan dat zij geholpen 

werden om specifieke doelen op te stellen en dit is het geval voor 42% van de mensen 

met COPD.  

Mensen met astma of COPD scoren hoog op de tevredenheid over de organisatie van 

de zorg. 86% van de mensen met astma en 83% van de mensen met COPD is tevreden 

over de organisatie van de zorg (Tabel 4.12 in Bijlage 1). 

 

 

4.3 Mensen met astma of COPD als coproducent in de zorg 

 

58% van de mensen met astma en 67% van de mensen COPD geeft aan dat zij zich 

betrokken voelen bij de behandeling of controles die zij krijgen. Ook ruim de helft 

van de mensen met astma of COPD geeft aan dat zij zelf of samen met hun 

zorgverlener beslissingen maken in hun behandeling of controles. Wanneer mensen 

met astma of COPD zich betrokken voelen bij de behandeling of controles die zij 

krijgen én wanneer zij zelf of samen met hun zorgverlener beslissingen maken, kan 

gezegd worden dat zij coproducent zijn van hun zorg. Het percentage mensen met 

COPD dat coproducent is van hun zorg  is significant gestegen sinds 2011. Bij 

mensen met astma zien we deze stijging (nog) niet. 

 

 Meer dan de helft van de mensen met astma of COPD voelt zich actief betrokken bij 

de behandeling of controle van hun longziekte. Van de mensen met astma geeft in 

2014 58% (BI: 48.9-66.2) aan dat zij zich „meestal‟ of „altijd‟ actief betrokken voelen. 

Van de mensen met COPD is dat 67% (BI: 57.2-74.8).  

 

 De mate waarin mensen met astma of COPD aangeven zich actief betrokken te 

voelen bij de behandeling verschilt niet significant naar achtergrondkenmerken 

(Tabel 4.13 in Bijlage 1). 

 

 Het percentage mensen met astma dat aangeeft dat zij zich actief betrokken voelen bij 

de behandeling of controle van hun longziekte fluctueert sterk door de jaren heen. 

Hierdoor is er geen sprake van een significante trend tussen 2011 en 2014. Wel is het 

percentage mensen met astma dat in 2014 aangeeft zich actief betrokken te voelen 

hoger dan in 2011, namelijk 58% ten opzichte van 53% (BI: 46.7-58.5) Binnen de 

groep mensen met COPD fluctueert het percentage dat zich actief betrokken voelt ook 

door de jaren heen, maar overall is er binnen deze groep wel sprake van een 

significante stijging tussen 2011 en 2014 (polynomiaal verband). In 2011 gaf 46% 

(BI:38.4-53.3) van de mensen met COPD aan dat zij zich actief betrokken voelen bij 

hun behandeling of controle, terwijl dit in 2014 67% is (Figuur 4.5). 
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 De belangrijkste redenen waarom mensen met astma of COPD  (die aangeven dat zij 

zich „soms‟, „meestal‟ of „altijd‟ betrokken voelen) zich betrokken voelen bij de 

behandeling of controle van hun longziekte, zijn: 

 Dat zij informatie krijgen die bij hen past (genoemd door 97% van de mensen met 

astma en door 93% van de mensen met COPD). 

 Dat er naar hen geluisterd wordt (genoemd door 92% van de mensen met astma en 

door 95% van de mensen met COPD). 

 Dat zij vragen kunnen stellen (genoemd door 94% van de mensen met astma en 

door 96% van de mensen met COPD). 

 Dat zij longfunctiemetingen of uitslagen van ander onderzoek met hun 

zorgverlener kunnen bespreken (genoemd door 85% van de mensen met astma en 

door 94% van de mensen met COPD). 

 Dat zij zelf kunnen bepalen wanneer behandeling of controle nodig is (genoemd 

door 77% van de mensen met astma en door 70% van de mensen met COPD). 

 Dat zij inspraak hebben in hun behandeling (genoemd door 79% van de mensen 

met astma en door 75% van de mensen met COPD). 

 

 Van de mensen met astma of COPD die zich „meestal „ of „altijd‟ actief betrokken 

voelen bij de behandeling geeft meer dan 80% aan dat zij de volgende dingen doen:  

 Dat zij zelf om uitleg vragen als zij dingen niet begrijpen (dit wordt gedaan door 

93% van de mensen met astma en door 90% van de mensen met COPD). 

 Dat zij zelf thuis hun klachten of symptomen in de gaten houden (dit wordt gedaan 

door 90% van de mensen met astma en door 81% van de mensen met COPD). 

 Dat zij zelf vragen stellen tijdens het consult (dit wordt gedaan door 89% van de 

mensen met astma en door 81% van de mensen met COPD).  

 Dat zij aan hun gezondheid werken, bijvoorbeeld door te bewegen of op hun eten 

te letten (dit wordt gedaan door 88% van de mensen met astma en door 86% van de 

mensen met COPD).  

 

 Ook geeft meer dan 70% van de mensen met astma of COPD die zich „soms‟, 

„meestal‟ of „altijd‟ betrokken voelen aan dat zij longfunctiemetingen of uitslagen van 

ander onderzoek bespreken met hun zorgverleners. Van de mensen met astma die zich 

„soms‟, „meestal‟ of „altijd‟ betrokken voelen geeft ook 70% aan dat zij duidelijk laten 

merken wat hun wensen zijn ten aanzien van een behandeling, dit is het geval voor 

55% van de mensen met COPD (Tabel 4.14 in Bijlage 1). 
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Figuur 4.5: Percentage mensen met astma of COPD dat zich „meestal‟ of „altijd‟ actief 

betrokken voelt bij de behandeling of controles die zij krijgen, 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma wil 16% (BI: 11.9-21.5) nog actiever betrokken worden of 

zijn bij de handeling dan nu het geval is; van de mensen met COPD is dit 13% (BI: 

9.4-17.6) (Tabel 4.15 in Bijlage 1). De belangrijkste redenen waarom mensen met 

astma of COPD niet meer betrokken willen zijn bij hun behandeling of controles, zijn: 

 Omdat zij het niet nodig vinden omdat het zo al goed gaat (genoemd door 68% van 

de mensen met astma en door 67% van de mensen met COPD die niet actiever 

betrokken willen zijn).  

 Omdat zij er geen behoefte aan hebben (genoemd door 26% van de mensen met 

astma en door 31% van de mensen met COPD die niet actiever betrokken willen 

zijn).  

 Omdat zij vinden dat zij al genoeg doen (genoemd door 16% van de mensen met 

astma en door 16% van de mensen met COPD die niet actiever betrokken willen 

zijn). 

 Omdat zij vinden dat de behandeling van hun ziekte een taak is van hun zorgver-

lener (genoemd door 15% van de mensen met astma en door 28% van de mensen 

met COPD die niet actiever betrokken willen zijn). 

 

 Van de mensen met COPD die niet actiever betrokken willen zijn geeft ook 15% aan 

dat zij het niet hun taak vinden. Tevens zegt 15% van de mensen met COPD dat zij te 

weinig informatie hebben om te weten wat zij zouden kunnen doen (Tabel 4.16 in 

Bijlage 1).  
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Mensen met astma of COPD zijn coproducent van hun zorg als zij aangeven dat zij 

zich „meestal‟ of „altijd‟ actief betrokken voelen bij de behandeling of controles die zij 

krijgen én als zij aangeven dat zij „zelf‟ of „samen met de zorgverlener‟ beslissingen 

nemen in hun behandeling of controles.  

 Van de mensen met astma geeft in 2014 68% (BI: 58.8-76.7) aan dat zij óf zelf  óf 

samen met hun zorgverlener beslissingen maken in hun behandeling of controles. Van 

de mensen met COPD is dit 63% (BI: 54.8-71.4).  Zowel onder mensen met astma als 

onder mensen met COPD zijn hierin geen verschillen naar geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau, de aanwezigheid van comorbiditeit, en de mate van 

symptoomcontrole (astma) of mate van dyspneu (COPD). Deze percentages zijn ook 

vrij stabiel door de jaren heen (Figuur 4.6 en Tabel 4.17 in Bijlage 1). 

 

 

Figuur 4.6: Percentage mensen met astma of COPD dat „zelf‟ of „samen met de 

zorgverlener‟ beslissingen neemt in de behandelingen of controles voor hun 

longziekte,2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 4.3  Coproducent in de zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma geeft in 2014 44% (BI: 35.4 – 53.2) aan dat zij coproducent 

zijn van de zorg die zij krijgen (Box 4.3), namelijk dat zij actief betrokken worden bij 

de behandeling of controle van hun longziekte én dat zij keuzes in hun behandeling of 

controle zelf of samen met hun zorgverlener maken. Van de mensen met COPD is 

45% (BI: 36.3-53.0) in 2014 coproducent van de zorg die zij krijgen.  

 

 Respectievelijk 18% (BI: 12.2-25.4) van de mensen met astma en 20% (BI: 14.0-27.8) 

van de mensen met COPD geeft in 2014 aan dat zij niet (of niet regelmatig) betrokken 
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worden bij de behandeling of controle van hun longziekte én dat zij zelf geen rol 

spelen in de keuzes die er gemaakt worden in de behandeling of controle. 

 

 Het  percentage mensen met astma dat coproducent is van hun zorg is tussen 2011 en 

2014 stabiel. Van de mensen met astma was in 2011 42% (BI:36.6-48.5) coproducent 

van hun zorg. Er is wel een significante stijging in het percentage mensen met COPD 

dat coproducent is van hun zorg tussen 2011 en 2014, in 2011 was 29% (BI: 24.1-

35.5) van de mensen met COPD coproducent (lineaire stijging) (Figuur 4.7). 

 

Figuur 4.7: Percentage mensen met astma of COPD dat zich coproducent voelt van de 

zorg die zij krijgen, 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Individueel zorgplan 

 

1 op de 10 mensen met astma en ongeveer een kwart van de mensen met COPD is in 

het bezit van een individueel zorgplan. Ongeveer de helft van de mensen met astma 

die een individueel zorgplan bezitten geeft aan hier ook gebruik van te maken, dit is 

het geval voor driekwart van de mensen met COPD.  Het percentage mensen met 

astma of COPD dat een individueel zorgplan bezit is in de afgelopen jaren niet toe- 

of afgenomen.  

 

 Van de mensen met astma is in 2014 9% (BI: 4.4-15.8) in het bezit van een 

individueel zorgplan (Box 4.4). Van de mensen met astma die een individueel 

zorgplan bezitten, geeft de helft aan dat zij hier ook daadwerkelijk gebruik van maken 

(46%, BI: 26.5-67.5).  

 

 Het percentage mensen dat in het bezit is van een individueel zorgplan verschilt 

niet tussen  subgroepen van mensen met astma op basis van geslacht, leeftijd, de 

aanwezigheid van comorbiditeit en de mate van symptoomcontrole (Tabel 4.18 in 

Bijlage 1).  
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In het individueel zorgplan staan persoonlijke doelen die mensen samen met hun  

zorgverlener kunnen opstellen, staan de afspraken die gemaakt worden met zorgverleners 

en kunnen medische resultaten bijgehouden worden. Het individueel zorgplan kan mensen 

met astma of COPD helpen om de regie te houden over hun zorg (Longfonds, 2013). 

 Het percentage mensen met astma met een individueel zorgplan is niet veranderd sinds 

2011 (Figuur 4.8). 

 

Box 4.4       Individueel zorgplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met COPD is in 2014 25% (BI: 17.8-33.9) in het bezit van een 

individueel zorgplan. Van de mensen met COPD die een individueel zorgplan 

bezitten, geeft driekwart aan dat zij hier gebruik van maken (76%, BI: 58.5-87.8).   

 

 Het percentage mensen met een individueel zorgplan verschilt onder mensen met 

COPD ook niet naar achtergrondkenmerken (Tabel 4.18 in Bijlage 1).  

 

 Er lijkt een stijging zichtbaar in het bezit van het individueel zorgplan onder mensen 

met COPD tussen 2011 (toen had 14% een individueel zorgplan (BI: 9.5-19.9)) en 

2014, deze trend is echter (nog) niet significant (Figuur 4.8).  

 

 De volgende onderdelen maken volgens mensen met astma of COPD onderdeel uit 

van het zorgplan: 

 De medicijnen die zij gaan gebruiken en hoe het effect daarvan wordt gecontro-

leerd (genoemd door 67% (BI: 49.3-80.9) van de mensen met astma en door 60% 

(BI: 45.0-72.9) van de mensen met COPD). 

 Uitslagen van longfunctiemetingen en ander onderzoek (genoemd door 64% (BI: 

46.8-78.7) van de mensen met astma en door 61% (BI: 46.4-73.9) van de mensen 

met COPD). 

 Wat zij zelf kunnen doen om klachten te verminderen (genoemd door 53% (BI: 

36.3-69.2) van de mensen met astma en door 42% (BI: 28.3-56.1) van de mensen 

met COPD). 

 Wat risicofactoren voor de gezondheid zijn (genoemd door 47% (BI: 31.0-64.2) 

van de mensen met astma en door 34% (BI: 21.8 -48.3) van de mensen met 

COPD). 

 Hoe vaak zij worden gecontroleerd en door wie (genoemd door 42% (BI: 26.8-

58.9) van de mensen met astma en door 22% (BI: 12.9-35.9) van de mensen met 

COPD). 

 Bij wie zij terecht kunnen voor meer informatie als er problemen zijn (genoemd 

door 33% (BI: 19.5-50.0) van de mensen met astma en door 33% (BI: 21.0-47.2) 

van de mensen met COPD). 

 Wie hun centrale aanspreekpunt is (genoemd door 27% (BI: 15.3-42.6) van de 

mensen met astma en door 24%  (BI: 14.0-37.3) van de mensen met COPD). 

 Aanpassingen die zij gaan doen in hun levensstijl (genoemd door 23% (BI: 12.6-

39.1) van de mensen met astma en door 32% (BI: 19.8-46.5) van de mensen met 

COPD). 
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Figuur 4.8: Percentage mensen met astma of COPD dat een individueel zorgplan bezit, 

2011-2014 
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4.5 Patiënten versie van de zorgstandaard voor mensen met astma of COPD 

 

In de patiëntenversie van de zorgstandaard staat wat mensen met astma of COPD 

van goede longzorg mogen verwachten. Ongeveer een tiende van de mensen met 

astma of COPD is bekend met de patiëntenversie van de zorgstandaard. Van de 

mensen met astma die hiermee bekend zijn is ongeveer één derde ook in het bezit 

van de patiëntenversie van de zorgstandaard.  Van de mensen met COPD die 

hiermee bekend zijn is ongeveer een kwart ook in het bezit van de patiëntenversie 

van de zorgstandaard.  

 

 Van de mensen met astma is in 2014 11% (BI: 7.0-17.5) bekend met de patiënten-

versie van de zorgstandaard.  Van de mensen met astma die bekend zijn met de 

patiëntenversie van de zorgstandaard, is ruim een derde ook in het bezit van de zorg-

standaard (34%, BI: 19.0-53.3). De patiëntenversie van de zorgstandaard astma 

verscheen eind 2012, later dan de patiëntenversie van de zorgstandaard COPD. Van de 

mensen met COPD is in 2014 7% (BI: 2.6-17.8) bekend met de patiëntenversie van de 

zorgstandaard. Van de mensen met COPD die bekend zijn met de patiëntenversie van 

de zorgstandaard, is in 2014 een kwart in het bezit van de zorgstandaard COPD (23%, 

BI: 8.3-49.2).  

 

 De bekendheid met de patiëntenversie van de zorgstandaard onder mensen met 

astma verschilt niet naar achtergrondkenmerken (Tabel 4.20 in Bijlage 1).  

 

 Ook binnen de groep mensen met COPD zijn er geen verschillen naar 

achtergrondkenmerken in de mate waarin men bekend is met de patiëntenversie 

van de zorgstandaard (Tabel 4.20 in Bijlage 1).  

 

 Het percentage mensen met COPD dat bekend is met de patiëntenversie met de 

zorgstandaard is tussen 2011 en 2014 vrij stabiel (Figuur 4.9).  

 

 

Figuur 4.9: Percentage mensen met COPD dat de patiënten versie van de zorgstandaard 

kent, 2011-2014 
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4.6 Vaardigheden van mensen met astma of COPD in het regelen van 

professionele zorg 

 

Mensen met astma of COPD hebben ongeveer net zoveel vertrouwen als de 

algemene bevolking dat zij tijdens de contacten met hun zorgverlener duidelijk 

kunnen maken wat zij willen. Hoewel de meeste mensen met astma of COPD over 

het algemeen vrij weinig moeite hebben met het organiseren van professionele zorg 

en de contacten met zorgverleners, is er een groep mensen met astma of COPD die 

hierbij wel knelpunten ervaart. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met het 

begrijpen van regels van zorginstanties, zij niet weten hoe zij intensievere zorg 

zouden moeten bekostigen of zij niet weten waar zij terecht kunnen voor hulp. 

 

 Mensen met astma of COPD scoren ongeveer net zo hoog als de algemene bevolking 

met betrekking tot de mate van vertrouwen die zij hebben dat zij tijdens de 

communicatie met hun zorgverlener duidelijk kunnen maken wat zij willen. Door 

middel van de PEPPI vragenlijst (Maly et al., 1998) is mensen gevraagd om aan te 

geven of zij bijvoorbeeld weten welke vragen zij aan hun zorgverlener moeten stellen 

en of zij in staat zijn om hem/haar al hun vragen te laten beantwoorden. Er werd 

gevraagd om dit aan te geven op een schaal van 0 tot 5 (0=helemaal geen vertrouwen, 

5=heel veel vertrouwen). Het totaal aantal punten kan lopen van 0 tot 50. Mensen met 

astma scoren gemiddeld 41 (BI: 40.2-42.0) en mensen met COPD 40 (BI: 38.9-40.9) 

punten. Binnen de algemene bevolking scoort men gemiddeld 43 punten (Tabel 4.22 

in Bijlage 1).  

 

 Mensen met astma of COPD hebben over het algemeen weinig moeite met het 

organiseren van professionele zorg. 10% van de mensen met astma en 16% van de 

mensen met COPD geeft aan dat zij moeite hebben
14

 met het begrijpen van de regels 

van zorginstanties die belangrijk zijn voor hen. Ook geeft 8% van de mensen met 

astma en 15% van de mensen met COPD aan het moeilijk te vinden zorg, 

hulpmiddelen of diensten aan te vragen (Tabel 4.23 in Bijlage 1). 

 

 Over het algemeen gaan de contacten met professionele zorgverleners mensen met 

astma of COPD ook redelijk makkelijk af. Mensen met astma of COPD geven aan het 

meest vaak moeite te hebben met het voor zichzelf opkomen als de zorgsituatie niet 

naar tevredenheid verloopt. Van de mensen met astma heeft 8% hier moeite mee en 

van de mensen met COPD 13% (Tabel 4.24 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met astma of COPD vinden het over het algemeen niet moeilijk om het juiste 

moment te bepalen voor het organiseren van intensievere zorg en zij verwachten over 

het algemeen dat zij zonder moeite kunnen meebeslissen over welke zorg dit moet 

zijn. Van de mensen met astma geeft echter wel 19% aan dat zij moeite hebben met 

het vinden van een financiële oplossing voor intensievere zorg, van de mensen met 

COPD is dit 31%. Ook het treffen van de juiste voorbereidingen om de regie te 

kunnen houden in het geval dat zij cognitief minder mogelijkheden hebben is niet voor 

                                                           
14  Het aandeel mensen dat „moeite heeft met‟ bestaat uit het aandeel mensen dat aangeeft dat dat zij iets „met 

grote moeite of niet kunnen‟ en het aandeel mensen dat aangeeft dat zij iets „met moeite kunnen‟ 



64 Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 

iedereen makkelijk, 9% van de mensen met astma geeft aan hier moeite mee te hebben 

en dit is het geval voor 18% van de mensen met COPD (Tabel 4.25 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met astma of COPD ervaren verschillende knelpunten bij het regelen van 

professionele zorg, hulp, hulpmiddelen of diensten
15

.  

 30% (BI: 21.0-40.7) van de mensen met astma voelt zich bezwaard om profes-

sionele hulp te vragen;  

 een kwart (BI: 16.9-35.8) van de mensen met astma geeft aan dat de hulp die zij 

zoeken niet vergoed wordt;  

 23% (BI: 14.9-33.3) van de mensen met astma weet niet bij wie ze terecht kunnen 

voor hulp. 

 

 Een kwart (BI: 16.5-34.9) van de mensen met COPD voelt zich bezwaard om 

professionele hulp te vragen;  

 24% (BI: 15.7-34.5) van de mensen met COPD weet niet bij wie zij terecht kunnen 

voor hulp; 

 15% van de mensen met COPD geeft aan dat er geen hulp beschikbaar is voor hun 

specifieke hulpvraag (BI: 8.6-24.1) of dat zij (volgens de zorgverlener/zorginstan-

tie) niet in aanmerking komen voor hulp (BI: 8.6-23.6); 

 28% (BI: 19.1-38.2) van de mensen met COPD geeft aan dat zij niet op de hoogte 

zijn van de regels of procedures om hulp te vragen (Tabel 4.26 in Bijlage 1). 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15  Deze informatie is verkregen op basis van meerkeuze vragen, er zijn dus door mensen met astma of COPD 

geen voorbeelden gegeven bij deze ervaren problemen.  
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5 Zelfmanagement van mensen met astma of COPD in de 
thuissituatie 
 

 

Binnen de zorg voor chronisch zieken wordt in toenemende mate verwacht dat de patiënt 

samen met zijn familie verantwoordelijkheid neemt voor zijn ziekte, zorg en leven als 

geheel. Zorgverleners en overheden proberen een steeds grotere verantwoordelijkheid bij 

de patiënt te leggen en zo een verschuiving te creëren van professionele zorg naar zelf-

management (VWS, 2014).   

De vraag is echter of iedereen in staat is tot zelfmanagement. Zelfmanagement omvat 

veel verschillende aspecten: het gaat  zowel om het uitvoeren van medische taken en het 

doen van leefstijlaanpassingen, maar ook om de omgang met zorgverleners en het 

omgaan met de sociale en emotionele gevolgen van een chronische ziekte. Gezien de 

veelheid aan taken zal zelfmanagement voor een deel van de patiënten moeilijk zijn. Voor 

deze mensen kunnen naasten een belangrijke bron van hulp zijn. 

Binnen het zelfmanagement van mensen met astma of COPD spelen leefstijlaanpassingen 

een belangrijke rol. Voldoende bewegen en stoppen met roken zijn twee belangrijke 

voorwaarden om klachten te verminderen en de progressie van de longziekte tegen te 

gaan. Daarnaast zijn natuurlijk een correct gebruik van medicatie en het juist omgaan met 

aanwezige prikkels in de buitenlucht van invloed op de mate waarin mensen met een 

longziekte hinder ondervinden van hun ziekte.  

In dit hoofdstuk kijken we in hoeverre mensen met astma en COPD er in slagen zelf de 

regie te voeren over hun ziekte en behandeling en de inpassing daarvan in het dagelijks 

leven. Ook kijken we in hoeverre naasten hierbij een rol spelen. Verder wordt ingezoomd 

op belangrijke aspecten van zelfmanagement voor mensen met astma en COPD. 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan bod: 

 5.1. Eigen regie en de dagelijkse omgang met de chronische longziekte  

 5.2. Hulp van naasten bij de omgang met de chronische longziekte  

 5.3. Zelfmanagementtaken en vaardigheden 

 5.4. Bewegen 

 5.5. Roken 

 5.6. Medicijnen 

 5.7. Buitenlucht 
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5.1 Eigen regie en de dagelijkse omgang met de chronische longziekte 
 

Ondanks dat mensen met astma of COPD een slechtere algemene gezondheid 

ervaren en soms last hebben van een verminderde energie en andere negatieve 

(lichamelijke) gevolgen van hun longziekte, vinden zij (mede dankzij de hulp die zij 

krijgen van naasten en professionals) dat ze er over het algemeen goed in slagen om 

met hun longziekte om te gaan in het dagelijks leven en geven ze aan dat zij het 

gevoel hebben dat zij de regie hebben over hun leven. Bijna iedereen met astma of 

COPD geeft ook aan dat zij zichzelf (primair) verantwoordelijk achten voor de 

dagelijkse omgang met hun longziekte. Mensen met astma of COPD geven aan dat 

zij soms wel moeite hebben met het maken van aanpassingen aan hun 

gezondheidssituatie of het omgaan met tegenslagen.  

 

 Mensen met astma of COPD geven aan dat ze er samen met hun naasten en/of 

professionals, over het algemeen goed in slagen om met hun longziekte om te gaan in 

het dagelijks leven. 95% (BI:90.7-97.0) van de mensen met astma en 93% (BI: 88.7-

95.7) van de mensen met COPD geeft aan dat hen dit goed tot uitstekend afgaat 

(Figuur 5.1). 

 

 

Figuur 5.1: Mate waarin mensen met astma of COPD vinden dat zij er goed in slagen 

om met hun longaandoening om te gaan in het dagelijks leven , 2014 
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 Er bestaan geen verschillen binnen subgroepen van mensen met astma of COPD in 

hun oordeel over de mate waarin ze met hun longaandoening kunnen omgaan in 

het dagelijks leven, uitgezonderd de mensen met COPD een ernstige vorm van 

dyspneu. Van hen geeft 14% aan dat zij  samen met hun familie en zorgverleners 

matig tot slecht kunnen omgaan met hun ziekte (Tabel 5.1 in Bijlage 1). 

 

 Op de vraag wie men vooral verantwoordelijk acht voor de dagelijkse omgang met de 

ziekte, geeft 98% (BI: 95.7-99.1) van de mensen met astma aan dat zij dit zelf zijn. 

11% van de mensen met astma (BI: 7.7-15.5) geeft aan dat zij daarnaast ook hun 

naasten verantwoordelijk achten en 4% (BI: 2.4-7.3) noemt de professionele 

zorgverlener (Figuur 5.2).  

 

 Er zijn geen significante verschillen naar achtergrondkenmerken in de mate waarin 

mensen met astma zichzelf, hun naasten of professionele zorgverleners 

verantwoordelijk achten voor de dagelijkse omgang met hun longziekte (Tabel 5.2 

in Bijlage 1). 

 

 Van de mensen met COPD geeft ook bijna iedereen (94%, BI: 90.3-96.6) aan dat zij 

(vooral) zelf verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse omgang met hun ziekte. Bijna 

een kwart van de mensen met COPD noemt daarnaast ook naasten als 

verantwoordelijke (24%, BI: 18.5-29.6); 8% (BI: 4.9-11.5) noemt ook de 

professionele zorgverlener (Figuur 5.2).  

 

 Mensen met COPD met een matige of ernstige vorm van dyspneu geven significant 

minder vaak aan dat zij zichzelf  als hoofdverantwoordelijke beschouwen voor de 

dagelijkse omgang met hun ziekte dan mensen met COPD met een milde vorm van 

dyspneu. Mensen met COPD met een ernstige vorm van dyspneu zien ook vaker 

hun naasten als verantwoordelijk dan mensen met een milde vorm van dyspneu 

(Tabel 5.3 in Bijlage 1). 

 

 

Figuur 5.2: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij zelf 

verantwoordelijk zijn voor de omgang met hun chronische ziekte, dat hun 

naasten verantwoordelijk zijn of een professionele zorgverlener, 2013 
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 Over het algemeen hebben mensen met astma of COPD geen moeite 
16

 met het zorgen 

voor zichzelf in de thuissituatie. Zij geven aan dat ze goed kunnen omgaan met 

medicatie of adviezen die zorgverleners geven en ook datgene kunnen doen wat nodig 

is om de gezondheid op peil te houden. Eén op de 10 mensen met astma of COPD 

heeft wel moeite om te gaan met tegenslagen in hun gezondheidstoestand of 

zorgsituatie (Tabel 5.4 in Bijlage 1).  

 

 

5.2 Hulp van naasten bij de omgang met de chronische longziekte 
 

Als mensen met astma of COPD steun nodig hebben van hun naasten bij de omgang 

met (de gevolgen van) hun longziekte in het dagelijks leven kunnen zij dit in de 

meeste gevallen ook genoeg krijgen. Er is echter wel een groep mensen met astma of 

COPD die aangeeft dat zij slecht terug kunnen vallen op een noodplan en dat zij het 

moeilijk vinden om hun naasten om hulp te vragen.. 

 

 Mensen met astma of COPD beoordelen de mate waarin zij in het algemeen steun 

kunnen krijgen van hun naasten bij de dagelijkse omgang met hun chronische 

longziekte met een ruime 8 (respectievelijk een gemiddelde van 8.4 voor mensen met 

astma (BI: 8.2-8.6) en gemiddeld een 8.0 voor mensen met COPD (BI: 7.7-8.2)).   

 

 Er zijn daarbij geen verschillen naar subgroepen: iedereen is ongeveer even positief 

over de beschikbaarheid van hulp of steun in de sociale omgeving (Tabel 5.5 in 

Bijlage 1).  

 

 In een aantal specifieke situaties is het voor mensen met astma of COPD moeilijker 

om bij behoefte aan hulp op hun naasten te kunnen terug vallen. Het gaat dan vooral 

om situaties waarin men alleen is en men in een noodsituatie terecht komt, 

bijvoorbeeld omdat men onwel wordt of valt. 17% van de mensen met astma en bijna 

een kwart van de mensen met COPD geeft in die gevallen aan dat zij niet kunnen 

terugvallen op een noodplan (zie ook Tabel 5.6 in Bijlage 1). 

 

 Hulp vragen aan naasten gaat niet van zelf en een deel van de mensen met astma of 

COPD geeft aan daar problemen mee te hebben of op problemen te stuiten
17

: 

 Van de mensen met astma geeft 45% aan dat zij zich bezwaard voelen om hulp te 

vragen aan hun naasten. Dit is het geval voor een derde van de mensen met COPD.    

 Ook geeft ongeveer 20% van de mensen met astma of COPD aan dat zij geen 

(structureel) beroep kunnen doen op hulp van naasten omdat zij denken dat die zelf 

al te zwaar belast zijn. 

 Bijna 20% van de mensen met astma of COPD geeft aan het vervelend te vinden 

dat zij geen financiële vergoeding tegenover hulp kunnen stellen. 

                                                           
16

  Het aandeel mensen dat „moeite heeft met‟ bestaat uit het aandeel mensen dat aangeeft dat dat zij iets „met grote moeite 

of niet kunnen‟ en het aandeel mensen dat aangeeft dat zij iets „met moeite kunnen‟. 
17

 Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft „meestal‟ of „altijd‟ bepaalde knelpunten te ervaren bij het vragen 

of regelen van hulp van hun naasten.  
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 12% van de mensen met astma en een kwart van de mensen met COPD geeft aan 

dat zij niet weten bij wie zij in hun netwerk zij terecht kunnen voor hulp. 

 Ook geeft 19% van de mensen met astma en 12% van de mensen met COPD aan 

dat degene aan wie zij hulp vroegen geen tijd had (Tabel 5.7 in Bijlage 1). 

 

 Ondanks de gesignaleerde knelpunten is de overgrote meerderheid van de mensen met 

astma (84%, BI: 78.1-88.3) of COPD (82%, BI: 76.7-86.5) (zeer) tevreden met het 

totaal aan hulp/ondersteuning dat zij krijgen in verband met hun chronische ziekte. 

Het gaat daarbij om het totaal aan hulp van hun eigen netwerk en die van professionals 

samen (Tabel 5.8 in Bijlage 1). 

 

 Uit open antwoorden op de vragenlijst blijkt dat mensen met astma of COPD nog wel 

wat verbeterpunten zien: 

 zij zouden gemakkelijker een beroep willen kunnen doen op meer hulp als er 

verslechteringen optreden in hun situatie; 

 ook zouden zij gemakkelijk met iemand willen kunnen overleggen over wat zij het 

beste kunnen doen als hun situatie verslechtert, bijvoorbeeld met de 

praktijkondersteuner; 

 een deel van de mensen met astma of COPD heeft ook (meer) behoefte aan hulp bij 

het huishouden (bijvoorbeeld van kinderen of familie) en iemand die meedenkt 

over mogelijke aanpassingen in het huis.  

 

 

5.3 Zelfmanagementtaken en vaardigheden 
 

Mensen met astma of COPD zien veel zelfmanagementtaken voor zich weggelegd en 

geven soms aan dat zij daarbij graag (meer/extra) hulp of ondersteuning zouden 

willen krijgen; bijvoorbeeld bij het omgaan met beperktere mogelijkheden om uit te 

gaan of op vakantie te gaan, het aangaan van gesprekken met zorgverleners en het 

begrijpen van de informatie die zorgverleners geven, het gebruiken van 

hulpmiddelen of bij het aanpassen van de leefstijl.  

 

 Mensen met astma en COPD voeren veel verschillende zelfmanagementtaken uit 

(Figuur 5.3). Zij geven het meest vaak aan dat zij te maken hebben met:  

1. Medicijnen innemen volgens voorschrift 

2. Voldoende bewegen 

3. Zelf hun klachten en symptomen in de gaten houden 

4. Zelfzorgtaken uitvoeren zoals hun wond verzorgen, steunkousen aantrekken, 

medicijnen innemen. 

5. Gezond leven (stoppen met roken, niet te veel alcohol).  

 (Voor een compleet overzicht zie Tabel 5.9 en Tabel 5.10 in Bijlage 1) 
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Figuur 5.3: Percentage mensen met astma of COPD dat te maken heeft met 

verschillende zelfmanagementtaken, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een gedeelte van de mensen met astma of COPD die taken voor zich weggelegd zien 

heeft daarbij, naast de zorg die zij al ontvangen, behoefte aan extra ondersteuning.  

 

Mensen met astma hebben het meest vaak behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 

bij: 

 Het in de gaten houden van hun eigen gezondheid (15%, BI: 8.5-24.9).  

 Het inroepen van hulp als dat nodig is (11%, BI: 6.2-17.3). 

 Het begrijpen van de informatie van artsen en andere zorgverleners (10%, BI: 6.2-

15.7). 

 Het opgeven van ongezonde leefgewoonten (9%, BI: 5.2-16.2). 

 

Mensen met COPD hebben het meest vaak behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 

bij: 

 Het omgaan met beperktere mogelijkheden om bijvoorbeeld uit te gaan of op 

vakantie te gaan (19%, BI: 12.8-27.1). 

 Voldoende bewegen (17%, BI: 12.8-22.9). 

 Het gebruiken van hulpmiddelen (17%, BI: 9.8-27.0). 

 Het aangaan van gesprekken met zorgverleners (14%, BI: 8.5-21.6). 

 

 De ondersteuningsbehoefte is bij mensen met astma of COPD het laagst bij medisch 

gerelateerde taken zoals het innemen van medicijnen volgens voorschrift. 

Waarschijnlijk wordt ondersteuning hierbij binnen de zorg al voldoende gegeven 

(Tabel 5.9 en 5.10 in Bijlage 1). 
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 Wanneer we specifieker kijken naar zelfmanagementvaardigheden die het 

welbevinden vergroten blijken mensen met astma of COPD goed in staat tot het 

verrichten van zelfmanagement. De zelfmanagementvaardigheden die gemeten 

worden door „Self-management ability scale‟ zijn: de mate waarin mensen initiatief 

nemen om actief dingen te doen (alleen of samen met anderen), de mate waarin 

mensen dingen doen waar zij op langere termijn baat bij hebben, de mate waarin zij 

afwisseling hebben in hun bezigheden, de mate waarin zij de dingen die zij leuk 

vinden ook combineren met het onderhouden van sociale contacten, de mate waarin 

zij er vertrouwen in hebben dat de dingen die zij willen ook lukken en de mate waarin 

mensen positief met tegenslagen om kunnen gaan. Mensen met astma scoren op de 

„Self-management ability scale‟ gemiddeld een 4.2 (BI: 4.1-4.3) en mensen met 

COPD een 3.9 (BI: 3.8-4.0) op een schaal van 5. Mensen met astma scoren het laagst 

op het hebben van afwisseling in hun bezigheden, dit is ook het geval voor mensen 

met COPD (Figuur 5.4).  Ouderen binnen de algemene bevolking na een 

ziekenhuisopname scoren op alle items lager (zie ook Tabel 5.11 in Bijlage 1).  

 

 De „Patient Activation Measure‟ (PAM) geeft inzicht in de mate waarin een patiënt 

bereid en in staat is om via zelfmanagement een actieve bijdrage te leveren aan zijn 

eigen gezondheid en zorg. Wanneer we kijken naar gegevens op basis van de PAM 

blijkt dat nog niet alle chronisch zieken de benodigde motivatie, kennis en/of 

vaardigheden hebben om zelf goed zelfmanagement te kunnen verrichten een actieve 

rol in hun zorg op zich te nemen (Jansen, 2012). Dat mensen met astma of COPD op 

basis van de „Self-management ability scale‟ goed in staat blijken om zelfmanagement 

te verrichten komt wellicht ook doordat zij daarbij ondersteund worden door 

professionals en mensen uit hun sociale netwerk wanneer zij zelf de benodigde 

motivatie, kennis en/of vaardigheden missen.  

 

 Op basis van eerder onderzoek binnen de monitor (Heijmans, 2013) bleek dat 

ziektepercepties belangrijk zijn voor de mate waarin mensen met COPD in staat zijn 

tot zelfmanagement. Ziektepercepties bestaan uit de ideeën die iemand heeft over zijn 

ziekte en behandeling. Ziektepercepties zijn heel persoonlijk en komen lang niet altijd 

overeen met de medische werkelijkheid. Naarmate mensen met astma of COPD meer 

gevolgen ervaren van hun ziekte op hun dagelijks leven, zij zich meer zorgen maken 

over hun ziekte en minder mogelijkheden zien om hun ziekte en klachten onder 

controle te houden, beschikken zij ook over minder zelfmanagementvaardigheden (een 

lage score op de PAM). Rekening houden met ziektepercepties bij de ondersteuning 

van zelfmanagement is dan ook van groot belang.   
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Figuur 5.4: Score op de ´Self-management ability scale´ van mensen met astma of 

COPD, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Bewegen 
 

Een groot deel van de mensen met astma of COPD beweegt voldoende volgens de 

gangbare beweegnormen en slechts een klein gedeelte van hen is niet actief (minder 

dan 10%). Het aandeel mensen met astma of COPD dat voldoende beweegt is in de 

afgelopen jaren significant gestegen en het percentage mensen met COPD dat 

inactief is, is significant gedaald. Bijna iedereen met astma of COPD geeft aan dat 

zij bewegen zien als onderdeel van hun longziekte. Een deel van de mensen met 

astma of COPD heeft nog wel behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld over 

benauwdheid als gevolg van inspanning, het belang van lichaamsbeweging of over 

mogelijkheden om te sporten.  

 

Box 5.1. Definities beweegnormen. 

 

 
 

 

 

Definities:  

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB):  

  Minimaal 5 dagen per week tenminste één half uur matig intensieve lichamelijke activiteit.  

Fitnorm:  

 Tenminste 3 dagen per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve 

lichamelijke activiteit.  

Inactiviteit:  

 Geen enkele dag in de week minimaal een half uur actief. 
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 Een aanzienlijke gedeelte van de mensen met astma of COPD beweegt genoeg 

volgens de Nederlands Norm Gezond Bewegen. 70% van de mensen met astma (BI: 

63.2-76.3) of COPD (BI:62.8-77.1) voldoet in 2013 aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen. In 2012 voldoet 66% van de Nederlandse bevolking (ouder dan 18 jaar) aan 

de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (Gezondheidsmonitor GGD, CBS en RIVM, 

2012)
.
. 41% (BI: 34.8-47.3) van de mensen met astma en 47% (BI: 40.2-53.3) van de 

mensen met COPD voldoen in 2013 aan de fitnorm.  

 

 Mensen met COPD met een ernstige mate van dyspneu voldoen minder vaak aan 

de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan mensen met COPD met een milde 

mate van dyspneu. Ook voldoen mensen met COPD minder vaak aan de norm als 

ze ouder zijn, lager opgeleid en/of comorbiditeit hebben. Bij mensen met astma 

zien we deze verschillen naar subgroepen niet (Tabel 5.12 in Bijlage 1). 

 

 Van de mensen met astma is 3% (BI: 1.8-6.2) in 2013 inactief, dat wil zeggen dat zij 

geen enkele dag in de week minimaal een half uur actief zijn, van de mensen met 

COPD is dit 9% (BI:5.5-14.3)  (Figuur 5.5). In 2011 was 3.5% van de algemene 

bevolking inactief (Hildebrandt et al., 2012)
.
 

 

 Mensen met COPD met een ernstige mate van dyspneu zijn vaker inactief dan 

mensen met COPD met een matige vorm van dyspneu (Tabel 5.13 in Bijlage 1). 

 

 

Figuur 5.5: Percentage mensen met astma of COPD dat voldoet aan de fitnorm, de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen en dat inactief is,  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tussen 2009 en 2013 is het percentage mensen met astma dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen significant gestegen van 60% (BI: 55.3-64.1) 

naar 70% (BI: 63.2-76.3) (lineaire stijging) (Figuur 5.6). Het percentage mensen met 

astma dat inactief is, is significant gedaald van 9% (BI: 6.6.-12.1) in 2009 tot 3% (BI: 

1.8-6.2) in 2013 (lineaire daling) (Figuur 5.7).  
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 Ook onder de groep mensen met COPD is dat percentage mensen dat voldoet aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen significant gestegen van 54% in 2009 (BI: 48.3-

60.6) tot 70% (BI: 62.8-77.1) in 2013 (lineaire stijging) (Figuur 5.6). De daling over 

diezelfde periode in het percentage mensen met COPD dat inactief is, is niet 

significant (Figuur 5.7).  

 

 

Figuur 5.6: Percentage mensen met astma of COPD dat voldoet aan de Nederlandse 

Norm Gezond Bewegen, 2009 -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.7:    Percentage mensen met astma of COPD dat inactief is, 2009-2013 
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 Ongeveer 40% van de mensen met astma of COPD heeft behoefte aan meer informatie 

over wat zij kunnen doen om benauwdheid bij inspanning te voorkomen. Ongeveer 

één vijfde van de mensen met astma of COPD wil meer informatie over het belang 

van lichaamsbeweging voor hun longziekte (Tabel 5.14 in Bijlage 1). 

 

 Bijna iedereen met astma of COPD zegt dat bewegen een onderdeel is van hun 

longziekte en dat zij dit belangrijk vinden. Ook geven mensen met astma of COPD 

over het algemeen aan dat zij voldoende weten over de manier waarop zij het beste 

kunnen bewegen met hun longziekte (Tabel 5.15 in Bijlage 1). 

 

 Bijna 30% van de mensen met astma en één vijfde van de mensen met COPD geeft 

aan dat zij meer willen bewegen dan dat zij nu doen. Ruim de helft van de mensen met 

astma (56%) of COPD (61%) geeft aan dat zij dit niet willen (Tabel 5.16 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met astma die meer willen bewegen maar dit niet doen geven aan dat 

voornamelijk de volgende belemmeringen voor hen een rol spelen :  

  Een gebrek aan energie. 

 Een gebrek aan tijd. 

 Andere activiteiten zijn leuker. 

 Werk of studie gaat voor. 

Mensen met COPD die meer willen bewegen voelen zich het meest vaak belemmert 

door: 

 Een gebrek aan energie. 

 Sporten vinden zij niet leuk en andere activiteiten zijn leuker. 

 Angst voor benauwdheid. 

 Zij denken dat hun gezondheid het niet toe laat. 

 

Ook vindt 56% van de mensen met astma en 68% van de mensen met COPD dat zij al 

genoeg bewegen (Tabel 5.17 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met astma of COPD zijn over het algemeen positief over de toegang tot 

sportgelegenheden bij hen in de buurt. Over het algemeen geeft minder dan 10% van 

de mensen met astma of COPD aan bepaalde problemen te ervaren met de toegang tot 

sportgelegenheden. Sommige mensen met astma of COPD geven aan dat: 

 Zij behoefte hebben aan meer informatie over de mogelijkheden om gezond en 

veilig te sporten (dit wordt aangegeven door 14% van de mensen met astma en 

door 13% van de mensen met COPD). 

 Sportgelegenheden voor hen te duur zijn (dit wordt aangegeven door 13% van de 

mensen met astma en door 21% van de mensen met COPD). 

 Dat zij geen sportgelegenheden nodig hebben om te sporten (dit wordt aangegeven 

door 41% van de mensen met astma en door 34% van de mensen met COPD) 

(Tabel 5.18 in Bijlage 1). 
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5.5 Roken 
 

Het aandeel mensen met astma dat (af en toe) rookt is kleiner dan binnen de 

algemene bevolking. Het aandeel mensen met COPD dat (af en toe) rookt is 

vergelijkbaar met het percentage rokers binnen de algemene bevolking. In de 

afgelopen jaren zijn er niet significant meer of minder mensen met astma of COPD 

gaan roken. Voor een gedeelte van de mensen met astma of COPD die roken is het 

moeilijk om te stoppen en een deel zegt dat zij dit waarschijnlijk niet zouden 

kunnen. Ook hebben sommige mensen met astma of COPD behoefte aan meer 

ondersteuning bij het stoppen met roken, zij zouden bijvoorbeeld graag hulp willen 

van de huisarts of longarts om te stoppen.  

 

 Van de mensen met astma geeft in 2014 9% (BI: 5.6-13.0) aan dat zij (wel eens) 

roken. Van de mensen met COPD is dit 22% (BI: 17.5 – 27.8). Van de algemene 

bevolking rookt in 2013 23% (CBS, 2014).  

 

 Mensen met astma met een slechte symptoomcontrole roken significant vaker dan 

mensen met astma met een goede symptoomcontrole. Er zijn onder mensen met 

astma geen andere verschillen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de 

aanwezigheid van comorbiditeit (Tabel 5.19 in Bijlage 1).  

 

 Mensen met COPD met comorbiditeit roken minder vaak dan mensen met COPD 

zonder comorbiditeit. Er zijn onder mensen met COPD geen andere verschillen 

naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de mate van dyspneu (Tabel 5.19 in 

Bijlage 1).  

 

 In de periode 2007-2014 is er een kleine procentuele daling in het percentage mensen 

met astma of COPD dat rookt, hoewel deze trend (nog) niet significant doorzet neemt 

het percentage mensen met astma of COPD dat rookt over de jaren heen geleidelijk 

aan af. In 2007 rookte 15% (BI: 11.7-18.3) van de mensen met astma en 24% (BI: 

20.1-28.8) van de mensen met COPD (Figuur 5.8).  

 

 Er is wel een significante afname in het percentage mensen met astma met een 

matige symptoomcontrole dat rookt (lineaire daling). Van de mensen met astma 

met een matige symptoomcontrole rookte in 2007 nog 15% (BI: 10.8-20.0) en in 

2014 is dit afgenomen tot 5% (BI: 2.5-11.5).  Binnen andere subgroepen van 

mensen met astma of COPD zijn er geen ontwikkelingen in de periode 2007-2014.  
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Figuur 5.8: Percentage mensen met astma of COPD dat rookt, 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma heeft in 2013 11% behoefte aan (meer) informatie over het 

effect van roken en meeroken op hun longziekte, van de mensen met COPD is dit 6%. 

Van de mensen met astma heeft 15% behoefte aan meer informatie over hoe zij 

kunnen stoppen met roken. Onder mensen met COPD ligt dit percentage ongeveer 

even hoog, namelijk 14% (Resultaten uit 2013, op basis van de  PAST-vragenlijst
18

).  

 

 Van de mensen met astma die roken heeft 66% (BI: 43.4-82.7) in het afgelopen jaar 

geprobeerd om te stoppen met roken. Gemiddeld hebben mensen met astma die 

geprobeerd hebben om te stoppen met roken in het afgelopen jaar 2.4 (BI: 1.7-3.1) 

stoppogingen ondernomen. Van de mensen met COPD die roken heeft 70% (BI: 50.3-

83.8) in het afgelopen jaar geprobeerd te stoppen. Gemiddeld hebben mensen met 

COPD die geprobeerd hebben om te stoppen met roken in het afgelopen jaar 2.7 (BI: 

2.1-3.4) stoppogingen ondernomen (Tabel 5.20 in Bijlage 1).  

 

 Van de mensen met astma die roken heeft 81% in de afgelopen maanden het advies 

gekregen om te stoppen met roken en  heeft 37% hulp aangeboden gekregen bij het 

stoppen met roken. 83% van de mensen met COPD die roken heeft in de afgelopen 

maanden het advies gekregen om te stoppen en 57% heeft hulp aangeboden gekregen 

bij het stoppen met roken (Tabel 5.20 in Bijlage 1).   

 

 Van de mensen met astma die roken denkt 14% (BI: 4.5-35.5) dat zij waarschijnlijk 

niet in staat zijn om te stoppen met roken en één vijfde geeft aan dat zij dit niet weten 

(misschien wel, misschien niet). 

 

 

                                                           
18

  Door middel van de „PAST-vragenlijst‟ zijn er aan mensen met astma of COPD 19 zelfmanagement taken voorgelegd. 

Er is gevraagd in welke mate (nooit/soms/meestal/altijd) men deze taken als onderdeel van de dagelijkse omgang met de 

ziekte beschouwt en indien men met deze taak te maken heeft, of men er dan ook hulp bij zou willen. „Medicijnen 

nemen volgens recept‟ was één van deze taken. 
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 Van de mensen met COPD die roken geeft 32% (BI: 19.8-48.2) aan dat zij 

waarschijnlijk niet in staat zijn om te stoppen met roken en 37% (BI: 24.0-53.2) zegt 

dat zij dit niet weten (misschien wel, misschien niet)  (Figuur 5.9 en tabel 5.21 in 

Bijlage 1). 

 

Van de mensen met astma die een poging ondernomen hebben om te stoppen heeft 

37% (BI: 18.5-61.0) dit zonder hulpmiddelen of programma‟s geprobeerd, dit geldt 

voor 31% (BI: 18.4-46.5) van de mensen met COPD. Van de mensen met astma of 

COPD die hebben geprobeerd om te stoppen met roken heeft één derde 

(respectievelijk 33% (BI: 15.2-57.5) van de mensen met astma en 36% (BI: 23.0-52.0) 

van de mensen met COPD) hulp gekregen van de huisarts, longarts, 

praktijkondersteuner, of longverpleegkundige. Van de mensen met astma heeft één 

vijfde (22%, BI: 8.7-44.0) gebruik gemaakt van nicotinevervangers en bijna de helft 

van de mensen met COPD heeft dit gedaan (48%, BI: 33.3-63.6). Van de mensen met 

COPD gebruikte ook 18% (BI: 9.0-32.7) medicijnen bij hun stoppoging, van de 

mensen met astma was dit bijna niemand (Tabel 5.22 in Bijlage 1). 

 

 

Figuur 5.9: Mening van mensen met astma of COPD die roken over de mate waarin zijn 

denken in staat te zijn om te stoppen met roken, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 79 

29 
24 

18 
8 

20 20 

7 

22 

0

20

40

60

80

100

Begeleiding van
huisarts/longarts

Hulpmiddelen Aanmoediging van
anderen

Advies over behandelingen
als acupunctuur of
softlasertherapie

Astma COPD

 Van de mensen met astma die onsuccesvol hebben geprobeerd om te stoppen met 

roken geeft 29% aan (BI: 12.3-53.6) dat zij zouden willen stoppen met roken onder 

begeleiding van hun huisarts of longarts. Een kwart (24%, BI: 9.8-48.1) geeft aan dat 

zij hulpmiddelen (zoals nicotinepleisters, nicotine-inhalers, etc.) zouden willen 

gebruiken en bijna 20% (18%, BI: 6.2-42.7) geeft aan dat zij denken dat aanmoediging 

van anderen hen zou kunnen helpen. Van de mensen met COPD die onsuccesvol 

hebben geprobeerd om te stoppen met roken geeft 20% (BI: 10.3-35.4) aan dat zij 

zouden willen stoppen met roken onder begeleiding van hun huisarts/longarts. Ook 

één vijfde (BI: 9.8-35.8) geeft aan dat zij hulpmiddelen zouden willen gebruiken. 22% 

(BI: 12.1-37.7) geeft aan dat zij advies zouden willen over behandelingen als 

acupunctuur of softlasertherapie (Figuur 5.10 en Tabel 5.23 in Bijlage 1). 

 

 

Figuur 5.10: Percentage mensen met astma of COPD aangeeft op wat voor wijze zij hulp 

of ondersteuning zouden willen om te stoppen met roken  2014 
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5.6 Medicijnen 
 

Ook het nemen van medicijnen is een belangrijk onderdeel van het zelfmanagement 

van mensen met astma of COPD. Naast medicijnen voor hun longziekte neemt een 

deel van de mensen met astma of COPD nog andere medicijnen, bijvoorbeeld voor 

hun hart en bloedvaten of maag-en darmklachten. Het grootste gedeelte van de 

mensen met astma of COPD geeft aan dat het nemen van medicijnen makkelijk voor 

hen is, maar ook hier zijn er mensen die meer informatie zouden willen over het 

gebruik van medicijnen. Bijvoorbeeld over bijwerkingen van medicijnen, het 

gebruik van ontstekingsremmers of het gebruik van luchtwegverwijders.  

 

 Bijna iedereen met astma of COPD gebruikt medicijnen op recept. Van de mensen met 

astma gebruikt in 2013 92% (BI: 86.7-94.8) een of meerdere medicijnen op recept, 

van de mensen met COPD is dit 93% (BI: 88.4-96.3).   

 

 Het aandeel mensen met astma of COPD dat medicijnen op recept gebruikt 

verschilt niet naar achtergrondkenmerken.  

 

 De percentages mensen met astma of COPD die medicijnen op recept gebruiken 

fluctueren door de jaren heen (ze blijven wel rond de 90%), maar zijn sinds 2005 niet 

significant verandert (Figuur 5.11).  

 

 

Figuur 5.11: Percentage mensen met astma of COPD dat medicijnen op recept gebruikt, 

2005-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma gebruikt in 2013 40% (BI: 33.3-47.2) een of meerdere 

medicijnen zonder recept, van de mensen met COPD is dit 27% (BI: 21.5-34.0).  

 

 Het aandeel mensen met astma of COPD dat medicijnen zonder recept gebruikt 

verschilt niet naar achtergrondkenmerken.  
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Het percentage mensen met astma of COPD dat medicijnen zonder recept gebruikt, 

wisselt sterk significant door de jaren heen (polynomiaal verband) (Figuur 5.12). In 

2007 gebruikte 75% van de mensen met astma medicijnen zonder recept (BI: 70.1-

79.2) en was dit het geval voor 60% van de mensen met COPD (BI: 53.9-66.4).  

 

 

Figuur 5.12: Percentage mensen met astma of COPD dat medicijnen zonder recept 

gebruikt, 2005-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma gebruikte in 2012 22% ten minste 5 geneesmiddelen (op 

recept en zonder recept).Van de mensen met COPD was dit 40%.  

 

 Van de mensen met astma ziet 76%  het innemen van medicijnen volgens voorschrift 

als zelfmanagementtaak waar ze dagelijks mee te maken hebben bij de omgang met 

hun ziekte; 2% van de mensen met astma die medicijnen  volgens recept moeten 

nemen heeft daarbij behoefte aan (extra) professionele hulp of ondersteuning naast de 

hulp of ondersteuning die men momenteel al krijgt van familie, vrienden of 

professionals („unmet needs‟). Van de mensen met COPD noemt 74% het dagelijks 

innemen van medicijnen volgens voorschrift als zelfmanagementtaak; 3% van hen 

heeft hierbij behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning (Resultaten uit 2013, op basis 

van de  PAST-vragenlijst
19

).  

 

 Receptgeneesmiddelen van mensen met astma worden, behalve voor de longziekte, 

het meest vaak verstrekt vanwege allergie, problemen met het hart, de bloedvaten of 

de bloeddruk, maag- en/of darmklachten,  problemen met de huid en voor de ogen. 

                                                           
19

  Door middel van de „PAST-vragenlijst‟ zijn er aan mensen met astma of COPD 19 zelfmanagement taken voorgelegd. 

Er is gevraagd in welke mate (nooit/soms/meestal/altijd) men deze taken als onderdeel van de dagelijkse omgang met de 

ziekte beschouwt en indien men met deze taak te maken heeft, of men er dan ook hulp bij zou willen. „Medicijnen 

nemen volgens recept‟ was één van deze taken. 
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Receptgeneesmiddelen van mensen met COPD worden verder vooral voorgeschreven 

in verband met klachten van het hart, de bloedvaten of de bloeddruk en maag- en 

darmklachten. Ook worden plaspillen, antibiotica en slaap- en kalmeringsmiddelen  

relatief vaak voorgeschreven (Tabel 5.1).   

 

 Zonder recept gebruiken mensen met astma of COPD het meest vaak pijn- en 

koortswerende middelen, versterkende middelen, zoals vitaminen, mineralen, tonicum, 

medicijnen tegen hoofdpijn of migraine, en  medicijnen tegen hoest, verkoudheid, 

griep, keelpijn etc. (Tabel 5.24 in Bijlage 1). 

 

 

Tabel 5.1: Top 5 van de medicijnen die het meest vaak door mensen met astma of 

COPD op recept worden gebruikt, 2013 

 
Medicijnen  Astma    COPD  

 % 95%-BI   %   95%-BI 

1. Allergie 

34 27.4-40.9 

 1. Hart, bloedvaten 

of de bloeddruk 54 47.6-59.8 

2. Hart, bloedvaten of de 

bloeddruk 31 25.1-37.8 

 2. Maag – en of 

darmklachten;  33 27.1-38.7 

3. Maag – en of 

darmklachten;  26 20.3-32.4 

 3. Plaspillen 

26 20.8-31.9 

4. Huid 24 18.3-30.4  4. Antibiotica 26 20.6-31.7 

5. Ogen  

14 9.6-19.0 

 5. Slaap- en kalme-

ringsmiddelen   22 17.6-28.0 

 

 

 Mensen met astma of COPD hebben het meest vaak behoefte aan informatie over: 

 Waarom zij bepaalde medicijnen juist wel of niet moeten innemen. 

 Wat ontstekingsremmers die je moet slikken doen. 

 Wat de bijwerkingen zijn van medicijnen. 

 Wat langwerkende luchtwegverwijders doen. 

 Wat onstekingsremmers die je moet inhaleren doen. 

 Wat kortwerkende luchtwegverwijders doen. 

De informatiebehoefte is voor mensen met astma en mensen met COPD het minst 

groot bij de manier waarop zij hun medicijnen moeten innemen en hoe vaak zij dit 

moeten doen; de informatiebehoefte ligt bij deze aspecten rond de 10% bij zowel 

mensen met astma als mensen met COPD (Tabel 5.25 in Bijlage 1). 

 

 Meer dan 90% van de mensen met astma of COPD geeft aan dat het makkelijk voor 

hen is om op tijd hun medicijnen in te nemen en dat te onthouden en te plannen. Ook 

geeft meer dan 90% van de mensen met astma of COPD aan dat zij het makkelijk 

vinden om vragen te stellen aan de apotheek, instructies te begrijpen en alle mogelijke 

informatie over medicijnen te krijgen (Tabel 5.26 in Bijlage 1). 
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5.7 Buitenlucht 
 

Luchtkwaliteit is van groot belang voor de ervaren gezondheid van mensen met 

astma of COPD. De meerderheid van de mensen met astma of COPD krijgt meer 

last van gezondheidsklachten op dagen waarop er veel smog is. Een groot gedeelte 

van de mensen met astma of COPD is zich ook bewust van de invloed van de 

luchtkwaliteit op hun longziekte en een deel van de mensen met astma of COPD 

houdt hier ook regelmatig rekening mee. Een deel van de mensen met astma of 

COPD heeft behoefte aan extra informatie over luchtvervuiling en de luchtkwaliteit. 

Er is ook specifiek behoefte aan informatie over pollen. Circa de helft van de 

mensen met astma of COPD is van mening dat het Longfonds een rol kan spelen 

voor mensen met een pollenallergie door informatie te geven en zorgverleners te 

informeren. 

 

 Het buitenmilieu is van grote invloed op de klachten die mensen met astma of COPD 

hebben. Driekwart van de mensen met astma (BI: 68.7-80.4) geeft aan dat zij (meer) 

last krijgen van gezondheidsklachten zoals kortademigheid, irritatie aan de ogen, neus 

en keel op dagen waarop er veel smog is.  

 

Bewustzijn 

 Driekwart van de mensen met astma (78%, BI: 71.1-83.5) geeft aan dat zij zich 

bewust zijn van het feit dat de luchtkwaliteit in hun omgeving van invloed is op 

hun longziekte.  

 58% (BI: 50.6-65.8) van de mensen met astma geeft aan dat zij er op zouden letten 

of hun huis niet in de buurt van een snelweg en/of drukke verkeersweg is als zij 

zouden verhuizen.  

 Een vijfde van de mensen met astma (21%, BI: 15.5-28.1) checkt met enige 

regelmaat de luchtkwaliteit in hun omgeving.  

 Bijna een derde (31%,  BI: 25.1-37.2) weet waar zij informatie over de actuele 

luchtkwaliteit kunnen vinden.  
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Behoefte aan informatie 

 Bijna één derde (31%, BI: 25.4-37.6) van de mensen met astma heeft behoefte aan 

informatie over de luchtkwaliteit in hun omgeving.  

 Ongeveer één derde (34%, BI: 27.9-40.4) van de mensen met astma wil graag 

adviezen hoe om te gaan met luchtvervuiling.  

 30% (BI: 24.6-36.7) van de mensen met astma wil graag een paar dagen van te 

voren gewaarschuwd worden bij matige/ernstige luchtverontreiniging. 

 

 62%  van de mensen met COPD (BI: 55.7-68.5) geeft aan dat zij (meer) last krijgen 

van gezondheidsklachten zoals kortademigheid, irritatie aan de ogen, neus en keel op 

dagen waarop er veel smog is.  

 

Bewustzijn 

 68% (BI: 61.6-74.0) van de mensen met COPD geeft aan dat zij zich bewust zijn 

van het feit dat de luchtkwaliteit in hun omgeving van invloed is op hun longziekte.  

 65% (BI: 58.4-71.3)  van de mensen met COPD geeft aan dat zij er op zouden 

letten of hun huis niet in de buurt van een snelweg en/of drukke verkeersweg is als 

zij zouden verhuizen.  

 Een vijfde van de mensen met COPD (26%, BI: 20.1-32.7) checkt met enige 

regelmaat de luchtkwaliteit in hun omgeving.  

 Bijna een derde (32%, BI: 26.8-38.4) weet waar zij informatie over de actuele 

luchtkwaliteit kunnen vinden.  

 

Behoefte aan informatie 

 Ruim één derde (34%, BI: 28.8-40.5) van de mensen met COPD heeft behoefte aan 

informatie over de luchtkwaliteit in hun omgeving.  

 38% (BI: 32.1-44.0) van de mensen met COPD wil graag adviezen hoe om te gaan 

met luchtvervuiling.  

 Ruim één derde (34%, BI: 28.5-40.0) van de mensen met COPD wil graag een paar 

dagen van te voren gewaarschuwd worden bij matige/ernstige luchtverontreiniging. 

(Tabel 5.27 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met astma of COPD konden aangeven waar het longfonds zich volgens hen 

het meest voor in zou  moeten zetten, namelijk voor: minder luchtvervuiling door 

verkeer, minder luchtvervuiling door bedrijven/industrie, minder luchtvervuiling door 

landbouw en veeteelt, minder luchtvervuiling door scheepvaart of minder 

luchtvervuiling door gebruik van open haard/allesbranders/en barbecues.  

 

Het Longfonds zou zich volgens mensen met astma of COPD het meest in moeten 

zetten voor: 

 Minder luchtvervuiling door verkeer. 

 Minder luchtvervuiling door bedrijven/industrie. 

Het minst belangrijk is de luchtvervuiling door scheepvaart.  

 

  



Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 85 

 Mensen met astma of COPD hebben het meest last van: 

 Luchtvervuiling door wegverkeer. 

 Luchtvervuiling door een openhaard/allesbrander-/barbecue. 

Het minste last hebben zij van luchtvervuiling door scheepvaart.  

(Tabel 5.28 in Bijlage 1). 

 

 Meer dan 10% van de mensen met astma of COPD onderneemt geen actie als zij last 

hebben van luchtvervuiling. 

 

Van de mensen met astma: 

 Doet 15% niets als zij last hebben van luchtvervuiling (BI: 10.3-20.8)
20

. 

 Neemt 37% meer of vaker medicijnen als zij last hebben van luchtvervuiling (BI: 

30.3-43.9). 

 Blijft een kwart zoveel mogelijk binnen (BI: 19.0-31.9). 

 Houdt 23% bij het ventileren van hun huis rekening met de mate van 

luchtvervuiling (BI: 18.0-28.6). 

Van de mensen met COPD: 

 Doet 13% niets als zij last hebben van luchtvervuiling (BI:9.0-18.7). 

 Blijft een derde zoveel mogelijk binnen als zij last hebben van luchtvervuiling (BI: 

26.8-40.6). 

 Vermijdt 22% zoveel mogelijk inspanning (BI: 17.0-28.7). 

 Houdt 21% rekening met de mate van luchtvervuiling bij het ventileren van hun 

huis (BI: 16.2-25.9).  

 

 Het percentage mensen met astma of COPD dat „niets‟ doet is significant afgenomen 

sinds 2009 (lineaire daling). In 2009 gaf 27% (BI: 23.0-30.6) van de mensen met 

astma nog aan dat zij niets deden en dit was het geval voor 24% (BI: 19.7-27.7) van de 

mensen met COPD (Figuur 5.13 en Tabel 5.29 in Bijlage 1). 

  

                                                           
20

  De percentages voor het aandeel mensen met astma of COPD dat bepaalde dingen doet wanneer zij last 

hebben van luchtvervuiling hebben geen betrekking op de mensen die hebben aangegeven dat zij geen last 

hebben van luchtvervuiling.  
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Figuur 5.13: Percentage mensen met astma of COPD dat niets doet bij luchtvervuiling, 

2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijna 60% van de mensen met astma geeft aan dat zij benauwd worden van bepaalde 

gras-, boom – of plantensoorten. Dit geldt voor bijna een kwart van de mensen met 

COPD. 

 

 Pollen staan niet in de top 5 van prikkels waar mensen met astma of COPD vooral 

benauwd of kortademig van worden. Dit zijn namelijk: 

 Verkoudheden. 

 (Sigaretten)rook. 

 Mist/vochtig weer. 

 Inspanning. 

 Uitlaatgassen. 

 Vochtige ruimtes of schimmels binnen (Tabel 5.30 in Bijlage 1). 

 

 40% van de mensen met astma en 40% van de mensen met COPD heeft behoefte aan 

meer informatie over wat zij kunnen doen om allergische klachten te voorkomen.  

 Een derde van de mensen met astma en ook een derde van de mensen met COPD heeft 

behoefte aan informatie over de maatregelen die zij op hun werk kunnen nemen om 

minder last te hebben van hun longziekte.  

 Ook heeft 29% van de mensen met astma en 35% van de mensen met COPD behoefte 

aan meer informatie over de maatregelen die zij thuis kunnen nemen om minder last te 

hebben van hun longziekte (Tabel 5.31 in Bijlage 1). 
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 Een groot gedeelte van de mensen met astma (85%)  of COPD (83%) die klachten 

hebben door pollen geeft aan dat zij weten waar zij actuele informatie kunnen vinden 

over pollen.  

 Wel heeft bijna één derde van de mensen met astma en 45% van de mensen met 

COPD behoefte aan meer informatie over hun allergie voor pollen. 

 Ook heeft ongeveer 60% van de mensen met astma of COPD behoefte aan 

voorspellingen voor pollen.  

 Ongeveer 30% wil dat hun behandelend arts meer aandacht besteed aan hun 

allergie voor pollen (Tabel 5.32 in Bijlage 1). 

 

 Als mensen met astma of COPD last hebben van pollen bezoekt een klein gedeelte van 

hen (<10%) de huisarts; 10% van de mensen met astma onderneemt geen actie en dit 

geldt voor een kwart van de mensen met COPD. Mensen met astma nemen het meest 

vaak medicijnen (46%) en mensen met COPD vermijden het meest vaak plekken waar 

zij in aanraking komen met pollen (34%)  (Figuur 5.14 en Tabel 5.33 in Bijlage 1). 

 

 

Figuur 5.14:    Percentage mensen met astma of COPD dat verschillende dingen doet als     

   zij last hebben van pollen, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruim de helft van de mensen met astma (54%) en 39% van de mensen met COPD 

geeft aan dat het Longfonds een rol kan spelen voor mensen met een allergie voor 

pollen door pollenberichten uit te geven zodat mensen weten of welke dagen de 

overlast van pollen het grootst is.   

 37% van de mensen met astma en bijna de helft van de mensen met COPD (46%) zegt 

dat het Longfonds een rol kan spelen door algemene informatievoorziening over 

pollen.  

 Bijna 30% van de mensen met astma en COPD geeft aan dat het Longfonds zorg-

verleners goed moet informeren over allergie voor pollen (Tabel 5.34 in Bijlage 1). 
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5.8 Mobiele applicatie voor luchtvervuiling 
 

Als er een app zou zijn waarmee mensen op hun telefoon informatie zouden kunnen 

vinden over luchtvervuiling zou de helft van de mensen met astma en 30% van de 

mensen met COPD hier gebruik van maken. Van de mensen met astma of COPD die 

aangeven dat zij van de app gebruik zouden maken, geeft een aanzienlijk deel aan 

dat zij gebruik zouden maken van de gedragsadviezen die de app geeft, dat zij hun 

gegevens uit de app zouden bespreken met hun behandelaar en dat zij gebruik 

zouden maken van de mogelijkheid die de app biedt om een dagboek bij te houden 

over hun longklachten.  

 

 Van de mensen met astma zegt de helft dat zij zeker of waarschijnlijk wel gebruik 

zouden maken van een app waarmee zij op hun telefoon informatie kunnen vinden 

over luchtvervuiling en adviezen over wat zij bij luchtvervuiling kunnen doen. 20% 

van de mensen met astma zegt het niet te weten en 30% denkt dat zij geen gebruik 

zouden maken van de app („waarschijnlijk niet‟ of  „zeker niet‟). Van de mensen met 

COPD zegt 30% dat zij de app zeker of waarschijnlijk wel zouden gebruiken. Een 

kwart van de mensen met COPD weet het niet en 46% denkt van niet (Figuur 5.15).  

 

Figuur 5.15: Mening van mensen met astma of COPD  over of zij gebruik zouden maken 

van de app, 2014 
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 Mensen met astma of COPD die ouder zijn en hoger opgeleid geven procentueel 

vaker aan dat zij gebruik zouden maken van de app, maar deze verschillen zijn niet 

significant (Tabel 5.35 en 5.36 in Bijlage 1).  

 

 Van de mensen met astma die deze app zeker of waarschijnlijk wel zouden gebruiken 

of gezegd hebben dat zij dat niet weten, geeft 64%  aan dat zij zeker of waarschijnlijk 

wel gebruik zouden maken van de gedragsadviezen die de app geeft bij 

luchtvervuiling. Dit is het geval voor 56% van de mensen met COPD (Tabel 5.37 in 

Bijlage 1). 

 

 Van de mensen met astma die deze app zeker of waarschijnlijk wel zouden gebruiken 

of gezegd hebben dat zij dat niet weten zegt 43% dat zij zeker of waarschijnlijk wel 

hun gegevens uit de app zouden bespreken met hun behandelaar zodat deze daar 

rekening mee zou houden. Van de mensen met COPD zegt 50% dat zij dit 

waarschijnlijk of zeker wel zouden doen (Tabel 5.38 in Bijlage 1). 

 

 Van de mensen met astma die deze app zeker of waarschijnlijk wel zouden gebruiken 

of gezegd hebben dat zij dat niet weten zegt 42% dat zij zeker of waarschijnlijk wel 

gebruik zouden maken van de mogelijkheid die de app biedt om een dagboek bij te 

houden waarin zij eventuele klachten kunnen bijhouden. Van de mensen met COPD 

zegt 40% dat zij dit waarschijnlijk of zeker wel zouden doen. (Tabel 5.39 in Bijlage 

1). 
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6 Arbeidsparticipatie en onbetaald werk van mensen met 
astma of COPD 
 

 

In onze samenleving vormt deelname aan betaalde arbeid een van de belangrijkste 

manieren om bij het maatschappelijk leven betrokken te blijven. De overheid streeft 

ernaar om mensen met een chronische ziekte zoveel mogelijk aan het werk te krijgen of te 

houden en gaat daarbij uit van de mogelijkheden tot het verrichten van werk die men 

(nog) heeft. Een set van reïntegratieinstrumenten is beschikbaar voor werkgevers, 

werknemers en het UWV om dit doel te bereiken   

Werk vormt ook een belangrijk thema binnen het beleid van het Longfonds in de periode 

2011 – 2014. Het Longfonds heeft zich als doel gesteld om de arbeidsparticipatie van 

mensen met een longziekte te bevorderen en werknemers met een longziekte en hun 

werkgevers daar waar nodig te ondersteunen door hen een passend pakket van 

ondersteunende maatregelen aan te beiden (Longfonds, 2011).  

Ook het doen van vrijwilligerswerk en het verlenen van mantelzorg zijn belangrijke 

manieren om te participeren in de samenleving. Dit geldt ook voor mensen die 

gepensioneerd zijn of geen betaald werk meer (kunnen) verrichten.   

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan bod: 

 6.1 Arbeidsparticipatie 

 6.2 Ziekteverzuim 

 6.3 Ervaringen met betaald werk 

 6.4 Arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

 6.5 Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
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Arbeidsdeelname =  het verrichten van betaald werk voor tenminste 12 uur per week 

 

Potentiele beroepsbevolking = alle mensen in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 

6.1 Arbeidsparticipatie van mensen met astma of COPD 2122
 

 

Een groot gedeelte van de mensen met astma (15 t/m 64) heeft in 2013 een betaalde 

baan voor minimaal 12 uur per week. Dit percentage ligt ongeveer even hoog als 

binnen de algemene bevolking. Binnen de groep mensen met COPD (15 t/m 64) ligt 

het percentage mensen met een betaalde baan aanzienlijk lager dan binnen de 

algemene bevolking. Mensen met astma of COPD (15 t/m 64) die een betaalde baan 

hebben voor minimaal 12 uur per week werken gemiddeld ongeveer evenveel uur 

per week als de algemene bevolking.  

 

 

Box 6.1. Definities  

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar heeft in 2013 73% (BI: 

62.8-81.1) een betaalde baan voor minimaal 12 uur per week. Voor  de mensen met 

COPD van 15 t/m 64 jaar ligt dit percentage op 37% (BI: 23.7-52.9). In de algemene 

bevolking  had 66%  van de 15 t/m 64 jarigen in 2013 een betaalde baan voor 

tenminste 12 uur per week (CBS, 2014).  

  

                                                           
21  Vanwege het kleine aandeel mensen met COPD dat tot de beroepsbevolking behoort (15 t/m 64 jaar) was 

het niet mogelijk om alle analyses die uitgevoerd zijn voor de groep mensen met astma ook uit te voeren 

voor de groep mensen met COPD. Wij hebben ervoor gekozen om analyses (naar subgroepen) niet weer te 

geven wanneer deze uitgevoerd moesten worden op basis van informatie van 25 personen of minder. Voor 

de groep mensen met COPD zijn er geen subgroep analyses gedaan, met uitzondering van het percentage 

mensen dat participeert op de arbeidsmarkt en het aantal gewerkte uren van degene die participeren. 

Verder was het ook niet mogelijk om te berekenen hoeveel keer en hoeveel dagen mensen met COPD (15 

t/m 64 jaar met een betaalde baan ongeacht het aantal uren die zich één of meerdere keren ziek hadden 

gemeld) ziek waren in 2013 en hoeveel uur mensen met COPD (15 t/m 64 jaar die vrijwilliger waren in 

2013) vrijwilligerswerk doen. 
22  Hoewel zowel de groep mensen met astma als de groep mensen met COPD waarvoor analyses uitgevoerd 

zijn in dit hoofdstuk vrij klein zijn, zijn de gevonden resultaten voor mensen met astma of COPD in lijn 

met de bevindingen die gerapporteerd zijn in het rapport 'Werken met een chronische longaandoening' 

waarvoor gegevens gebruikt zijn van een grotere groep mensen met astma of COPD op basis van 

microdatabestanden van het CBS.  

Bron: Maurits E, Heijmans M, Stirbu-Wagner I, Rijken M. Werken met een chronische longaandoening. 

NIVEL: Utrecht, 2012. 
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 Net als in de algemene bevolking hebben vrouwen, ouderen en laag opgeleide 

mensen met astma minder vaak een betaalde baan dan respectievelijk mannen met 

astma en astma patiënten die jonger zijn of hoger opgeleid. Echter, gezien de grote 

verschillen binnen subgroepen zijn gevonden verschillen tussen groepen niet 

significant. Wel is er een verschil naar comorbiditeit; mensen met astma met 

comorbiditeit hebben significant minder vaak een betaalde baan dan mensen met 

astma zonder comorbiditeit (Tabel 6.1 in Bijlage 1). 

 

 Binnen de groep mensen met COPD zijn er geen significante verschillen naar 

achtergrondkenmerken. Wel wijzen de percentages in dezelfde richting als bij 

astma: vrouwen, ouderen, lager opgeleiden en mensen met COPD met 

comorbiditeit lijken minder vaak betaald werk te hebben dan mannen en mensen 

met COPD die jonger zijn, hoger opgeleid zijn en/of geen comorbiditeit hebben 

(Tabel 6.1 in Bijlage 1). 

 

 De arbeidsdeelname van mensen met  astma of COPD is over de periode 2005 t/m 

2013 min of meer stabiel (Figuur 6.1). 

 

 

Figuur 6.1: Percentage mensen met astma  of COPD (15 t/m 64) met een betaalde baan 

(≥ 12 uur per week), 2005-2013.  
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 Mensen met astma of COPD met een betaalde baan (voor minimaal 12 uur per week) 

werken per week ongeveer evenveel als mensen in de algemene bevolking. Mensen 

met astma werken in 2013 gemiddeld 30 uur per week (BI: 28.5-32.2). Mensen met 

COPD werken ook gemiddeld 30 uur per week (BI: 26.1-34.5). In de algemene 

bevolking bedroeg het gemiddeld aantal werkuren (van degenen met een betaalde 

baan voor minimaal 12 uur per week) in 2013 31 uur  per week (CBS, 2014).  

 

 Vrouwen met astma werken gemiddeld minder uur dan mannen met astma. Dit 

verschil zien we ook terug in de algemene bevolking. Voor andere achtergrond 

kenmerken als leeftijd, opleidingsniveau, comorbiditeit of ernst van de aandoening  

worden binnen de groep astma geen significante verschillen gevonden in  het 

gemiddeld aantal uur dat mensen per week werken (Tabel 6.2 in Bijlage 1). 

 

 Vrouwen met COPD werken gemiddeld ook dan mannen met COPD. Er zijn 

binnen de groep mensen met COPD ook geen andere verschillen naar 

achtergrondkenmerken (Tabel 6.2 in Bijlage 1). 

 

 Het aantal uur dat mensen met astma of COPD gemiddeld per week werken is over de 

tijd heen min of meer stabiel. In 2005 werkten mensen met astma (met een betaalde 

baan voor minimaal 12 uur per week) gemiddeld 30 uur per week (BI: 28.8-31.2) en 

dit was ook het geval voor mensen met COPD (BI: 27.7-33.0) (Figuur 6.2). 

 

 

Figuur 6.2: Gemiddeld aantal gewerkte uren van mensen met astma of COPD  (15 t/m 

64) met een betaalde baan (≥ 12 uur per week), 2005-2013. 
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6.2 Ziekteverzuim 

 

Het ziekteverzuimpercentage onder mensen met astma of COPD met een betaalde 

baan ligt hoger dan in de algemene Nederlandse beroepsbevolking. Dit geldt ook 

voor de frequentie waarmee mensen met astma zich ziekmelden: 5,9 versus 4,2 keer 

op jaarbasis. Zowel het ziekteverzuimpercentage als het aantal keren dat mensen 

met astma of COPD zich ziek melden verandert niet significant door de jaren heen 

en blijft dus consistent hoger dan binnen de algemene bevolking. 

 

 Van de mensen met astma (15 t/m 64) met een betaalde baan (ongeacht het aantal uur) 

gaf 58% (BI: 43.3-71.6) aan dat zij zich in 2012 een of meerdere keren ziek hadden 

gemeld.  Van de mensen met COPD (15 t/m 64) was dit 59% (BI: 38.3-77.3)  Binnen 

de algemene bevolking ligt het aandeel mensen dat zich ziek meldt op jaarbasis iets 

lager; in 2012 had 48% van de mensen met een betaalde baan zich één of meerdere 

keren ziek gemeld (TNO/CBS, NEA, 2014).   

 

 Het aandeel vrouwen met astma dat zich een of meerdere keren per jaar ziek meldt 

is significant groter dan het aandeel mannen met astma dat zich een of meerdere 

keren per jaar ziek meldt. Ook lijken mensen met astma met een slechte 

symptoomcontrole zich vaker ziek te melden dan mensen met astma die hun 

symptomen beter onder controle hebben (Tabel 6.3 in Bijlage 1). 

 

 Hoewel het percentage mensen met astma of COPD met een betaalde baan (ongeacht 

het aantal uur) dat zich één of meerdere keren per jaar ziek meldt fluctueert door de 

jaren heen, zijn hierin geen significante veranderingen zichtbaar (Figuur 6.3).   

 

 

Figuur 6.3: Percentage mensen astma of COPD  (15 t/m 64) met een betaalde baan 

(ongeacht het aantal uur) dat zich één of meerdere keren ziek meldt per jaar, 

2007-2012. 
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 Mensen met astma die zich in 2012 één of meerdere keren hadden ziek gemeld, 

meldden zich gemiddeld 2,4 keer ziek (BI: 1.7-3.1). Dit aantal fluctueert over de jaren 

heen maar van een significante trend is geen sprake (Figuur 6.4). Gemiddeld meldden 

mensen met astma die zich in 2012 één of meerdere keren ziek hadden gemeld zich in 

totaal ziek voor een periode van 21 dagen (BI: 11.1-30.3).  

 

Het verminderen van het aantal verloren werkdagen van mensen met astma of COPD 

door hun longziekte is een belangrijke doelstelling van het Nationaal Actieprogramma 

Chronische Longziekten. Als doel is gesteld om 15% minder verloren werkdagen te 

bereiken onder mensen met astma of COPD (Longalliantie, 2012). De komende jaren 

zullen wij in de monitor volgen of deze doelstelling behaald wordt. 

 

 

Figuur 6.4: Aantal keer dat mensen met astma  (15 t/m 64)  met een betaalde baan 

(ongeacht het aantal uur) zich gemiddeld ziek melden per jaar (als zij zich 

ten minste één keer hebben ziek gemeld), 2007-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 

4% 
3% 

8% 

50% 

35% 

Mensen met astma 

Zeer ontevreden

Ontevreden

Niet (on)tevreden

Tevreden

Zeer tevreden

6% 
6% 

15% 

48% 

25% 

Mensen met COPD 
 

Zeer ontevreden

Ontevreden

Niet (on) tevreden

Tevreden

Zeer tevreden

6.3 Ervaringen met betaald werk 

 

Het grootste gedeelte van de mensen met astma of COPD met een betaalde baan 

(voor minimaal 12 uur per week) is (zeer) tevreden met hun baan. Een gedeelte van 

de mensen met astma of COPD heeft behoefte aan veranderingen op het werk, 

bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om thuis te kunnen werken, een hoger salaris, of 

meer begrip van hun leidinggevende of collega’s voor de invloed van hun longziekte 

op hun werk. Van de mensen met astma zonder betaalde baan geeft een deel aan dat 

zij aanpassingen nodig hebben om betaald werk te kunnen verrichten, zoals werk 

dicht bij huis of extra scholing.  

 

 Van de mensen met astma met een betaalde baan geeft 85% (BI: 76.8-90.1) aan dat zij 

tevreden of zeer tevreden zijn met hun baan. Van de mensen met COPD met een 

betaalde baan geeft 73% (BI: 57.7-84.0) aan (zeer) tevreden te zijn (Figuur 6.5). 

 

 Er is geen verschil naar achtergrondkenmerken in de mate waarin mensen met 

astma met een betaalde baan tevreden zijn met hun werk (Tabel 6.4 in Bijlage 1).  

 

 

Figuur 6.5: Percentage mensen met astma  of COPD en de algemene bevolking (15 t/m 

64) met een betaalde baan (≥ 12 uur per week) dat in een bepaalde mate 

tevreden is hun werk, 2013.  
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 Mensen met astma die niet “zeer tevreden” zijn met hun werk (65% van de totale 

groep), noemen de volgende verbeterpunten: 

 24% (BI: 14-37) wil meer verdienen; 

 18% (BI: 10-30) wil liever dichter bij huis werken; 

 17% (BI: 9-29) heeft behoefte aan uitdagender werk;  

 14% (BI: 8-25) heeft behoefte aan  meer begrip van hun leidinggevende voor de 

gevolgen van hun ziekte voor het functioneren op hun werk;  

  11% (BI: 5-22) heeft behoefte aan meer begrip van collega‟s.  

Daarnaast geeft 39% (BI: 28-51) van de mensen met astma die niet zeer tevreden 

zijn aan dat er desondanks  geen veranderingen nodig zijn (Tabel 6.5 in Bijlage 1). 

 

 Mensen met COPD die niet “zeer tevreden” zijn met hun werk (75% van de totale 

groep), noemen de volgende verbeterpunten: 

 25% (BI: 12-45)  heeft behoefte aan meer begrip van hun leidinggevende voor de 

gevolgen van hun ziekte voor het functioneren op hun werk;  

 20% (BI: 9-39) heeft behoefte aan minder belastend werk; 

 19% (BI: 8-37) wil meer verdienen; 

Daarnaast geeft 49% (BI: 32-66) van de mensen met  COPD die niet zeer tevreden 

zijn aan dat er desondanks geen veranderingen nodig zijn (zie ook Tabel 6.5 in 

Bijlage 1). 

 

 Van de mensen met astma zonder betaalde baan of een betaalde baan voor minder 

dan 12 uur per week geeft bijna de helft aan (47%, BI: 27-69) dat zij behoefte hebben 

aan werk dichtbij huis om betaald werk te kunnen doen, één derde (BI: 16-56) geeft 

aan dat zij behoefte hebben aan flexibele werktijden. Ook heeft 31% (BI: 14-55) van 

de mensen met astma behoefte aan extra scholing of opleiding en één vijfde (21%, 

BI: 8-46) heeft behoefte aan de mogelijkheid om thuis te werken of aan een 

aangepaste werkplek. 34% (BI: 17-56) van de mensen met astma zegt dat zij geen 

specifieke ondersteuning nodig hebben (Tabel 6.6. in Bijlage 1). 
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Of mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en welke uitkering ze krijgen 

hangt samen met het percentage dat ze arbeidsongeschikt zijn verklaard en het jaar 

waarin ze arbeidsongeschikt zijn verklaard. Mensen die volledig arbeidsongeschikt 

zijn verklaard en waarbij de verwachting is dat hun situatie niet meer verbetert, 

krijgen een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Werknemers die gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn verklaard, kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen. De 

WAO geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden en 

na een eventuele herkeuring opnieuw (voor minimaal 15%) arbeidsongeschikt zijn 

verklaard. In 2005 is de WAO vervangen door de WIA (Wet Werk en Inkomen 

Arbeidsvermogen). De WIA is er voor werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 

35% arbeidsongeschikt zijn.  

6.4 Arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

 

Het percentage mensen met astma (15 t/m 64) dat in 2013 een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt is ongeveer gelijk aan het percentage 

mensen binnen de algemene bevolking dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

ontvangt (7% en 5% respectievelijk). Binnen de groep mensen met COPD ligt dit 

percentage hoger (22%).  Het grootste deel van de mensen met astma of COPD die 

arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering. 

 

  

Box 6.2. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de groep mensen met astma gaf 8% aan in 2013 arbeidsongeschikt te zijn (BI:  

3.9-17.3).  7% (BI: 3.4-12.7) ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering (zie Box 

6.1). Het percentage mensen met astma dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt 

is door de jaren heen stabiel en is ongeveer net zo hoog als het percentage mensen 

binnen de algemene bevolking (15 t/m 64 jaar) dat een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt (5%) (CBS, 2014).  

 

 Er zijn geen significante verschillen naar achtergrondkenmerken binnen de groep 

mensen met astma in het percentage mensen dat een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt (Tabel 6.7 in Bijlage 1).  

 

 Van de groep mensen met COPD gaf 27% aan in 2013 arbeidsongeschikt te zijn (BI: 

15.1-44.2); 22% (BI: 13.9-32.8) ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het 

percentage mensen met COPD dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt 

fluctueert  over de jaren heen, maar van en significante toe of afname is geen sprake 

(Figuur 6.6).  
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 Mensen met astma of COPD met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn veelal 

volledig (80 – 100%) arbeidsongeschikt verklaard. Van de mensen met astma die 

arbeidsongeschikt verklaard waren in 2013 geeft 55% (BI: 37.6-71.4) aan volledig 

arbeidsongeschikt te zijn. Van de mensen met COPD die arbeidsongeschikt verklaard 

zijn is dit in 2013 73% (BI: 46.6-89.0).  

 

 Mensen met COPD ontvangen in de meeste gevallen een WAO-uitkering; mensen 

met astma, die gemiddeld jonger zijn, een WAO – of Wajong uitkering. (Maurits et 

al., blz. p.79). 

 

 

Figuur 6.6: Percentage mensen met astma  of COPD en de algemene bevolking (15 t/m 

64) dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, 2005-2013.  
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6.5 Vrijwilligerswerk en mantelzorg23 

 

Een kwart van de mensen met astma (15 t/m 64 jaar) verricht vrijwilligerswerk; 

onder mensen met COPD (15 t/m 64 jaar)  is dit bijna 10%. Het percentage mensen 

met astma dat vrijwilligerswerk verricht is ongeveer net zo hoog als binnen de 

algemene bevolking (15 t/m 64 jaar), terwijl dit onder mensen met COPD 

aanzienlijk lager ligt. Zowel van de mensen met astma of COPD (15 t/m 64 jaar) 

verricht een kwart mantelzorg
24

.  

 

 Van de mensen met astma die deel uitmaken van de beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) 

verricht 26% (BI: 17.5-36.8) vrijwilligerswerk in 2013. Onder mensen met COPD in 

de werkzame leeftijd is dit 9% (BI: 3.5-21.1). Van de algemene bevolking (15 t/m 64 

jaar) verrichtte 21% vrijwilligerswerk in 2009 (CBS, EBB, 2009).  

 

 Mensen met astma die laag opgeleid zijn verrichten minder vaak vrijwilligerswerk 

dan mensen met astma die hoog opgeleid zijn (Tabel 6.8 in Bijlage 1). Dit verschil 

naar opleidingsniveau vinden we ook terug binnen de algemene bevolking (CBS, 

2014).  

 

 Het percentage mensen met astma of COPD dat vrijwilligerswerk verrichtte was 

tussen 2005 en 2013 min of meer stabiel (Figuur 6.7).  

 

 Mensen met astma die vrijwilligerswerk verrichten doen dit in 2013 voor gemiddeld 

5.5 uur 
25

 (BI: 3.7-7.3) per week. In 2005 was het gemiddeld aantal uur per week dat 

mensen met astma (die vrijwilliger zijn) vrijwilligerswerk deden 4.1 (BI: 3.2-4.9). 

Hoewel dit aanzienlijk lager is dan in 2013 zijn er tussen 2005 en 2013 geen 

significante veranderingen in het gemiddeld aantal uur dat mensen met astma (die 

vrijwilliger zijn) vrijwilligerswerk doen.   

 

  

                                                           
23

  Percentages zijn , net als voorgaande cijfers in dit hoofdstuk, berekend over de potentiële 

beroepsbevolking onder de groep mensen met astma of COPD; mensen in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.  
24

 Binnen het NPCG wordt aan mensen gevraagd:  

- „Verleent u wel eens hulp aan mensen buiten uw eigen huishouden (mantelzorg)?‟ 

De gepresenteerde cijfers over mantelzorg gaan niet over de zorg voor partners of andere huisgenoten.  
25  Vanwege het kleine aantal mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar die vrijwilligerswerk doen, 

was het was niet mogelijk om te berekenen hoeveel uur mensen met COPD (die vrijwilliger waren in 

2013) vrijwilligerswerk doen. 
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Figuur 6.7: Percentage astma of COPD (15 t/m 64)  dat vrijwilligerswerk verricht, 2005-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de mensen met astma (15 t/m 64 jaar) verleent in 2013 een kwart mantelzorg 

(25%, BI: 16.5-36.6). Dit is ook het geval binnen de groep mensen met COPD (25%, 

BI: 15.7-38.2).  

 

 Vrouwen met astma verrichten significant vaker mantelzorg dan mannen met 

astma. Er zijn geen verdere verschillen naar leeftijd, opleidingsniveau, de 

aanwezigheid van comorbiditeit of de mate van symptoomcontrole in het aandeel 

mensen met astma dat mantelzorg verleent (Tabel 6.9 in Bijlage 1). 

 

 Er zijn nog geen significante ontwikkelingen in het percentage mensen met astma of 

COPD dat mantelzorg verleent door de tijd heen, maar sinds 2008 lijkt er wel een 

stijging zichtbaar te zijn. Gegevens voor de komende jaren zullen uitwijzen of en hoe 

deze trend zich verder ontwikkelt (Figuur 6.8). 
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Figuur 6.8: Percentage astma of COPD  (15 t/m 64)  dat mantelzorg verricht, 2005-2013. 
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Bijlage 1 – Tabellenboek26 
 

 

 

Tabellen bij hoofdstuk 2 – Ervaren kwaliteit van leven 

 

Tabel 2.1: Scores kwaliteit van leven van mensen met astma of COPD op basis van 

de RAND-36, 2013 

 
 

Astma 

 

COPD 

 Algemene 

bevolking27 

 M (0-100) (95% - BI)  M (0-100) (95%-BI)   

Algemene gezondheidsbeleving 56.2 53.8-58.6  41.6 38.9-44.2  71 

Gezondheidsveranderingen 49.2 46.7-51.7  39.6 36.7-42.6  - 

Fysiek functioneren 78.8 76.1-81.5  50.0 46.9-53.1  83 

Sociaal functioneren 79.0 76.0-81.9  68.0 64.7-71.3  84 

Rolbeperkingen door fysieke 

problemen 70.4 65.0-75.8  47.8 42.4-50.2  76 

Rolbeperkingen door emotionele 

problemen 81.7 77.0-86.4  68.9 63.5-74.3  82 

Mentale gezondheid 74.1 71.9-76.3  71.5 69.2-73.8  77 

Energie 60.5 58.0-63.0  53.9 51.5-56.4  69 

Pijn 71.6 74.6-80.6  70.7 67.3-74.2  75 

 

Bron: RAND-3628.  Score van 0-100. Een hogere score betekent een betere ervaren gezondheid.  

 

  

                                                           
26

  Wanneer er significante verschillen zijn tussen subgroepen in de tabellen die in deze bijlage 

gepresenteerd worden, is de subgroep die verschilt van de referentiecategorie dikgedrukt. 
27  Het betreft hier de gegevens van een steekproef van 1.742 mensen uit de algemene bevolking in de 

leeftijd van 16 jaar en ouder in 1996.  

Bron: Aaronson NK, Muller M, Cohen PDA, Essink-Bot M-L, Sanderman R et al. Translation, validation 

and norming of the Dutch language version of the SF-36 Health Survey in Community and Chronic 

Disease population. Journal of Clinical Epidemiology 1998; 51: 1055-1068. 
28  Bron: van der Zee, K.I., Sanderman, R. (1993) Het meten van de gezondheidstoestand met de RAND-

36: een handleiding. [Measuring functional health status with the RAND-36 health survey: a 

manual] Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken.  
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Tabel 2.2: Algemene gezondheidsbeleving van mensen met astma of COPD in 

2013, naar achtergrondkenmerken (score 0 – 100) 

 
 Astma  COPD 

 M(0-100) (95% - BI)  M (0-100) (95%-BI) 

Geslacht      

Mannen (ref) 57.4 53.7-61.1  41.7 38.5-44.9 

Vrouwen 55.6 52.8-58.3  41.4 38.0-44.7 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 56.2 52.4-60.0  - - 

45 - 64 jaar 56.0 52.6-59.4  - - 

65 jaar en ouder 56.9 52.4-61.4  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar - -  41.9 38.1-45.6 

Ouder dan 65 jaar - -  41.4 38.4-44.4 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 57.7 54.8-60.5  42.4 39.2-45.7 

Ja 51.9 48.5-55.4  39.8 36.5-43.1 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 64.3 60.3-68.3  - - 

Matig 59.4 55.3-63.6  - - 

Slecht 50.8 47.7-54.0  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  48.3 44.4-52.2 

Matig - -  45.3 42.1-48.5 

Ernstig - -  35.1 31.5-38.8 

 

Bron: RAND-36.  Score van 0-100. Een hogere score betekent een betere ervaren gezondheid. 

 

 

Tabel 2.3: Scores op de multidimensionale vermoeidheidsindex van mensen met 

astma of COPD, 2013 

 
 

Astma  COPD 

 Nederlandse 

bevolking29 

Schaalscores M (4-20)* (95% - BI)  M (4-20) (95% - BI)  M (4-20) 

Algemene vermoeidheid 11 10.0-11.2  12 11.4-12.6  9 

Lichamelijke vermoeidheid 9 8.6-9.6  12 11.2-12.4  8 

Reductie in activiteit 9 8.1-9.0  11 10.0-11.1  8 

Reductie in motivatie 8 7.5-8.3  10 9.3-10.4  8 

Mentale vermoeidheid 8 7.3-8.3  9 7.7-8.8  8 

 

  

                                                           
29

 Bron: Schwarz R. Krauss O. Hinz A. Fatigue in the general population. Onkologie 2003, 26: 140-144. 
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Tabel 2.4: Mate waarin mensen met astma of COPD denken dat zij met hun 

longziekte kunnen omgaan en hun benauwdheid onder controle hebben, 

2014 

 
 Astma  COPD 

 % –  Ik ben er 

van overtuigd 

dat dat niet zo 

is/ik denk van 

niet 

(95% - BI)  % –  Ik ben er 

van overtuigd 

dat dat niet 

zo is/ik denk 

van niet 

(95% - BI) 

Denkt u dat u zelf uw benauwdheid kunt 

beïnvloeden? 29 23.9-35.2  44 37.8-49.8 

Wat ik ook doe, mijn benauwdheid kan ik niet 

veranderen. 29 23.8-35.1  38 32.6-44.4 

Door mij instelling voel ik mezelf opgewassen 

tegen mijn benauwdheid. 10 6.7-14.4  19 14.5-24.3 

Ik denk dat ik mijn benauwdheid positief zou 

kunnen beïnvloeden. 21 16.6-26.9  35 29.6-41.5 

Ik voel me machteloos tegenover mijn 

benauwdheid. 18 13.9-23.5  38 32.4-44.4 

Als ik benauwd word dan lukt het mij om mijn 

benauwdheid onder controle te krijgen. 13 9.2-17.4  18 14.0-23.7 

Denkt u dat u kunt leren om zelf uw 

benauwdheid te beïnvloeden?. 25 19.6-30.7  33 27.8-39.4 

 

 

Tabel 2.5: Manier waarop mensen  met Astma of COPD zelf binnen hun omgeving 

met hun longziekte omgaan; percentage mensen dat aangeeft dat zij vaak 

of bijna altijd bepaald gedrag vertonen, 2014 

 
 Astma  COPD 

 % - Vaak of 

bijna altijd 

(95% - BI)  % – Vaak of 

bijna altijd 

(95% - BI) 

Doe ik me flinker voor dan ik me in werkelijkheid 

voel. 30 24.0-35.9  35 29.6-41.0 

Verberg ik voor anderen dat ik een longziekte heb. 29 23.8-35.9  32 26.7-37.9 

Vermijd ik te praten over mijn longziekte. 36 29.7-42.2  37 31.4-42.9 

Vraag ik of mensen rekening willen houden met 

mijn longziekte. 9 5.9-13.5  8 5.0-11.5 

Zeg ik minder last te hebben van mijn longziekte 

dan ik in werkelijkheid heb. 19 14.7-25.1  23 18.1-28.3 

Laat ik merken dat ik een longziekte heb. 5 2.9-9.2  9 5.9-12.8 
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Tabel 2.6: Ervaren begrip van mensen met astma of COPD voor hun longziekte 

voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2014  

(score 1 – 10) 30 

 
 Astma  COPD 

 M (1-10) (95% - BI)  M (1-10) (95%-BI) 

Totale groep 5.1 4.7-5.5  5.3 4.9-5.8 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 5.4 4.8-6.0  5.7 5.2-6.2 

Vrouwen 5.0 4.5-5.5  4.9 4.4-5.4 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 5.8 5.1-6.5  - - 

45 - 64 jaar 4.6 4.0-5.1  - - 

65 jaar en ouder 4.6 4.0-5.3  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar - -  4.9 4.3-5.4 

Ouder dan 65 jaar - -  5.6 5.2-6.1 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 5.1 4.6-5.6  5.4 4.9-5.9 

Ja 5.2 4.7-5.7  5.2 4.7-5.8 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 4.3 3.6-5.0  - - 

Matig 5.3 4.7-6.0  - - 

Slecht 5.4 4.9-6.0  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  5.0 4.3-5.6 

Matig - -  5.0 4.4-5.5 

Ernstig - -  5.8 5.2-6.9 

 

  

                                                           
30  Er is aan mensen met astma of COPD gevraagd in hoeverre zij van mening zijn dat de mensen in hun 

omgeving weten wat hun longziekte voor hen betekent. Zij konden dit aangeven met een rapportcijfer van 

1-10, waarbij 1 betekende: „mensen weten dit helemaal niet‟ en 10 betekende: „mensen weten dit heel erg 

goed‟.  
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Tabel 2.7: Mening van mensen met astma of COPD over de mate waarin mensen in 

hun omgeving weten dat bepaalde prikkels hun longklachten kunnen 

verergeren voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2014 

(score 1 – 10) 31 

 
 Astma  COPD 

 M (1-10) (95% - BI)  M (1-10) (95%-BI) 

Totale groep 5.1 4.6-5.5  5.5 5.1-5.9 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 5.0 4.4-5.6  5.7 5.2-6.2 

Vrouwen 5.1 4.6-5.6  5.3 4.7-5.8 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 5.4 4.7-6.1  - - 

45 - 64 jaar 4.8 4.2-5.4  - - 

65 jaar en ouder 4.9 4.2-5.6  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  5.2 4.5-5.8 

Ouder dan 65 jaar - -  5.7 5.2-6.2 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 5.1 4.6-5.7  5.6 5.0-6.1 

Ja 4.9 4.3-5.4  5.3 4.8-5.9 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 4.4 3.7-5.1  - - 

Matig 4.8 4.1-5.5  - - 

Slecht 5.5 4.9-6.1  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  4.9 4.3-5.6 

Matig - -  5.5 5.0-6.1 

Ernstig - -  5.8 5.2-6.4 

 

 

  

                                                           
31  Er is aan mensen met astma of COPD gevraagd in hoeverre zij van mening zijn dat de mensen in hun 

omgeving weten dat bepaalde prikkels (bijvoorbeeld sigarettenrook, parfums, barbecuelucht) hun 

longklachten kunnen verergeren. Zij konden dit aangeven met een rapportcijfer van 1-10, waarbij 1 

betekende: „mensen weten dit helemaal niet‟ en 10 betekende: „mensen weten dit heel erg goed‟. 
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Tabel 2.8: Mening van mensen met astma of COPD over de mate waarin mensen in 

hun omgeving door hun gedrag rekening houden met hun longziekte voor 

de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2014 (score 1– 10) 32 

 
 Astma  COPD 

 M (1-10) (95% - BI)  M (1-10) (95%-BI) 

Totale groep 5.0 4.6-5.5  5.6 5.2-6.0 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 5.0 4.4-5.6  5.9 5.4-6.4 

Vrouwen 5.1 4.6-5.5  5.3 4.8-5.9 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 5.3 4.5-6.0  - - 

45 - 64 jaar 4.9 4.3-5.4  - - 

65 jaar en ouder 4.9 4.2-5.6  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  5.3 4.7-5.9 

Ouder dan 65 jaar - -  5.8 5.3-6.3 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 5.1 4.6-5.6  5.7 5.2-6.2 

Ja 4.9 4.3-5.4  5.5 4.9-6.0 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 4.4 3.8-5.1  - - 

Matig 4.8 4.1-5.5  - - 

Slecht 5.4 4.9-6.0   - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  5.5 4.9-6.2 

Matig - -  5.3 4.8-5.9 

Ernstig - -  5.9 5.3-6.5 

 

  

                                                           
32

  Er is aan mensen met astma of COPD gevraagd in hoeverre zij van mening zijn dat de mensen in hun 

omgeving door hun gedrag rekening houden met hun longziekte (bijvoorbeeld: men rookt niet, men doet 

geen parfum op in uw bijzijn). Zij konden dit aangeven met een rapportcijfer van 1-10, waarbij 1 

betekende: „mensen houden helemaal geen rekening met mijn longziekte‟ en 10 betekende: „mensen 

houden heel veel rekening met mijn longziekte‟.  
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Tabellen bij hoofdstuk 3 – Zorggebruik   

 

 

 

Tabel 3.1: Percentage mensen dat contact had met de huisarts, praktijkondersteuner van 

de huisarts en de huisartsenpost, 2012 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Huisarts 93 87.1-95.8  91 86.2-94.6 

Praktijkondersteuner huisarts 53 45.1-60.9  62 54.0-69.7 

Huisartsenpost 16 10.8-22.4  18 12.3-24.4 

 

 

Tabel 3.2: Percentage mensen dat contact had met de POH naar achtergrondkenmerken, 

 2012 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Geslacht      

Mannen (ref) 49 36.8-60.6  63 53.2-72.0 

Vrouwen 56 46.5-64.3  61 50.5-70.8 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 46 34.3-57.8  - - 

45 - 64 jaar 54 43.4-64.4  - - 

65 jaar en ouder 67 52.4-79.1  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  61 49.6-71.9 

Ouder dan 65 jaar  - -  63 53.0-71.5 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 54 43.8-63.0  60 49.8-69.6 

Ja 52 41.1-62.3  66 55.9-75.1 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 42 30.1-55.6  - - 

Matig 53 39.5-65.8  - - 

Slecht 59 48.2-68.2  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  64 51.6-75.5 

Matig - -  62 51.1-71.2 

Ernstig - -  61 49.1-71.6 
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Tabel 3.3: Gemiddeld aantal contacten met de huisarts van mensen met astma of COPD 

(die contact hebben gehad met de huisarts) voor de totale groep en naar 

achtergrondkenmerken, 2012. 

 
 Astma  COPD 

 M (95% - BI)  M (95%-BI) 

Totale groep 4.6 3.9-5.3  5.6 4.8-6.4 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 4.7 3.5-5.8  5.0 4.0-6.0 

Vrouwen 4.5 3.7-5.4  6.3 5.3-7.4 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 4.3 3.1-5.4  - - 

45 - 64 jaar 5.1 4.1-6.1  - - 

65 jaar en ouder 4.2 2.9-5.5  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  5.1 3.9-6.2 

Ouder dan 65 jaar  - -  5.9 5.0-6.9 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 4.5 3.6-5.4  5.5 4.5-6.6 

Ja 4.9 3.9-5.9  5.8 4.8-6.8 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 3.3 2.0-4.5  - - 

Matig 3.5 2.2-4.8  - - 

Slecht 5.7 4.8-6.6  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  4.3 3.1-5.6 

Matig - -  4.9 3.9-6.0 

Ernstig - -  6.8 5.7-8.0 
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Tabel 3.4: Percentage met astma of COPD dat contact had met de fysiotherapeut voor 

de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2012 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 35 28.6-42.5  43 35.4-50.0 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 26 17.9-36.5  38 29.9-47.4 

Vrouwen 41 32.9-49.6  48 37.9-57.8 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 35 25.0-46.6  - - 

45 - 64 jaar 33 24.6-43.5  - - 

65 jaar en ouder 40 27.3-54.2  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  42 31.0-53.1 

Ouder dan 65 jaar  - -  43 34.7-52.0 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 34 26.5-43.3  34 26.4-43.7 

Ja 38 28.4-48.1  59 49.2-68.1 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 35 24.7-48.0  - - 

Matig 31 20.3-43.7  - - 

Slecht 37 28.1-47.1  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  29 19.6-40.3 

Matig - -  33 24.4-42.3 

Ernstig - -  58 47.3-68.2 
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Tabel 3.5: Percentage mensen met astma of COPD gebruik maakte van medische 

specialistische zorg uitgesplitst naar specialisme, 2012 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Oogarts 9 5.6-14.2  20 15.1-26.6 

Internist 6 3.8-10.6  10 6.5-14.6 

Chirurg 9 6.0-14.0  11 7.6-16.7 

Cardioloog  11 7.4-16.7  24 19.5-29.3 

Neuroloog 4 2.4-8.2  6 3.5-10.6 

Orthopeed 7 4.4-11.2  8 4.8-12.4 

Longarts 15 10.8-21.0  52 44.4-59.0 

Reumatoloog 2 0.7-4.3  4 2.5-6.9 

KNO-arts 11 7.5-15.7  12 8.8-17.4 

Revalidatiearts 1 0.4-3.8  4 2.1-6.6 

 

Tabel 3.6: Percentage met astma of COPD dat contact had met één of meerdere 

specialisten voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2012 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 56 49.7-62.9  83 76.6-87.9 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 52 40.8-62.3  87 80.7-92.0 

Vrouwen 59 51.1-66.5  76 67.1-83.8 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 44 33.9-55.0  - - 

45 - 64 jaar 58 48.8-66.6  - - 

65 jaar en ouder 78 65.5-86.8  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  80 69.8-87.1 

Ouder dan 65 jaar  - -  85 77.6-89.8 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 56 47.5-63.9  80 70.9-86.2 

Ja 58 48.4-67.2  88 81.4-92.9 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 41 30.0-52.6  - - 

Matig 56 44.0-67.9  - - 

Slecht 64 55.0-72.0  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  73 61.4-81.9 

Matig - -  74 64.5-81.5 

Ernstig - -  91 83.3-95.1 
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Tabel 3.7: Percentage mensen met astma of COPD dat contact had met een longarts  

naar achtergrondkenmerken, 2012 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Geslacht      

Mannen (ref) 18 11.5-27.1  56 47.4-64.8 

Vrouwen 14 9.2-20.1  46 36.8-56.0 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 10 5.8-18.2  - - 

45 - 64 jaar 18 11.7-25.7  - - 

65 jaar en ouder 25 15.5-36.9  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  50 39.6-61.0 

Ouder dan 65 jaar  - -  53 43.9-61.0 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 15 9.7-21.3  51 41.6-59.9 

Ja 17 11.3-25.1  54 44.0-62.9 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 9 4.8-16.5  - - 

Matig 9 4.4-17.0  - - 

Slecht 24 16.9-32.3  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  30 21.5-41.2 

Matig - -  43 34.6-52.4 

Ernstig - -  70 60.2-77.7 
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Tabel 3.8: Percentage mensen met astma of COPD dat contact had met een long-

verpleegkundige voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2012 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep  12 7.6-17.3  40 33.0-48.0 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 7 3.5-13.6  45 35.9-54.1 

Vrouwen 15 9.9-22.5  35 26.2-45.4 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 8 4.2-16.2  - - 

45 - 64 jaar 15 8.8-23.3  - - 

65 jaar en ouder 14 7.3-25.3  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  42 30.9-53.2 

Ouder dan 65 jaar  - -  40 31.2-48.6 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 11 6.5-17.3  42 32.7-51.5 

Ja 14 8.6-22.7  37 28.5-47.3 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 8 3.9-16.4  - - 

Matig 9 4.3-19.1  - - 

Slecht 15 9.2-23.2  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  20 12.7-30.6 

Matig - -  36 27.0-45.4 

Ernstig - -  58 47.5-68.4 
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Tabel 3.9: Percentage ziekenhuisopnames van mensen met astma of COPD voor de 

totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2012 

 

 Astma  COPD 

 M (95% - BI)  M (95%-BI) 

Totale groep 13 8.7-19.4  20 14.7-27.4 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 13 7.3-22.0  20 13.2-28.4 

Vrouwen 13 8.3-20.5  21 13.6-31.0 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 10 4.8-19.0  - - 

45 - 64 jaar 15 9.2-23.8  - - 

65 jaar en ouder 19 10.3-31.7  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  13 7.5-22.4 

Ouder dan 65 jaar  - -  26 18.1-34.7 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 12 7.4-19.3  21 14.3-30.6 

Ja 17 10.4-26.0  18 11.9-27.5 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 9 4.4-19.1  - - 

Matig 10 4.5-19.8  - - 

Slecht 17 11.0-26.6  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  15 8.3-25.3 

Matig - -  12 6.7-19.2 

Ernstig - -  32 22.4-44.3 
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Tabel 3.10: Percentage mensen met astma of COPD dat thuiszorg
33

 krijgt voor de totale 

groep en naar achtergrondkenmerken, 2012 

 

 Astma  COPD 

 M (95% - BI)  M (95%-BI) 

Totale groep 2 0.8-5.8  13 8.9-18.1 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 2 0.4-6.4  9 5.6-14.6 

Vrouwen 3 0.9-6.8  19 12.5-26.9 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 2 0.5-8.2  - - 

45 - 64 jaar 1 0.4-5.0  - - 

65 jaar en ouder 8 2.6-20.1  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  5 2.4-10.7 

Ouder dan 65 jaar  - -  21 15.1-28.3 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 2 0.5-5.4  12 7.4-17.9 

Ja 6 2.4-13.6  15 9.8-23.1 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 2 0.5-8.1  - - 

Matig - -  - - 

Slecht 2 0.8-6.9  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  10 5.4-18.8 

Matig - -  7 3.8-12.5 

Ernstig - -  20 13.7-29.4 

 

 

  

                                                           
33  Bij professionele zorg kunnen drie vormen onderscheiden worden: huishoudelijke hulp die verstrekt wordt 

via de Wmo, persoonlijke verzorging verstrekt via de AWBZ, en verpleging ook verstrekt via de AWBZ. 
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Tabel 3.11: Percentage mensen met astma of COPD dat informele zorg
34

 ontving voor de 

totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2012 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 19 14.5-25.7  23 16.7-30.7 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 12 6.7-20.4  19 12.6-27.6 

Vrouwen 25 18.6-32.8  28 19.5-39.4 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 18 10.6-27.7  - - 

45 - 64 jaar 22 15.5-31.2  - - 

65 jaar en ouder 18 10.1-30.2  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  19 11.5-29.7 

Ouder dan 65 jaar  - -  26 18.0-35.1 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 21 14.6-28.5  22 14.3-31.1 

Ja 16 10.3-24.4  26 17.7-36.3 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 15 8.7-25.4  - - 

Matig 7 2.7-15.1  - - 

Slecht 32 24.0-41.4  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  9 4.2-16.8 

Matig - -  18 11.3-26.8 

Ernstig - -  43 31.4-54.7 

 

 

  

                                                           
34  Informele zorg kan bestaan uit hulp bij huishoudelijk werk, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, 

hulp bij het regelen van zaken en begeleiding bij het ondernemen van activiteiten. 
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Tabel 3.12: Percentage mensen met astma of COPD dat hulpmiddelen
35

 gebruikt voor de 

totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2012 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 60 52.5-66.7  72 64.5-78.4 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 45 34.5-56.8  68 58.2-75.8 

Vrouwen 67 59.1-74.6  77 67.2-83.9 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 51 39.1-62.3  - - 

45 - 64 jaar 63 52.7-72.1  - - 

65 jaar en ouder 72 58.2-83.0  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  70 57.6-78.5 

Ouder dan 65 jaar  - -  74 65.1-80.7 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 58 49.2-66.7  70 60.0-77.8 

Ja 64 53.9-73.6  76 67.0-83.5 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 45 32.6-57.6  - - 

Matig 59 45.7-70.9  - - 

Slecht 67 57.6-75.4  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  57 45.0-68.3 

Matig - -  57 46.8-66.0 

Ernstig - -  85 76.1-91.3 

 

  

                                                           
35  Hulpmiddelen waar mensen gebruik van kunnen maken zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen voor persoonlijke 

verzorging, huishoudelijke hulpmiddelen, loophulpmiddelen, hulpmiddelen voor het doseren of toedienen 

van medicijnen of woningaanpassingen. 
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Tabellen bij hoofdstuk 4 – Mensen met astma of COPD in de spreekkamer 

 

 

Tabel 4.1: Rapportcijfer (0-10) dat mensen met astma of COPD geven aan 

verschillende zorgverleners, 201336
 

 
 Astma  COPD  Algemene 

bevolking 

 M(0-10) (95% - BI)  M(0-10) (95% - BI)  M(0-10) 

Rapportcijfer huisarts 7.8 7.6-8.0  7.8 7.6-8.0  7.7 

Rapportcijfer praktijkondersteuner  7.8 7.5-8.1  7.9 7.6-8.2  - 

Rapportcijfer specialist 7.4 7.1-7.7  7.9 7.7-8.2  7.8 

Rapportcijfer gespecialiseerd 

verpleegkundige 7.9 7.4-8.5  8.1 7.6-8.5  - 

Rapportcijfer fysiotherapeut 7.5 7.2-7.8  8.0 7.7-8.3  7.9 

Rapportcijfer apotheek  7.3 7.1-7.5  7.7 7.5-7.9  - 

 

* Een hoger cijfer betekent een betere beoordeling van de desbetreffende zorgverlener 

 

 

Tabel 4.2: Rapportcijfer (0-10) dat mensen met astma of COPD geven aan de huisarts 

naar achtergrondkenmerken, 2013 

 
 Astma  COPD 

 M(0-10) (95% - BI)  M (0-10) (95% - BI) 

Geslacht      

Mannen (ref) 7.9 7.6-8.2  7.8 7.5-8.0 

Vrouwen 7.8 7.5-8.0  7.8 7.5-8.0 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 7.8 7.4-8.1  - - 

44-65 jaar 7.8 7.5-8.1  - - 

65 jaar en ouder  8.0 7.6-8.3  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  7.8 7.5-8.1 

65 jaar en ouder  - -  7.8 7.5-8.0 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 7.8 7.5-8.0  7.8 7.6-8.1 

Ja 7.9 7.6-8.1  7.6 7.4-7.9 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 7.7 7.3-8.0  - - 

Matig 7.7 7.4-8.1  - - 

Slecht 7.9 7.6-8.2  - - 

      

Dyspneu      

Mild (ref) - -  7.9 7.5-8.2 

Matig - -  7.7 7.5-8.0 

Ernstig - -  7.7 7.5-8.0 

 

* Een hoger cijfer betekent een betere beoordeling van de huisarts 

  

                                                           
36  Alleen degenen die in het jaar voorafgaand aan de vragenlijst contact hadden gehad met een zorgverlener 

hebben deze zorgverlener een cijfer gegeven.  
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Tabel 4.3: Rapportcijfer (0-10) dat mensen met astma of COPD geven aan de manier 

waarop het totaal van hun zorg georganiseerd is voor de totale groep en naar 

achtergrondkenmerken, 2013 

 
 Astma  COPD 

 M(0-10) (95% - BI)  M (0-10) (95% - BI) 

Totale groep 7.2 7.0-7.4  7.3 7.1-7.4 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 7.3 7.1-7.6  7.3 7.1-7.5 

Vrouwen 7.1 6.9-7.3  7.2 7.0-7.4 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 7.2 6.9-7.5  - - 

44-65 jaar 7.1 6.8-8.3  - - 

65 jaar en ouder  7.4 7.1-7.7  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  7.3 7.0-7.6 

65 jaar en ouder  - -  7.2 7.0-7.4 

      

Comorbiditeit    7.3 7.0-7.5 

Nee (ref) 7.2 7.0-7.4  7.3 7.0-7.5 

Ja 7.2 7.0-7.4    

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 7.3 7.1-7.6  - - 

Matig 7.4 7.1-7.6  - - 

Slecht 7.1 6.8-7.3  - - 

      

Dyspneu      

Mild (ref) - -  7.4 7.1-7.7 

Matig - -  7.1 6.8-7.3 

Ernstig - -  7.3 7.0-7.5 

 

*Een hoger cijfer betekent een betere beoordeling van de organisatie van het totaal aan zorg 
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Tabel 4.4: Rapportcijfer (0-10) dat mensen met astma of COPD geven aan de totale 

zorg die zij ontvangen voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 

2013 

 
 Astma  COPD 

 M(0-10) (95% - BI)  M (0-10) (95% - BI) 

Totale groep 7.3 7.2-7.5  7.5 7.3-7.7 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 7.4 7.1-7.7  7.5 7.3-7.7 

Vrouwen 7.3 7.1-7.5  7.5 7.3-7.7 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 7.4 7.1-7.7  - - 

44-65 jaar 7.2 7.0-7.5  - - 

65 jaar en ouder 7.4 7.1-7.7  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  7.6 7.4-7.8 

65 jaar en ouder  - -  7.4 7.3-7.6 

      

Comorbiditeit 7.3 7.1-7.6    

Nee (ref) 7.4 7.2-7.7  7.5 7.3-7.7 

Ja    7.5 7.3-7.7 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 7.6 7.3-7.9  -  

Matig 7.5 7.2-7.8  -  

Slecht 7.2 6.9-7.4  -  

      

Dyspneu - -    

Mild (ref) - -  7.5 7.3-7.8 

Matig - -  7.4 7.2-7.6 

Ernstig - -  7.5 7.3-7.8 

 

* Een hoger cijfer betekent een betere beoordeling van de totale zorg  die mensen met astma of COPD krijgen 
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Tabel 4.5: Beoordeling contact met de huisarts door mensen met astma of COPD;  

score op een vijfpuntschaal 
37

 op de schaal „persoonlijke continuïteit; mijn 

huisarts kent mij‟ en op losse items, 2013 

 
 Astma  COPD 

Schaalscore M (95% - BI)  M (95% - BI) 

 3.5 3.4-3.6  3.7 3.6-3.8 

Per item % (zeer) eens (95% - BI)  % (zeer) eens (95%-BI) 

Ik ken mijn huisarts heel goed 50 43.0-56.4  66 60.2-71.9 

Mijn huisarts kent mijn medische 

voorgeschiedenis heel goed 74 67.2-79.1  81 75.8-85.6 

Mijn huisarts weet altijd wat hij/zij in 

eerdere contacten heeft gedaan 72 64.9-77.2  79 74.0-84.0 

Mijn huisarts kent mijn 

familieomstandigheden heel goed 53 46.2-59.8  57 51.0-63.3 

Mijn huisarts kent mijn dagelijkse 

bezigheden heel goed 34 27.5-40.3  41 34.3-46.9 

 

Bron: Nijmegen Continuity Questionnaire38 

 

 

Tabel 4.6: Beoordeling contact met de huisarts door mensen met astma of COPD; score 

op een vijfpuntschaal op de schaal „persoonlijke continuïteit; mijn huisarts is 

betrokken ‟ en op losse items, 2013 

 
 Astma  COPD 

Schaalscore M (95% - BI)  M (95% - BI) 

 2.9 2.8-3.0  3.2 3.1-3.3 

Per item  % (zeer) eens (95% - BI)  % (zeer) eens (95%-BI) 

Mijn huisarts neemt zelf contact met mij 

op als dat nodig is, zonder dat ik er om 

vraag 18 13.3-23.9  34 28.0-40.2 

Mijn huisarts weet heel goed wat ik 

belangrijk vind in mijn zorg 37 31.0-44.2  51 44.1-56.9 

Mijn huisarts houdt voldoende contact met 

mij als ik gezien word door andere 

zorgverleners 22 16.7-28.5  40 34.1-46.8 

 

Bron: Nijmegen Continuity Questionnaire 

 

 

  

                                                           
37  1= Zeer oneens, 2=Oneens, 3=neutraal, 4=eens, 5=zeer eens. Een score van 3 en hoger wijst op ´meer mee 

eens dan oneens´, een score van 3 en lager wijst op ´meer oneens dan eens´.  
38

  Bron: Uijen A, Schellevis FG, Bosch WJHM van den, Mokking HGA, Weel C van, Schers HJ. Nijmegen 

Continuity Questionnaire: Development and testing of a questionnaire that measures continuity of care.  

Journal of Clinical Epidemiology 2011, 64(12):1391-99. 
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Tabel 4.7: Beoordeling samenwerking en afstemming in de huisartsenpraktijk door 

mensen met astma of COPD; score op een vijfpuntschaal op de schaal 

„continuïteit binnen het team in de huisartsenpraktijk ‟ en op losse items, 

2013 
 

 

Bron: Nijmegen Continuity Questionnaire 

 
 

Tabel 4.8: Beoordeling contact met de specialist door mensen met astma of COPD;  

score op een vijfpuntschaal op de schaal „persoonlijke continuïteit; mijn 

specialist kent mij‟ en op losse items, 2013 
 

 Astma  COPD 

Schaalscore M (95% - BI)  M (95% - BI) 

 2.9 2.7-3.0  3.4 3.3-3.5 

Per item % (zeer) eens  (95% - BI)  % (zeer) eens (95%-BI) 

Ik ken deze specialist heel goed 29 21.4-37.7  56 48.7-63.6 

Deze specialist kent mijn medische 

voorgeschiedenis heel goed 45 35.9-54.3  67 59.8-74.1 

Deze specialist weet altijd wat hij/zij in 

eerdere contacten heeft gedaan 55 45.2-63.8  71 63.7-77.6 

Deze specialist kent mijn 

familieomstandigheden heel goed 12 7.1-19.3  21 15.1-28.0 

Deze specialist kent mijn dagelijkse 

bezigheden heel goed 17 11.0-25.7  30 23.3-37.7 

 

Bron: Nijmegen Continuity Questionnaire 
 

 

Tabel 4.9: Beoordeling contact met de huisarts door mensen met astma of COPD;  

score op een vijfpuntschaal op de schaal „persoonlijke continuïteit; mijn 

specialist is betrokken ‟ en op losse items, 2013 
 

 Astma  COPD 

Schaalscore M (95% - BI)  M (95% - BI) 

 2.7 2.5-2.8  3.1 3.0-3.2 

Per item % (zeer) eens  (95% - BI)  % (zeer) eens (95%-BI) 

Deze specialist neemt zelf contact met mij 

op als dat nodig is, zonder dat ik er om vraag 13 8.2-21.1  28 21.2-35.7 

Deze specialist weet heel goed wat ik 

belangrijk vind in mijn zorg 33 24.2-42.5  41 33.6-49.2 

Deze specialist houdt voldoende contact met 

mij als ik gezien word door andere 

zorgverleners 19 12.1-28.7  31 23.7-39.0 

 

Bron: Nijmegen Continuity Questionnaire 
  

 Astma  COPD 

Schaalscore M (95% - BI)  M (95% - BI) 

 3.6 3.5-3.7  3.6 3.5-3.7 

Per item % (zeer) eens (95% - BI)  % (zeer) eens (95%-BI) 

Deze zorgverleners dragen informatie heel 

goed aan elkaar over 64 55.7-71.4  69 61.0-75.6 

Deze zorgverleners werken heel goed samen 60 52.0-68.1  64 56.6-71.5 

De zorg van deze zorgverleners sluit heel 

goed op elkaar aan 61 52.8-68.8  58 50.3-65.9 

Deze zorgverleners weten van elkaar altijd 

wat ze doen 51 42.4-59.3  52 43.7-59.6 
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Tabel 4.10: Beoordeling samenwerking en afstemming in het ziekenhuis van mensen 

met astma of COPD; score op een vijfpuntschaal op de schaal „continuïteit 

binnen het team in het ziekenhuis ‟ en op losse items, 2013 
 

 Astma  COPD 

Schaalscore M (95% - BI)  M (95% - BI) 

 3.4 3.2-3.6  3.6 3.5-3.8 

Per item % (zeer) eens (95% - BI)  % (zeer) eens (95%-BI) 

Deze zorgverleners dragen informatie heel 

goed aan elkaar over 

60 48.0-70.2 

 

68 58.5-76.4 

Deze zorgverleners werken heel goed samen 50 38.3-61.5  62 52.8-71.4 

De zorg van deze zorgverleners sluit heel goed 

op elkaar aan 

53 40.8-64.0 

 

58 48.4-67.3 

Deze zorgverleners weten van elkaar altijd 

wat ze doen  

45 33.4-56.7 

 

55 44.6-64.2 

 

Bron: Nijmegen Continuity Questionnaire 

 

 

Tabel 4.11: Beoordeling samenwerking en afstemming tussen huisarts en specialist van 

mensen met astma of COPD; score van mensen met astma of COPD op een 

vijfpuntschaal op de schaal „continuïteit tussen teams in de huisartsen-

praktijk en het ziekenhuis‟ en op losse items, 2013 
 

 Astma  COPD 

Schaalscore M (95% - BI)  M (95% - BI) 

 3.3 3.2-3.5  3.5 3.3-3.6 

Per item % (zeer) eens (95% - BI)  % (zeer) eens (95%-BI) 

Deze zorgverleners dragen informatie heel 

goed aan elkaar over 55 44.1-64.8  60 50.5-68.2 

Deze zorgverleners werken heel goed samen 43 32.7-53.7  39 30.7-48.9 

De zorg van deze zorgverleners sluit heel goed 

op elkaar aan 41 31.0-52.0  44 34.7-53.5 

Deze zorgverleners weten van elkaar altijd 

wat ze doen  32 22.7-43  38 28.8-47.8 

 

Bron: Nijmegen Continuity Questionnaire 
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Tabel 4.12: Ervaren zorg volgens Chronic Care Model bij mensen met Astma of COPD, 

2013 
 

 Astma  COPD 

Totaal score M (1-5) (95% - BI)  M (1-5) (95% - BI) 

Ervaren zorg volgens Chronic Care Model  2.4 2.3-2.5  2.6 2.5-2.8 

Per item % meestal 

altijd/bijna 

altijd (95% - BI)  

% meestal 

altijd/bijna 

altijd (95% - BI) 

Werden mij keuzes in de behandeling gegeven 

waar ik over na kon denken 31 24.4-36.5  39 33.2-45.3 

Was ik tevreden over de organisatie van de zorg 

die ik kreeg 86 81.3-89.8  83 77.7-87.3 

Werd ik geholpen om specifieke doelen op te 

stellen om mijn eetgedrag en bewegingspatroon te 

verbeteren 17 12.9-22.2  42 36.2-48.7 

Werd mij een kopie van mijn behandelplan 

gegeven 7 4.8-11.4  17 12.5-22.2 

Werd ik aangemoedigd om naar een cursus of 

groepsbijeenkomst te gaan die mij zou kunnen 

helpen om te gaan met mijn chronische 

aandoening of beperking 6 4.1-10.0  11 7.6-15.6 

Werden mij direct of in onderzoek vragen gesteld 

over mijn leefstijl (roken, bewegen, eten etc.) 62 55.7-68.4  62 56.1-68.3 

Werd ik geholpen een behandelplan te maken dat 

ik in mijn dagelijks leven kon toepassen 15 11.2-20.9  22 17.4-27.9 

Werd ik geholpen om vooruit te plannen zodat ik 

zelfs als ik me ziek of niet lekker voel met mijn 

chronische aandoening of beperking kan omgaan 16 11.6-21.4  24 18.7-29.6 

Werd mij gevraagd hoe mijn chronische 

aandoening of beperking mijn leven beïnvloedt 35 28.6-41.4  34 28.6-40.8 

Werd na een bezoek aan de huisarts, specialist of 

verpleegkundige contact met mij opgenomen om 

nog eens te vragen hoe het met mij ging 11 7.2-15.3  13 8.9-17.4 

Werd mij verteld waarom mijn bezoek aan andere 

specialisten, zoals de oogarts of cardioloog, 

belangrijk zijn in mijn behandeling 19 14.5-24.9  26 21.1-32.2 

 

Bron: Patient Assessment of Chronic Illness Care39. Een hogere score betekent „meer ervaring‟ met een 

bepaald aspect van de programmatische aanpak van de zorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

39  Bron: Glasgow RE, Nelson CC, Whitesides H, King DK, Use of the Patient Assessment of Chronic Illness 

Care (PACIC) with diabetic patients: relationship to patient characteristics, receipt of care, and self- 

management. Diabetes Care 2005, 28(11): 2655-2661. 
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Tabel 4.13: Percentage mensen met astma of COPD dat zich actief betrokken voelt bij de 

behandeling of controle van hun longziekte, voor de totale groep en naar 

achtergrondkenmerken
40

, 2014.   

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 58 48.9-66.2  67 57.2-74.8 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 59 46.6-70.7  70 59.1-79.2 

Vrouwen 57 46.6-67.7  62 49.7-73.2 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 49 35.3-63.7  - - 

45 - 64 jaar 63 51.9-73.6  - - 

65 jaar en ouder 64 49.1-76.1  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  70 57.0-80.1 

Ouder dan 65 jaar - -  65 53.5-74.3 

      

Opleidingsniveau      

Laag (ref) 45 30.2-61.1  67 54.5-76.7 

Midden 63 51.4-72.6  62 48.8-73.0 

Hoog 63 50.2-75.0  79 60.2-90.1 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 59 48.2-68.7  67 55.6-77.4 

Ja 54 42.5-65.8  65 53.3-74.9 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 53 38.0-66.7  - - 

Matig 60 45.6-72.4  - - 

Slecht 59 47.8-70.1  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  63 48.9-75.5 

Matig - -  61 48.5-72.3 

Ernstig - -  72 58.2-82.0 

 

 

  

                                                           
40  Er is aan mensen met astma of COPD gevraagd of zij zich actief betrokken voelen bij de behandeling of 

controle van hun longziekte. Voorbeelden die daarbij genoemd worden zijn: de invloed op het geheel van 

een behandeling of controles, hun dossier, overleg tussen zorgverleners, medicijnen, therapie, aantal 

consulten).  Zij konden daarbij aangeven of zij zich „nooit‟, „soms‟, „meestal‟ of „altijd‟ actief betrokken 

voelen. De antwoorden „meestal‟ en „altijd‟ zijn samengenomen.  
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Tabel 4.14: Manier waarop mensen met astma of COPD zich actief betrokken voelen of 

actief betrokken zijn bij de behandeling of controles van hun longziekte
41

, 

2014 

 
 Astma  COPD 

 %  (95% - BI)  %  (95% - BI) 

Ik voel me betrokken want:      

Er wordt naar me geluisterd. 92 86.6-95.6  95 90.5-97.2 

Ik krijg informatie die bij me past. 97 92.7-98.8  93 88.2-96.2 

Ik kan zelf bepaalde metingen verrichten als ik dat wil. 35 27.1-43.7  34 26.4-43.0 

Ik kan vragen stellen. 94 87.9-96.7  96 91.4-98.5 

Ik kan longfunctiemetingen of uitslagen van ander 

onderzoek met mijn zorgverlener bespreken. 85 79.0-89.8  94 88.5-97.4 

Ik kan zelf onderzoeksresultaten opvragen. 57 49.1-65.3  64 55.4-77.2 

Ik kan zelf bepalen wanneer behandeling of controle nodig 

is. 77 69.7-82.6  70 62.1-77.4 

Ik kan mijn dossier inzien. 55 46.9-63.3  52 42.9-60.6 

Ik kan zelf mijn dossier aanvullen. 28 21.2-35.8  21 14.4-28.9 

Ik kan zelf afspraken inplannen. 69 60.7-76.1  56 47.9-64.7 

Ik kan mijn eigen individuele zorgplan bepalen. 53 44.3-61.1  51 41.8-59.7 

Ik heb inspraak in mijn behandeling. 79 71.2-84.4  75 67.4-81.7 

Ik ben betrokken want:      

Ik houd zelf mijn zorgverlener op de hoogte hoe het met 

mij gaat, ook als hij daar niet om vraagt. 38 31.4-45.9  55 47.5-61.4 

Ik zoek zelf actief naar informatie over mijn longziekte. 34 27.2-41.5  31 25.0-37.6 

Ik houd zelf thuis mijn klachten en symptomen in de gaten. 90 85.4-93.9  81 74.3-85.5 

Ik vraag zelf onderzoeksresultaten op. 28 21.5-35.1  25 19.8-31.9 

Ik stel vragen tijdens het consult. 89 82.4-92.7  81 75.1-86.3 

Ik bespreek longfunctiemetingen of uitslagen van ander 

onderzoek met mijn zorgverleners. 73 65.4-79.4  77 70.4-82.2 

Ik bepaal zelf wanneer behandeling of controle nodig is. 64 56.9-71.2  46 38.9-52.6 

Ik kijk mijn dossier in. 21 15.3-27.5  14 9.6-18.9 

Ik vul zelf mijn dossier aan. 11 7.2-17.0  5 2.7-8.9 

Ik plan zelf mijn afspraken in. 55 47.3-62.5  37 30.2-43.7 

Ik maak mijn eigen individuele zorgplan. 30 23.5-37.5  16 11.8-22.1 

Ik laat duidelijk merken wat mijn wensen zijn ten aanzien 

van de behandeling. 70 62.7-76.5  55 47.9-61.8 

Ik vraag om uitleg als ik dingen niet begrijp. 93 87.9-96.0  90 84.7-93.4 

Ik werk aan mijn gezondheid, bijvoorbeeld door te bewegen 

of op mijn eten te letten. 88 81.5-92.6  86 79.9-89.9 

 

 

  

                                                           
41  Van de mensen die aangeven dat zij zich „soms‟ „meestal‟ of „altijd‟ actief betrokken voelen bij hun 

behandeling of controles. 
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Tabel 4.15: Percentage mensen met astma of COPD dat (nog) actiever betrokken wil 

worden of zijn bij behandeling of controles, 2014 

 
 Astma  COPD 

 % - Ja (95% - BI)  % - Ja (95% - BI) 

Wil meer actief betrokken zijn   16 11.9-21.5  13 9.4-17.6 

 

 

Tabel 4.16: Redenen om niet actiever betrokken te willen worden of zijn bij behandeling 

of controles onder mensen met astma of COPD
42

, 2014 

 
 Astma  COPD 

Reden: %  (95% - BI)  % (95% - BI) 

Mijn zorgverlener werkt niet mee. 0 -  0 - 

Mijn zorgverleners werken niet goed (genoeg) samen. 0 -  0.6 0.08-4.1 

Ik vind het niet mijn taak. 7.4 4.2-12.8  14.8 9.7-21.9 

Ik vind de behandeling van mijn ziekte een taak van 

mijn zorgverlener. 14.8 9.5-22.3  27.6 20.8-35.7 

Ik heb te weinig informatie om te weten wat ik zou 

kunnen doen. 5.0 2.4-10.1  14.6 9.6-21.6 

Ik begrijp de adviezen of de informatie die ik van mijn 

zorgverleners krijg niet goed. 0 -  2.5 0.77-7.5 

Ik krijg tegenstrijdige informatie. 0 -  0.9 0.18-3.9 

Ik denk dat ik dat niet kan. 2.0 0.88-4.6  8.5 4.7-14.9 

Dat lijkt me niet veilig. 2.2 0.91-5.1  4.7 2.4-9.0 

Ik heb er geen behoefte aan. 26.3 19.3-34.7  31.4 24.3-39.4 

Ik vind het niet nodig, het gaat goed zo. 67.5 58.7-75.2  66.5 58.3-73.8 

Ik vind dat ik al genoeg doe. 16.1 10.6-23.8  15.7 10.7-22.4 

Ik mis daarvoor de steun of hulp van mensen in mijn 

omgeving. 0.4 0.05-2.7  1.3 0.30-5.7 

Wat ik zou willen doen is te duur/wordt niet vergoed. 2.8 1.1-6.9  2.4 0.81-6.7 

Mijn ziekte/aandoening belemmert mij. 2.6 1.1-6.2  4.7 2.2-9.9 

 

 

  

                                                           
42 Van de mensen met astma of COPD die ook aangeven dat zij niet actiever betrokken willen zijn. 
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Tabel 4.17: Percentage mensen met astma of COPD dat zelf of samen met de zorg-

verlener bepaalt welke keuzes er worden gemaakt in een behandeling of bij 

controles voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken
43

, 2014.   

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 68 58.8-76.7  63 54.8-71.4 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 62 48.5-74.1  59 48.2-69.0 

Vrouwen 72 61.1-80.4  68 57.1-77.9 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 64 47.4-77.2  - - 

45 - 64 jaar 69 56.8-79.1  - - 

65 jaar en ouder 77 62.8-87.1  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  65 52.3-75.9 

Ouder dan 65 jaar - -  63 52.2-71.8 

      

Opleidingsniveau      

Laag  (ref) 56 38.9-72.0  63 52.1-73.3 

Midden 77 66.0-85.0  59 46.5-69.8 

Hoog 64 50.0-76.6  76 57.6-88.1 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 72 60.9-80.9  60 49.3-70.6 

Ja 57 44.0-68.7  69 58.5-78.0 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 71 55.3-83.3  - - 

Matig 66 50.8-78.4  - - 

Slecht 68 55.6-78.3  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  69 55.0-79.8 

Matig - -  54 41.8-65.4 

Ernstig - -  66 53.3-76.1 

 

  

                                                           
43  Er is aan mensen met astma of COPD gevraagd wie meestal bepaalt welke keuzes er worden gemaakt in 

een behandeling of bij controles. Zij konden daarbij kiezen uit: „mijn zorgverlener‟, „ikzelf‟, „samen‟, of 

„anders, namelijk..‟. De antwoorden „ikzelf‟ en „samen‟ zijn hier samengenomen.  
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Tabel 4.18: Percentage mensen met astma of COPD dat een IZP bezit
44

, 2014 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 9 4.4-15.8  25 17.8-33.9 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 11 4.9-22.9  22 14.3-33.4 

Vrouwen 7 3.5-14.8  28 18.0-40.3 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 6 1.9-17.1  - - 

45 - 64 jaar 9 4.5-18.7  - - 

65 jaar en ouder 16 7.1-30.8  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  29 18.0-42.9 

Ouder dan 65 jaar - -  23 14.8-33.0 

      

Opleidingsniveau      

Laag (ref) 9 3.2-22.6  25 16.3-37.1 

Midden 6 2.4-13.1  25 15.4-37.8 

Hoog 17 8.4-32.8  22 9.9-42.2 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 8 3.8-16.6  23 14.6-34.6 

Ja 10 4.6-19.8  28 19.1-40.1 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 6 1.8-15.7  - - 

Matig 4 0.9-12.0  - - 

Slecht 15 7.6-27.0  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  20 10.6-33.3 

Matig - -  22 13.2-34.6 

Ernstig - -  30 19.4-44.3 

 

 

Tabel 4.19: Percentage mensen met astma of COPD die het IZP gebruikt, van de mensen 

die een IZP hebben, 2014 

 
 Astma  COPD 

 % Meestal of altijd   (95% - BI)  % Meestal of altijd   (95% - BI) 

Gebruikt IZP 46 26.5-67.5  76 58.5-87.8 

 

  

                                                           
44  Mensen die een IZP hebben kunnen dit zowel schriftelijk hebben als in de vorm van mondelinge afspraken 

met hun zorgverlener. 
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Tabel 4.20: Percentage mensen met astma of COPD dat bekend is met de patiënten-

versie(s) van de zorgstandaard, 2014 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 11 7.0-17.5  7 2.6-17.8 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 8 3.7-17.2  9 3.1-23.0 

Vrouwen 13 8.0-21.0  5 1.6-16.3 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 14 7.0-26.0  - - 

45 - 64 jaar 7 3.5-14.5  - - 

65 jaar en ouder 16 8.5-29.4  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  11 3.4-29.4 

Ouder dan 65 jaar - -  5 1.8-15.6 

      

Opleidingsniveau      

Laag  (ref) 7 2.2-18.3  8 2.6-21.3 

Midden 16 9.3-25.0  6 1.6-18.1 

Hoog 11 5.4-20.1  7 1.6-27.7 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 12 6.7-19.7  7 2.1-18.5 

Ja 10 5.0-17.7  8 2.7-22.0 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref)    - - 

Matig 8 3.2-18.8  - - 

Slecht 11 4.9-21.6  - - 

 13 7.5-22.7    

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  5 1.9-17.9 

Matig - -  4 1.0-13.5 

Ernstig - -  13 4.5-30.7 

 

 

Tabel 4.21: Percentage mensen met astma of COPD dat de patiëntenversie(s) van de 

zorgstandaard bezit, van de mensen die bekend zijn met de patiëntenversie(s) 

van de zorgstandaard, 2014 

 
 Astma  COPD 

 %  (95% - BI)  %  (95% - BI) 

Bezit patiënten versie zorgstandaard 34 19.0-53.3  23 8.3-49.2 
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Tabel 4.22: Scores van mensen met astma of COPD op de peppi-vragenlijst
45

, voor de 

totale groep en naar achtergrondkenmerken in 2013 

 
 Astma     COPD   Algemene 

bevolking in 

200246 

 M(10-50) (95% - BI)  M (10-50) (95% - BI)  M (10-50) 

Vertrouwen in de communicatie met 

de zorgverlener  41.1 40.2-42.0  39.9 38.9-40.9  43.1 

 

  

                                                           
45

  De PEPPI vragenlijst (Perceived Efficacy in Patiënt- Physician Interactions) meet in hoeverre 

zelfmanagement ondersteuning door zorgverleners effect heeft op de mate waarin mensen er vertrouwen 

in hebben dat zij tijdens de consulten met hun zorgverleners kunnen bereiken wat zij willen en hun wensen 

kenbaar kunnen maken. Mensen werden gevraagd om op een schaal van 0 tot 5 (0=helemaal geen 

vertrouwen, 5=heel veel vertrouwen) aan te geven hoeveel vertrouwen ze er in hebben dat zij tijdens een 

bezoek aan hun zorgverlener:  

1. Weten welke vragen ze aan hem/haar moeten stellen. 2. In staat zijn om hem/haar al hun vragen te laten 

beantwoorden, 3. Het bezoek aan hem/haar optimaal weten te benutten. 4. In staat zijn om hem/haar uw 

belangrijkste gezondheidsklacht serieus te laten nemen,/5. In staat zijn om hem/haar iets aan uw 

belangrijkste gezondheidsklacht te laten doen.  Voor de analyses hebben wij het de schaal zo hergecodeerd 

dat scores van 10-50 lopen (een hogere score is een hogere mate van vertrouwen).  
 

Bron: Maly RC, Frank JC, Marshall GN, DiMatteo MR, Reuben DB. Perceived efficacy in patient-

physician interactions (PEPPI): validation of an instrument in older persons. Journal of the American 

Geriatrics Society 1998, 46: 889–894. 
 
46

  Bron:  Zandbelt LC, Smet EMA, Oort FJ, Godfried MH, Haes HCJM de. Satisfaction with the Outpatient 

Encounter. A Comparison of Patients‟ and Physicians‟ Views. Journal of General Internal Medicine 2004, 

19(11): 1088–1095.  
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Tabel 4.23: Mate waarin mensen met astma of COPD moeite hebben met het organiseren 

van professionele zorg, 2013. Percentage dat dit „met grote moeite of niet‟ 

kan of „met moeite‟ kan.  

 
 Astma  COPD 

 % met 

grote 

moeite 

of niet  (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI)  

% met 

grote 

moeite 

of niet (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI) 
Het organiseren 

van professionele 

zorg          
Ik weet het juiste 

moment te bepalen 
waarop ik zorg moet 

inschakelen. 0 - 4 1.8-7.7  1 0.4-4.3 6 3.7-10.1 
Als ik informatie 
over gezondheid of 

zorg nodig heb, dan 

vind ik die wel. 0 - 1 0.5-3.4  1 0.4-4.3 6 3.9-10.4 
Als er hulpmiddelen 

of diensten zijn die 

ik goed kan gebrui-
ken, dan kom ik daar 

wel achter. 2 0.9-5.7 4 2.0-7.0  3 1.4-6.2 6 4.0-10.3 
Ik weet waar ik moet 
zijn voor het aanvra-

gen van zorg, hulp-

middelen of 
diensten. 2 0.8-4.9 6 3.5-10.3  5 2.5-8.4 10 6.5-13.9 
Ik kan zorg, hulp-

middelen of diensten 
die ik nodig heb 

regelen. 1 0.2-2.5 3 1.3-5.2  3 1.4-6.4 7 4.7-11.6 
Ik begrijp de regels 
van zorginstanties 

die belangrijk zijn 

voor mij. 1 0.3-1.9 9 6.1-14.1  5 2.7-8.7 11 8.0-16.1 
Als ik naar mijn 

zorgverlener(s) moet 

reizen, dan lukt dat. 1 0.2-1.6 1 0.2-1.6  1 0.4-4.3 4 2.4-7.4 
Ik heb overzicht over 

de afspraken met 

mijn zorgverlener(s). 0 - 0 -  2 0.8-4.8 2 0.7-4.3 
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Tabel 4.24: Mate waarin mensen met astma of COPD moeite hebben met contacten met 

professionele zorgverleners, 2013. Percentage dat dit „met grote moeite of 

niet‟ kan of „met moeite‟ kan.  
 

 Astma  COPD 

 % met 

grote 

moeite 

of niet  (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI)  

% met 

grote 

moeite 

of niet (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI) 
Contacten met 

professionele 

zorgverleners          
Ik maak mijn zorg-

verlener(s) duidelijk 
wat er aan de hand 

is. 1 0.2-3.3 3 1.2-6.3  2 0.5-5.0 5 2.8-8.5 
Als ik vragen heb 
over mijn gezond-

heid of behandeling, 
dan stel ik deze. 0 0-1.1 2 0.6-4.8  1 0.3-4.4 4 1.9-7.3 
Als ik wensen heb, 

dan geef ik die aan. 1 0.1-2.8 3 1.2-6.3  2 0.6-5.2 5 2.7-8.3 
Als ik vind dat de 

zorgsituatie niet naar 

tevredenheid ver-
loopt, dan kom ik 

voor mezelf op. 1 0.2-2.7 7 3.9-11.0  3 1.3-6.5 10 6.5-14.4 
 

 

Tabel 4.25: Mate waarin mensen met astma of COPD moeite hebben met het organiseren 

van intensievere zorg, 2013. Percentage dat dit „met grote moeite of niet‟ 

kan of „met moeite‟ kan.   
 

 Astma  COPD 

 % met 

grote 

moeite 

of niet  (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI)  

% met 

grote 

moeite 

of niet (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI) 
Het organiseren 

van intensievere 

zorg          
Als ik intensieve(re) 

zorg nodig heb, dan 

verwacht ik het juiste 
moment hiervoor te 

kunnen bepalen 0 - 7 4.2-11.2  2 0.8-5.3 11 7.2-15.2 
Als ik intensieve(re) 
zorg nodig heb, dan 

verwacht ik dat ik 

meebeslis welke 
zorg dit moet zijn 0 - 1 0.5-3.8  1 0.3-4.3 5 3.2-9.0 
Als ik intensieve(re) 

zorg nodig heb, dan 
verwacht ik daar 

financieel een 

oplossing voor te 
hebben 4 1.7-7.2 15 10.7-20.2  7 4.7-11.8 24 19.2-30.2 
Om de regie te 

kunnen houden in 
het geval dat mijn 

verstand achteruit 

gaat, weet ik vóór 
die tijd de juiste 

voorbereidingen te 

treffen  1 0.4-5.1 8 5.3-12.9  5 3.0-8.8 13 9.2-18.1 
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Tabel 4.26: Percentage van de mensen met astma of COPD dat bepaalde problemen 

ervaart bij het regelen van professionele zorg, hulpmiddelen of diensten
2
, 

2013 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Ik weet niet bij wie ik terecht kan voor hulp. 23 14.9-33.3  24 15.7-34.5 

Ik ben niet op de hoogte van de regels of procedures 

om hulp te vragen. 13 7.4-21.5  28 19.1-38.2 

Ik voel me bezwaard om hulp te vragen. 30 21.0-40.7  25 16.5-34.9 

Diegene aan wie ik hulp wil vragen heeft geen tijd. 11 5.8-20.7  11 5.8-18.5 

Er is niemand beschikbaar met de juiste kennis. 12 7.2-20.6  12 6.6-20.9 

Er is niemand beschikbaar met de juiste vaardigheden. 11 5.8-19.0  12 6.6-20.9 

De hulp die ik zoek wordt niet vergoed. 25 16.9-35.8  14 8.0-21.7 

Ik kan niet de specifieke hulp vinden die ik wil. 14 8.1-23.8  14 7.9-22.5 

De hulp of hulpmiddel dat ik wil was voor mij te duur. 11 6.5-19.3  12 7.0-20.3 

Ik kom volgens de zorgverlener/instantie niet in 

aanmerking voor hulp. 10 5.5-18.0  15 8.6-23.6 

Er blijkt geen hulp beschikbaar voor mijn specifieke 

hulpvraag. 6 2.8-11.7  15 8.6-24.1 

Het is moeilijk hulp aan te vragen door ingewikkelde 

wet- en regelgeving. 8 4.4-15.2  14 8.2-22.7 

Ik moet lang wachten tot hulp beschikbaar is. 9 4.2-16.5  7 3.7-14.5 
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Tabellen bij hoofdstuk 5 – Zelfmanagement van mensen met astma of COPD 

in de thuissituatie 

 

 

Tabel 5.1: Percentage respondenten dat aangeeft goed tot uitstekend te kunnen omgaan 

met hun ziekte in het dagelijks leven met de hulp van aanwezigen naasten 

en/of professionals voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 

2013 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 95 90.7-97.0  93 88.7-95.7 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 94 84.5-97.4  92 86.2-95.8 

Vrouwen 95 90.3-97.8  94 86.6-97.3 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 94 85.3-97.5  - - 

45 - 64 jaar 96 89.3-98.2  - - 

65 jaar en ouder 95 86.2-98.4  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  93 84.5-96.8 

Ouder dan 65 jaar - -  93 87.5-96.3 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 95 89.9-97.7  92 85.8-95.4 

Ja 93 85.6-96.9  95 89.1-98.2 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 96 83.7-98.9  - - 

Matig 97 85.4-99.3  - - 

Slecht 93 85-9-96.1  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  100 - 

Matig - -  94 86.4-97.2 

Ernstig - -  86 76.4-92.6 
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Tabel 5.2: Persoon die volgens mensen met astma verantwoordelijk is voor de 

dagelijkse omgang met hun ziekte voor de totale groep en naar 

achtergrondkenmerken, 2013 

 

 Astma 

 Ikzelf  Mijn naasten  Professionele zorgverlener(s) 

 % (95% - BI)  % (95%-BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 98 95.7-99.1  11 7.7-15.5  4 2.4-7.3 

         

Geslacht         

Mannen (ref) 96 88.7-98.8  11 5.7-19.3  4 1.2-10.2 

Vrouwen 99 97.2-99.6  11 7.2-16.9  5 2.3-8.6 

         

Leeftijd         

15 - 44 jaar (ref) 99 94.1-99.9  7 3.4-15.1  2 0.6-9.5 

45 - 64 jaar 97 91.1-98.9  14 8.3-21.7  6 2.8-12.0 

65 jaar en ouder 98 93.4-99.6  14 7.7-25.4  5 2.2-11.1 

         

Comorbiditeit         

Nee (ref) 99 95.6-99.7  8 4.9-13.8  3 0.9-6.8 

Ja 95 88.7-98.2  20 12.9-29.2  10 5.4-16.9 

         

Symptoomcontrole         

Goed (ref) 99 95.3-99.9  3 0.7-10.5  3 1.1-9.3 

Matig 96 88.0-98.8  11 5.2-22.0  2 0.6-10.1 

Slecht 98 93.7-99.5  16 10.1-24.0  5 2.3-9.63 

 

* Er waren meerdere antwoorden mogelijk. De percentages tellen daarom niet op tot 100%. 

 

 

Tabel 5.3: Persoon die volgens mensen met COPD verantwoordelijk is voor de 

dagelijkse omgang met hun ziekte voor de totale groep en naar 

achtergrondkenmerken, 2013 

 

 COPD 

 Ikzelf  Mijn naasten  Professionele zorgverlener(s) 

 % (95% - BI)  % (95%-BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 94 90.3-96.6  24 18.5-29.6  8 4.9-11.5 

         

Geslacht         

Mannen (ref) 94 87.7-96.6  29 21.8-37.0  9 5.2-15.1 

Vrouwen 95 88.6-98.1  17 10.4-26.0  6 2.7-11.5 

         

Leeftijd         

Jonger dan 65 (ref) 97 90.8-98.9  17 10.2-26.2  5 2.0-11.0 

65 jaar en ouder 93 86.8-96.0  28 21.2-36.0  9 5.6-15.1 

         

Comorbiditeit         

Nee (ref) 96 90.5-98.3  21 14.6-28.5  5 2.3-10.0 

Ja 91 83.2-95.0  30 21.8-39.4  14 8.1-21.5 

         

Mate van dyspneu         

Mild (ref) 100 96.5-99.9  12 6.1-22.9  5 1.7-14.5 

Matig 93 85.0-96.6  16 9.7-25.3  4 1.9-9.7 

Ernstig 93 83.9-96.8  42 31.0-53.0  14 7.8-23.4 

 

* Er waren meerdere antwoorden mogelijk. De percentages tellen daarom niet op tot 100%.  
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Tabel 5.4: Mate waarin mensen met astma of COPD moeite hebben met het zorgen 

voor zichzelf in de thuissituatie, 2013. Percentage dat dit „met grote moeite 

of niet‟ kan of „met moeite‟ kan.  

 

 Astma  COPD 

 % met 
grote 

moeite of 

niet  (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI)  

% met 
grote 

moeite 

of niet (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI) 

Zorgen voor uzelf in 

de thuissituatie          

Ik kan omgaan met de 

medicatie die mijn zorg-

verleners mij voor-

schrijven*. 0 - 0 -  1 0.1-3.8 2 0.9-4.8 

Ik kan die adviezen die 

mijn zorgverleners mij 

voorschrijven 

uitvoeren*. 0 - 2 1.0-5.7  2 0.7-5.5 5 2.5-8.2 

Ik doe datgene wat no-

dig is om mijn gezond-

heid zoveel mogelijk op 

peil te houden. 1 0.2-3.1 2 0.7-4.6  1 0.1-3.6 7 4.8-11.5 

Ik pas mij over het 

algemeen aan aan 

tegenslagen in mijn 

gezondheidstoestand of 

zorgsituatie. 1 0.3-4.3 8 4.7-12.1  1 0.2-3.5 9 5.9-13.1 

 

* Bij beide vragen was het mogelijk om „niet van toepassing‟ aan te kruisen. De mensen die dit aangegeven 

hebben zijn niet meegenomen in de berekening van de percentages.  
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Tabel 5.5: Rapportcijfer dat mensen met astma of COPD geven aan de mate waarin zij 

vinden dat zij genoeg steun kunnen krijgen van naasten voor de totale groep 

en naar achtergrondkenmerken, 2013 

 

 Astma  COPD 

 M (0-10) (95% - BI)  M (0-10) (95%-BI) 

Totale groep 8.4 8.2-8.6  8.0 7.7-8.2 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 8.4 8.1-8.8  8.0 7.7-8.3 

Vrouwen 8.4 8.2-8.6  7.9 7.6-8.3 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 8.5 8.1-8.8  - - 

45 - 64 jaar 8.6 8.3-8.8  - - 

65 jaar en ouder 8.0 7.6-8.4  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  8.0 7.5-8.4 

Ouder dan 65 jaar - -  8.0 7.7-8.3 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 8.5 8.3-8.8  8.0 7.7-8.3 

Ja 8.1 7.7-8.4  7.9 7.5-8.3 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 8.5 8.2-8.9  - - 

Matig 8.4 8.0-8.9  - - 

Slecht 8.3 8.0-8.5  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  8.4 7.9-8.8 

Matig - -  7.8 7.4-8.3 

Ernstig - -  7.9 7.5-8.3 

 

* Een hoger cijfer betekent een betere beoordeling van de mate waarin mensen vinden dat zij genoeg steun 

kunnen krijgen van naasten.  
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Tabel 5.6: Mate waarin mensen met astma of COPD moeite hebben met het ontvangen 

van ondersteuning van naasten, 2013. Percentage dat dit „met grote moeite of 

niet‟ kan of „met moeite‟ kan.  

 

 Astma  COPD 

 % met 

grote 
moeite of 

niet  (95% - BI) 

% met  

moeite (95% - BI)  

% met 

grote 
moeite of 

niet (95% - BI) 

% met 

moeite (95% - BI) 

Ondersteuning van uw 

naaste(n)           

Als ik hulp nodig heb in en 

om het huis, dan kan ik te-

rugvallen op mijn naaste(n). 2 0.9-4.1 10 6.6-14.4  4 2.5-7.8 9 6.2-13.3 

Als ik hulp nodig heb bij 

het krijgen van professio-

nele zorg, dan kan ik terug-

vallen op mijn naaste(n). 1 0.4-2.7 6 3.7-10.7  4 1.9-6.7 7 4.3-10.5 

Als ik alleen ben en in een 

noodsituatie terecht kom – 

zoals plotseling onwel 

worden of vallen – dan kan 

ik terugvallen op een 

noodplan. 9 5.5-13.0 8 5.1-12.0  10 7.2-14.5 13 9.7-18.2 

Ik vraag mijn naaste(n) om 

hulp als ik die nodig heb. 3 1.4-5.8 9 5.8-13.3  4 1.9-6.5 13 9.0-17.2 

Ik beslis mee in wat er 

gebeurt, als ik hulp krijg 

van naaste(n). 1 0.5-3.5 3 1.2-5.4  2 0.6-4.1 6 3.6-9.5 
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Tabel 5.7: Percentage van de mensen met astma of COPD dat bepaalde problemen 

ervaart bij het beroep doen op hulp van naasten, 2013
47

 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Ik weet niet bij wie ik terecht kan voor hulp. 12 7.1-19.0  25 18.4-32.9 

Ik voel me bezwaard om hulp te vragen. 45 36.4-54.3  34 26.4-41.8 

Diegene aan wie ik hulp vroeg heeft geen tijd. 19 13.0-27.8  12 7.3-17.6 

Er is niemand beschikbaar met de juiste kennis. 15 9.5-22.5  13 8.3-19.5 

Er is niemand beschikbaar met de juiste vaardigheden. 12 7.7-19.3  13 8.6-20.3 

Ik kan niet de specifieke hulp vinden die ik wil. 11 6.7-18.2  13 8.3-19.5 

Ik kan geen beroep doen op hulp van naasten omdat zij 

zelf al te zwaar belast zijn. 20 14.0-28.0  23 16.4-30.1 

Ik kan geen beroep doen op hulp van naasten omdat zij 

zelf ook hulpbehoevend zijn. 6 3.2-11.8  8 4.5-12.9 

Ik vind het vervelend dat ik er geen financiële 

vergoeding tegenover kan stellen. 19 12.6-26.7  18 12.7-25.6 

 

 

Tabel 5.8: Percentage respondenten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met het totaal 

aan hulp/ondersteuning dat zij krijgen in verband met hun chronische ziekte 

voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2013 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 84 78.1-88.3  82 76.7-86.5 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 80 68.8-88.1  80 72.4-85.8 

Vrouwen 86 78.8-90.6  85 76.5-90.9 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 83 71.8-89.7  - - 

45 - 64 jaar 84 75.4-89.8  - - 

65 jaar en ouder 88 76.8-93.8  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  83 74.3-89.5 

Ouder dan 65 jaar - -  81 74.2-87.0 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 85 77.5-89.9  83 76.4-88.8 

Ja 81 72.2-87.8  79 70.4-86.0 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 89 77.4-95.4  - - 

Matig 83 69.6-91.7  - - 

Slecht 79 70.3-86.1  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  90 78.5-94.7 

Matig - -  84 75.1-90.3 

Ernstig - -  74 63.3-82.5 

  

                                                           
47

 Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft „meestal‟ of „altijd bepaalde knelpunten te ervaren bij het vragen of 

regelen van hulp van hun naasten. 



144 Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 

Tabel 5.9: Zelfmanagementtaken en ondersteuningsbehoeften van mensen met astma 

naar taak. Percentage dat „soms‟  'meestal‟ of ´altijd‟ een taak voor zich ziet  

weggelegd en daar „soms‟ „meestal‟ of „altijd‟ (extra) hulp of ondersteuning 

bij nodig heeft, 2013
48

.   
 

 Astma 

Zelfmanagementtaken Ziet zelfmanagementtaak 

voor zichzelf weggelegd 

Wil hierbij extra hulp 

of ondersteuning 

  % (95% - BI) % (95% - BI) 

Medicijnen innemen volgens voorschrift 76 70.5-81.3 2 0.95-4.4 

Voldoende bewegen 74 67.7-78.6 5 3.0-8.4 

Zelf uw klachten en symptomen in de gaten houden 69 62.2-74.2 5 3.0-8.9 

Zelfzorgtaken uitvoeren zoals uw wond verzorgen, 

steunkousen aantrekken, uw medicijnen innemen 44 38-50.5 4 1.8-8.9 

Gezond leven (stoppen met roken, niet te veel alcohol) 42 35.9-48.0 7 4.1-12.6 

Op uw voeding letten 40 33.8-45.6 8 4.4-13.2 

Omgaan met een beperkte energie 30 24.7-35.6 6 3.3-10.6 

De informatie van artsen en andere zorgverleners 

begrijpen 27 21.5-32.3 4 2.2-8.5 

Omgaan met emoties en spanningen 22 17.1-27.2 10 6.2-15.7 

Omgaan met pijn of beperkingen 22 17.8-27.3 4 2.0-8.4 

Thuis oefeningen doen 19 14.4-23.5 4 1.8-9.8 

Ongezonde leefgewoonten opgeven 16 12.3-20.9 9 5.2-16.2 

Op bezoek gaan bij artsen of andere zorgverleners 15 11.6-19.8 3 1.6-5.8 

Omgaan met een onzekere toekomst 15 11.1-19.5 6 3.1-11.5 

Omgaan met beperktere mogelijkheden om 

bijvoorbeeld uit te gaan, op vakantie te gaan 14 10.3-18.5 8 3.8-14.9 

Uw eigen gezondheid in de gaten houden door 

bijvoorbeeld het meten van uw suiker of uw bloeddruk 13 9.3-17.1 15 8.5-24.9 

Gesprekken aangaan met zorgverleners 9 6.2-13.2 8 4.1-14.0 

Hulpmiddelen gebruiken 9 5.9-12.2 6 2.3-15.0 

Hulp inroepen als dat nodig is 6 3.8-8.8 11 6.2-17.3 

 

Bron: Past-vragenlijst. 

  

                                                           
48  Er zijn aan mensen met astma of COPD 19 zelfmanagement taken voorgelegd (vragenlijst „past‟). Er is 

gevraagd in welke mate (nooit/soms/meestal/altijd) men deze taken als onderdeel van de dagelijkse 

omgang met de ziekte beschouwt. De 19 zelfmanagementtaken zijn onder te verdelen in vier categorieën. 

De eerste categorie omvat taken die te maken hebben met de medische behandeling van de chronisch 

ziekte. De tweede categorie gaat over het omgaan met zorgverleners. De derde categorie behelst het leren 

omgaan met de gevolgen van een chronische ziekte. Een vierde categorie heeft betrekking op het 

aanpassen van de leefstijl. Daarnaast is er aan degenen die een taak voor zich weggelegd) zien („soms‟, 

„meestal‟, „altijd‟) ook gevraagd in hoeverre zij daar (extra) hulp of ondersteuning bij zouden willen.  
Bron: Houtum, L. van, Rijken, M., Heijmans, M., Groenewegen, P. Self-management support needs of 

patients with chronic illness: do needs for support differ according to the course of illness? Patient 

Education and Counseling: 2013, 93(3), 626-632 
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Tabel 5.10: Zelfmanagementtaken en ondersteuningsbehoeften van mensen met COPD 

naar taak. Percentage dat „soms‟ 'meestal‟ of „altijd‟ een taak voor zich ziet 

weggelegd en daar „soms‟ „meestal‟ of „altijd‟ (extra) hulp of ondersteuning 

bij nodig heeft
49

, 2013. 

 

 

Bron: Past-vragenlijst. 

  

                                                           
49

 Er zijn aan mensen met astma of COPD 19 zelfmanagement taken voorgelegd (vragenlijst „past‟). Er is 

gevraagd in welke mate (nooit/soms/meestal/altijd) men deze taken als onderdeel van de dagelijkse omgang 

met de ziekte beschouwt. De 19 zelfmanagementtaken zijn onder te verdelen in vier categorieën. De eerste 

categorie omvat taken die te maken hebben met de medische behandeling van de chronisch ziekte. De 

tweede categorie gaat over het omgaan met zorgverleners. De derde categorie behelst het leren omgaan met 

de gevolgen van een chronische ziekte. Een vierde categorie heeft betrekking op het aanpassen van de 

leefstijl. Daarnaast is er aan degenen die een taak voor zich weggelegd) zien („soms‟, „meestal‟, „altijd‟) 

ook gevraagd in hoeverre zij daar (extra) hulp of ondersteuning bij zouden willen.  

Bron: Houtum, L. van, Rijken, M., Heijmans, M., Groenewegen, P. Self-management support needs of 

patients with chronic illness: do needs for support differ according to the course of illness? Patient 

Education and Counseling: 2013, 93(3), 626-632 

 COPD 

Zelfmanagementtaken Ziet zelfmanagementtaak 

voor zichzelf weggelegd 

Wil hierbij (extra) 

hulp of ondersteuning 

  % (95% - BI) % (95% - BI) 

Medicijnen innemen volgens voorschrift 74 68.1-78.4 3 1.4-6.2 

Voldoende bewegen 70 63.9-74.6 17 12.8-22.9 

Zelf uw klachten en symptomen in de gaten houden 66 60.6-71.7 9 5.4-13.3 

Zelfzorgtaken uitvoeren zoals uw wond verzorgen, 

steunkousen aantrekken, uw medicijnen innemen 53 47.0-58.8 11 6.6-17.6 

Gezond leven (stoppen met roken, niet te veel alcohol) 47 40.9-52.4 8 4.5-13.4 

Omgaan met een beperkte energie 46 40.7-52.2 8 5.2-12.6 

De informatie van artsen en andere zorgverleners 

begrijpen 45 39.5-51.2 12 7.7-18.5 

Op uw voeding letten 39 33.3-44.5 13 8.7-19.8 

Omgaan met pijn of beperkingen 36 30.2-41.4 5 2.8-9.0 

Ongezonde leefgewoonten opgeven 31 25.6-36.5 11 7.2-17.3 

Thuis oefeningen doen 30 25.2-35.7 10 5.7-15.9 

Omgaan met een onzekere toekomst 30 24.6-35.5 12 7.5-19.1 

Op bezoek gaan bij artsen of andere zorgverleners 29 24.0-34.6 12 8.0-16.5 

Omgaan met beperktere mogelijkheden om 

bijvoorbeeld uit te gaan, op vakantie te gaan 28 22.5-33.1 19 12.8-27.1 

Uw eigen gezondheid in de gaten houden door 

bijvoorbeeld het meten van uw suiker of uw bloeddruk 23 18.5-23.4 10 5.1-18.0 

Omgaan met emoties en spanningen 19 14.6-23.9 6 3.3-10.0 

Gesprekken aangaan met zorgverleners 18 13.3-22.6 14 8.5-21.6 

Hulpmiddelen gebruiken 17 13.4-22.1 17 9.8-27.0 

Hulp inroepen als dat nodig is 16 12.3-21.1 13 8.4-19.3 
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Tabel 5.11: Scores op de „Self-management ability scale‟ van mensen met astma of 

COPD, 2013 
 

 

 

Astma 

 

COPD 

 Ouderen binnen de 

Nederlandse bevol-

king na een zieken-

huisopname 35 

Totaal score M (1-5)  (95% - BI)  M(1-5)  (95% - BI)  M (1-5) 

Self-management ability scale 4.2 4.1-4.3  3.9 3.8-4.0   

        

Per schaal M (1-5)  (95% - BI)  M (1-5)  (95% - BI)  M (1-5) 

Initiatief nemen 4.3 4.0-4.4  4.0 3.8-4.0  1.9 

Investeren 4.5 4.3-4.6  4.3 4.2-4.4  2.0 

Afwisselende activiteiten 3.8 3.7-3.9  3.4 3.3-3.6  1.9 

Combineren van activiteiten 4.1 4.0-4.2  3.7 3.6-3.9  1.8 

Vertrouwen dat dingen lukken 4.5 4.4-4.6  4.1 4.0-4.2  2..2 

Positief met tegenslagen omgaan 4.1 3.9-4.2  4.0 3.8-4.1  2.3 

 

Bron:  Self-management ability scale (SMAS-30)50. Een hogere score betekent betere 

zelfmanagementvaardigheden.  

 

 

 

 

  

                                                           
50 De SMAS-30 meet zes zelfmanagementvaardigheden (op een vijfpuntsschaal, waarbij een hogere score 

betere zelfmanagementvaardigheden betekent; bijvoorbeeld „nooit‟, „bijna nooit‟ „af en toe‟, „geregeld‟, 

„vaak‟, „heel vaak‟) die het welbevinden vergroten, namelijk: de mate waarin mensen initiatief nemen om 

actief dingen te doen, alleen of samen met anderen. De mate waarin mensen dingen doen waar zij op 

langere termijn baat bij hebben, de mate waarin zij afwisseling hebben in hun bezigheden, de mate waarin 

zij de dingen die zij leuk vinden ook combineren met het onderhouden van sociale contacten, de mate 

waarin zij er vertrouwen in hebben dat de dingen die zij willen ook lukken en de mate waarin mensen 

positief met tegenslagen om kunnen gaan.  

Bron: Cramm JM, Strating MMH, De Vreede PL, Steverink N, Nieboer AP. Validation of the self-

management ability scale (SMAS) and development and validation of a shorter scale (SMAS-S) among 

older patients shortly after hospitalisation. Health Quality Life outcomes 2012, 10 (9): 1-7. 
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Tabel 5.12: Percentage mensen met astma of COPD dat voldoet aan de Nederlandse 

Norm Gezond Bewegen voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 

2013.  
 

 Astma  COPD 

 % (95%-BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 70 63.2-76.3  70 62.8-77.1 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 69 58.5-78.5  73 64.2-80.9 

Vrouwen 71 62.8-77.3  67 56.0-76.0 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 69 56.0-77.6  - - 

45 - 64 jaar 73 63.6-80.0  - - 

65 jaar en ouder 70 57.9-80.1  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  78 68.0-86.1 

Ouder dan 65 jaar - -  65 55.7-73.4 

      

Opleidingsniveau       

Laag (ref) 68 55.3-80.1  66 55.5-74.4 

Midden 68 59.0-75.5  71 59.4-80.0 

Hoog 76 64.8-84.2  87 74.0-94.3 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 71 62.2-77.9  73 63.0-80.5 

Ja 68 58.8-76.6  66 55.7-74.8 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 67 54.6-77.5  - - 

Matig 69 56.3-79.5  - - 

Slecht 72 63.4-79.3  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  85 74.5-91.7 

Matig - -  75 64.0-83.4 

Ernstig - -  55 43.9-65.3 

 

Bron: Squash-vragenlijst51 

 

 

 

  

                                                           
51  Gegevens over het bewegen van mensen met astma of COPD zijn verzameld aan de hand van de 

SQUASH, een gevalideerde vragenlijst waarbij het percentage mensen dat aan de normen voldoet bepaald 

wordt aan de hand van een standaardtabel van leeftijdsspecifieke intensiteitswaarden per activiteit en de 

bijbehorende opgaven van de tijdsduren en het aantal weekdagen. 

Bron: Wendel-Vos GC, Schuit AJ, Saris WH, Kromhout D. Reproducibility and relative validity of the 

short questionnaire to assess health-enhancing physical activity. Journal of Clinical Epidemiology 2003, 

56 (12): 1163-1169.   
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Tabel 5.13: Percentage mensen met astma of COPD dat inactief is voor de totale groep 

en naar achtergrondkenmerken
52

, 2013.  
 

 Astma  COPD 

 % (95%-BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 3 1.8-6.2  9 5.5-14..3 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 3 1.0-7.7  6 3.0-10.9 

Vrouwen 4 1.8-7.0  15 8.5-24.1 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 4 1.4-10.2  - - 

45 - 64 jaar 2 0.9-6.1  - - 

65 jaar en ouder 5 1.9-12.0  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  5 2.0-10.9 

Ouder dan 65 jaar - -  13 7.6-20.5 

      

Opleidingsniveau       

Laag (ref) 5 2.0-13.7  13 7.6-21.7 

Midden 3 1.1-6.5  7 3.1-14.1 

Hoog 3 0.8-8.4  2 0.5-10.2 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 3 1.4-6.5  8 4.6-15.1 

Ja 4 2.0-9.3  10 5.4-17.6 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 3 0.8-8.4  - - 

Matig 3 0.7-8.7  - - 

Slecht 4 2.0-8.3  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  -  

Matig - -  4 1.5-9.3 

Ernstig - -  16 9.6-24.5 

 

 

  

                                                           
52

 Binnen deze steekproef zijn er geen mensen met COPD met een milde vorm van dyspneu inactief, daarom 

kon er geen gewogen percentage berekend worden voor mensen met COPD met een milde vorm van 

dyspneu.  
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Tabel 5.14: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij behoefte hebben 

aan (meer) informatie over bewegen
53

 , 2013 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Wat ik kan doen om benauwdheid bij inspanning te 

voorkomen 39 32.2-45.9  41 34.7-48.3 

Hoe belangrijk lichaamsbeweging (sport) is voor mijn 

longziekte 17 12.6-22.9  22 12.1-28.6 

 

 

Tabel 5.15: Mening van mensen met astma of COPD over het belang van bewegen, 2014 

 
 Astma  COPD 

 % (helemaal) 

mee eens (95% - BI)  

% (helemaal) 

mee eens (95% - BI) 

Voldoende bewegen is onderdeel van de 

dagelijkse omgang met mijn longziekte 92 87.3-94.9  93  89.7-95.8 

Voldoende bewegen is belangrijk voor 

mensen met een longziekte 96 92.9-98.2  98 95.6-99.1 

Ik weet voldoende over de manier waarop ik 

het beste kan bewegen met mijn longziekte  88 82.6-91.8  91 87.2-94.2 

 

 

Tabel 5.16: Wens om meer te bewegen van mensen met astma of COPD, 2014 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Nee 56 49.2-62.2  61 55.0-66.6 

Misschien 17 12.4-22.2  19 14.4-23.7 

Ja 28 22.0-33.8  21 16.2-25.6 

 

  

                                                           
53  Mensen hadden de mogelijkheid om bij verschillende onderwerpen aan te geven of zij „voldoende info 

hadden gehad‟, „wel info gehad maar nog meer wilden weten‟, „geen info gehad maar wel behoefte‟ of dat 

een onderwerp op hen „niet van toepassing‟ was. De categorie mensen die aangaf dat iets op hen niet van 

toepassing was is buiten beschouwing gelaten. De categorieën „wel info gehad maar nog meer willen 

weten‟ en „geen info gehad maar wel behoefte‟ zijn samengenomen.  
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Tabel 5.17: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij zich „soms‟ 

„vaak‟ of „erg vaak‟ belemmert voelen om meer te bewegen, 2014 

 

 Astma  COPD 

 % ‘soms’ 

‘vaak’ of 

‘erg vaak’ (95% - BI)  

% ‘soms’ 

‘vaak’ of 

‘erg vaak’ (95% - BI) 

Gebrek aan tijd. 80 70.7-86.7  42 32.8-52.2 

Ik heb er geen energie (meer) voor. 69 58.1-77.6  73 63.9-81.1 

Andere activiteiten vind ik leuker. 67 55.6-76.5  59 49.2-69.0 

Mijn studie en/of werk gaat voor. 65 54.5-74.9  32 23.5-42.4 

Ik beweeg al genoeg. 56 45.2-67.0  68 57.5-76.2 

Ik vind bewegen niet leuk. 41 31.1-52.5  60 49.5-69.6 

Mijn gezondheid laat het niet toe. 38 27.8-48.5  55 45.1-64.9 

Angst voor benauwdheid. 37 27.4-48.5  56 45.9-64.9 

Ik wil/durf niet te bewegen zonder medische 

begeleiding. 7 3.3-14.3  16 9.3-25.2 

Angst voor blessures. 27 18.8-38.0  24 16.2-33.4 

Ik ga liever de deur niet uit. 24 15.7-33.8  49 38.8-59.2 

Ik weet niet wat en/of waar ik iets kan doen. 17 10.4-27.7  21 13.7-31.1 

 

 

Tabel 5.18: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat uitspraken over de 

toegang tot sportgelegenheden op hen van toepassing zijn, 2014 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Ik heb geen sportgelegenheden nodig om te bewegen.  41 34.7-47.7  34 28.6-40.6 

Behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden om 

gezond en veilig te sporten en te bewegen in omgeving. 14 10.4-19.5  13 9.7-18.0 

De sportgelegenheden zijn voor mij te duur. 13 9.4-18.5  21 15.9-26.4 

Als ik naar de sportgelegenheid ga, krijg ik meer 

longklachten (vanwege rook, chloor, stof). 7 4.5-11.5  7 4.8-11.3 

Het is niet mogelijk om in groepsverband te sporten of te 

bewegen. 3 1.7-5.6  8 5.0-12.4 

Het is niet mogelijk om onder medische begeleiding te 

sporten. 3 1.3-5.4  5 2.8-8.6 

De sportgelegenheden zijn te ver weg. 2 1.0-4.3  6 3.3-9.9 

Het is niet mogelijk om met gelijkgestemden te sporten. 2 0.9-4.9  3 1.4-5.7 

Ik ken geen sportgelegenheden in de buurt. 2 0.6-3.5  7 4.0-10.4 

Het is niet mogelijk om op mijn eigen niveau te sporten. 1 0.6-3.1  4 1.7-7.0 

De omgeving is onveilig. 0 0.0-1.0  1 0.1-2.4 
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Tabel 5.19:  Percentage rokers onder mensen met astma of COPD voor de totale groep 

en naar achtergrondkenmerken, 2014.  
 

 

 

  

                                                           
54 Bron: Gezondheidsmonitor CBS, GGD en RIVM, 2012.  

 

Astma  COPD 

 Algemene 

bevolking 201254 

 % (95% - BI)  % (95%-BI)  % 

Totale groep 9 5.6-13.0  22 17.5-27.8  23 

        

Geslacht        

Mannen (ref) 8 4.2-14.4  21 15.2-27.3  26 

Vrouwen 9 7.6-18.5  24 17.8-32.1  21 

        

Leeftijd        

15 - 44 jaar (ref) 8 4.2-15.6  - -  - 

45 - 64 jaar 11 7.0-17.6  - -  - 

65 jaar en ouder 5 2.5-10.2  - -  - 

        

Leeftijd        

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  26 19.4-35.1  - 

65 jaar en ouder  - -  20 14.9-26.1  - 

        

Leeftijd        

16-39 jaar (ref) - -  - -  29 

40-64 jaar - -  - -  26 

65 jaar en ouder - -  - -  13 

        

Opleidingsniveau        

Laag  (ref) 10 5.2-19.5  22 15.8-28.9  28 

Midden 10 6.2-16.0  26 18.5-34.3  26 

Hoog  5 2.2-10.4  17 9.6-27.2  18 

        

Comorbiditeit        

Nee (ref) 8 4.5-12.8  27 20.7-34.8   

Ja 12 7.6-18.5  14 9.9-20.7   

        

Symptoomcontrole        

Goed (ref) 4 2.0-8.9  - -   

Matig 5 2.5-11.5  - -   

Slecht 14 9.3-21.7  - -   

        

Mate van dyspneu        

Mild (ref) - -  18 12.2-26.6   

Matig - -  28 21.3-35.9   

Ernstig - -  22 15.4-29.3   
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Tabel 5.20: Percentage mensen met astma of COPD dat rookt en in de afgelopen 12 

maanden het advies heeft gekregen om te stoppen met roken, dat hulp 

aangeboden heeft gekregen bij het stoppen met roken, en dat wel eens een 

poging ondernemen heeft om te stoppen met roken in het afgelopen jaar, 

2014  

 

 Astma  COPD 

 %  (95% - BI)  %  (95% - BI) 

Advies gekregen om te stoppen met roken 81 63.0-91.3  83 70.8-90.4 

Iemand heeft hulp aangeboden bij het stoppen met 

roken 37 21.4-56.6  57 44.2-69.0 

Zelf een poging ondernomen om te stoppen met roken 

in het afgelopen jaar 66 43.4-82.7  70 

50.3-83.8 

 

 M  (95% - BI)  M  (95% - BI) 

Gemiddeld aantal keer dat mensen een poging hebben 

ondernomen om te stoppen met roken  2.4 1.7-3.1  2.7 2.1-3.4 

 

 

Tabel 5.21: Percentage mensen met astma of COPD dat rookt en in een bepaalde mate 

denkt dat zij in staat zijn om te stoppen met roken, 2014.  

 

 Astma (n=25)  COPD (n=46) 

 % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Waarschijnlijk niet 14 4.5-35.5  32 19.8-48.2 

Misschien wel, misschien niet 21 8.7-41.7  37 24.0-53.2 

Waarschijnlijk wel 42 21.9-65.1  22 11.2-37.6 

Hoogstwaarschijnlijk wel 10 2.2-34.3  9 3.0-21.8 

Zeker wel 14 3.4-41.5  0 - 

 

 

Tabel 5.22: Percentage mensen met astma of COPD dat rookt en dat een poging 

ondernomen heeft om te stoppen met roken in het afgelopen jaar en bij het 

stoppen met roken gebruik gemaakt van één of meerdere hulpmiddelen of 

programma‟s, 2014. 

 

 Astma (n=25)  COPD (n=46) 

 % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Een folder 9 2.5-29.6  17 8.4-30.8 

Advies op maat 0 -  3 0.4-19.6 

Telefonische coach 0 -  3 0.4-19.6 

Huisarts, longarts, praktijkondersteuner, 

longverpleegkundige 33 15.2-57.6  36 23-52.0 

Training Pakje Kans 0 -  0 - 

Gedragstherapie 5 0.6-30.9  5 1.1-19.1 

Nicotinevervangers 22 8.7-44.0  48 33.3-63.6 

Medicijnen 2 0.2-13.9  18 9.0-32.7 

Zonder hulp geprobeerd te stoppen  37 18.5-61.0  31 18.4-46.5 
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Tabel 5.23: Percentage mensen met astma of COPD dat rookt en een poging onder-

nomen heeft om te stoppen met roken in het afgelopen jaar en aangeven dat 

één of meerdere vormen van ondersteuning hen zouden kunnen helpen om 

succesvol te stoppen met roken, 2014. 

 

 Astma (n=23)  COPD (n=43) 

 % (95% - BI)  %  (95% - BI) 

Hulpmiddelen, zoals nicotinepleisters, nicotine-inhalers, 

kauwgom met tabakssmaak of kauwgom/spoeldrankjes die 

sigaretten een vieze smaak geven 24 9.8-48.1  20 9.8-35.8 

Aanmoediging van anderen 18 6.2-42.7  7 2.6-18.5 

Een advies op maat 8 1.7-31.2  11 4.3-25.2 

Stoppen met roken onder begeleiding van mijn 

huisarts/longarts 29 12.3-53.6  20 10.3-35.4 

Telefonische begeleiding 0 -  4 0.84-14.5 

Een groepscursus om te stoppen met roken 5 0.99-19.8  11 4.1-24.6 

Iemand met wie ik samen kan stoppen met roken 3 0.32-20.2  16 7.1-30.3 

Advies over behandelingen als acupunctuur of 

softlasertherapie 8 1.7-31.2  22 12.1-37.7 

Tabletten die stoppen met roken ondersteunen 8 1.7-31.2  16 7.2-32.9 

Ik wil eerst mijn gewicht onder controle hebben 11 1.9-44.0  19 9.0-36.0 

Ik kan het zelf, ik heb niets nodig 6 1.2-22.3  13 5.4-26.9 

 

  



154 Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 

Tabel 5.24: Percentage mensen met astma of COPD dat in de laatste 14 dagen 

geneesmiddelen gebruikte (op recept en zonder recept), uitgesplitst naar type 

geneesmiddelen, 2013  

 

 Astma  COPD 

 Medicijnen op 

recept  

Medicijnen 

zonder recept   

Medicijnen 

op recept 

Medicijnen 

zonder recept  

 % (95% - BI) % (95% - BI)  % (95% - BI) % (95% - BI) 

Pijn- en koortswerende middelen 12 8.2-16.5 62 55.4-68.4  18 13.8-23.7 49 43.2-55.5 

Medicijnen tegen hoest, ver-

koudheid, griep, keelpijn, enz. 10 6.9-14.7 29 22.9-35.0  19 14.4-24.2 20 15.7-25.8 

Medicijnen tegen hoofdpijn of 

migraine 9 5.5-13.7 29 22.9-36.1  5 3.1-9.2 19 14.2-24.2 

Versterkende middelen, zoals 

vitaminen, mineralen, tonicum 4 2.0-7.6 42 34.9-48.9  9 6.2-13.2 26 20.9-31.6 

Medicijnen voor het hart, de 

bloedvaten of de bloeddruk 31 25.1-37.8 0 -  54 47.6-59.8 1 0.4-3.8 

Laxeermiddelen (voor de 

stoelgang) 8 4.7-12.5 4 2.2-8.3  16 12.1-21.7 5 2.9-8.6 

Medicijnen tegen maag- en darm-

klachten; spijsverteringsmiddelen 26 20.3-32.4 5 2.6-8.9  33 27.1-38.7 5 3.1-8.7 

Slaap- en kalmeringsmiddelen; 

middelen tegen de zenuwen 13 8.9-18.4 6 3.4-9.8  22 17.6-28.0 4 2.1-7.2 

Medicijnen voor de huid (bij 

acne, eczeem, jeuk, roos, 

wonden) 24 18.3-30.4 8 4.7-13.1  16 11.6-20.5 3 1.5-6.2 

Medicijnen tegen reuma, 

gewrichtspijnen, enz. 13 8.9-17.8 5 2.4-9.2  13 9.4-18.2 4 2.1-7.8 

Homeopathische middelen 1 0.4-2.5 14 9.7-19.9  3 1.4-6.4 7 4.1-11.1 

Plaspillen 13 8.7-17.6 1 0.1-5.5  26 20.8-31.9 1 0.2-3.7 

Antibiotica, zoals penicilline en 

sulfapreparaten 13 8.7-17.9 1 0.3-5.2  26 20.6-31.7 0 0.1-2.5 

Medicijnen tegen allergie 34 27.4-40.9 5 2.3-9.3  10 6.7-13.8 2 0.6-4.1 

Medicijnen tegen astma 85 79.8-89.1 3 1.6-6.7  47 40.8-53.0 2 0.8-4.5 

Hormonen (niet de „pil‟) 3 1.5-6.4 1 0.2-5.1  2 0.6-3.6 1 0.2-3.7 

Medicijnen tegen suikerziekte 5 3.3-8.5 1 0.2-5.1  10 7.4-14.4 1 0.2-3.7 

Medicijnen voor de ogen (zalf, 

druppels) 14 9.6-19.0 4 1.9-8.5  16 11.6-20.6 2 0.7-4.9 
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Tabel 5.25: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij behoefte hebben 

aan (meer) informatie over het gebruik van medicijnen, 2013
55

 
 

 Astma  COPD 

Behoefte aan informatie over: % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Waarom ik bepaalde medicijnen juist wel of niet moet innemen. 35 28.1-42.0  31 24.5-37.5 

Wat onstekingsremmers (corticosteroïden) die je moet slikken 

doen. 31 23.1-39.0  34 26.3-41.9 

Wat de bijwerkingen kunnen zijn van mijn medicijnen. 29 22.8-35.3  24 18.9-30.5 

Wat langwerkende luchtwegverwijders doen. 28 22.4-34.7  33 26.8-39.3 

Wat onstekingsremmers (corticosteroïden) die je moet inhaleren 

doen. 27 21.5-34.0  32 25.2-38.2 

Wat kortwerkende luchtwegverwijders doen. 26 20.6-32.6  34 27.8-40.7 

Wat het voordeel is van inhaleren. 25 19.7-31.6  21 16.0-26.6 

Wat ik moet doen als ik moeite heb met het gebruik van 

medicijnen in gezelschap. 25 18.0-33.9  24 17.3-32.0 

Wat ik moet doen als mijn klachten erger worden. 22 17.0-28.3  23 18.1-29.5 

Wat een goede manier is van inhaleren. 15 10.8-20.7  16 12.1-21.8 

Hoe vaak ik mijn medicijnen moet innemen en hoeveel. 12 7.7-16.8  11 7.4-16.0 

Op welke manier ik mijn medicijnen moet innemen. 8 4.8-12.1  9 5.7-13.3 

 

 

Tabel 5.26: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij het (helemaal) 

eens zijn met onderstaande stellingen over het gebruiken van medicijnen, 

2014 
 

 

Bron: Medication Understanding and Use Self-Efficacy Scale (MUSE) 56 

  

                                                           
55  Percentage mensen dat aangeeft dat zij wel informatie gehad hebben maar nog meer willen weten, of dat 

zij geen informatie gehad hebben maar daar wel behoefte aan hebben.  

56  Er is aan mensen door de MUSE-vragenlijst („Medication Understanding and Use Self-Efficacy Scale‟) 

gevraagd om aan te geven hoe makkelijk het voor hen is om hun medicijnen op te nemen en om dit op de 

juiste manier en op tijd te doen, op een schaal van 1 tot  4 („helemaal niet mee eens‟, „niet mee eens‟, „mee 

eens‟, „helemaal mee eens‟).  

Bron: Cameron KA, Ross EL, Clayman ML, Bergeron AR, Federman AD, Cooper Bailey S,  Davis TC, 

Wolfa MS. Measuring patients‟ self-efficacy in understanding and using prescription medication. Patient 

Education and Counseling 2010, 80(3): 372–376. 

 Astma  COPD 

 % (helemaal) 

mee eens (95% - BI)  

% (helemaal) 

mee eens (95% - BI) 

Het is makkelijk voor mij om op tijd mijn 

medicijnen in te nemen 96 92.3-97.9  95 91.5-97.2 

Het is makkelijk voor mij om te onthouden alle 

medicijnen in te nemen 94 89.7-96.6  93 88.9-95.5 

Het is makkelijk voor mij om een planning te 

maken om mijn medicijnen elke dag in te 

nemen  94 89.8-96.7  93 88.9-95.7 

Het is makkelijk voor mij om de medicijnen 

elke dag in te nemen 93 88.0-95.8  96 92.0-97.5 

Het is makkelijk voor mij om de apotheek 

vragen over mijn medicijnen te stellen 96  93.3-97.9  93 88.5-95.4 

Het is makkelijk voor mij om de instructies over 

de medicijnen van de apotheker te begrijpen 98 95.9-99.1  95 91.3-97.1 

Het is voor mij makkelijk om de instructies op 

de verpakking van de medicijnen te begrijpen 98 96.0-99.2  91 87.0-94.5 

Het is makkelijk voor mij om alle mogelijke 

informatie over de medicijnen te krijgen  95 91.8-97.0  92 87.0-94.5 
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Tabel 5.27: Percentage mensen met astma of COPD dat het eens is met een aantal  

 uitspraken over de buitenlucht en over luchtvervuiling, 2014. 

 

 Astma  COPD 

 % (geheel) 

mee eens (95% - BI)  

% (geheel) 

mee eens  (95%-BI) 

Ik ben me ervan bewust dat de luchtkwaliteit in mijn 

omgeving van invloed is op mijn longziekte. 78 71.1-83.5  68 61.6-74.0 

Ik krijg (meer) last van gezondheidsklachten zoals kort-

ademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel op dagen 

waarop er tijdelijk er veel vuile stoffen (smog) zijn. 75 68.7-80.4  62 55.7-68.5 

Ik merk geen verschil tussen dagen waarop er veel vuile 

stoffen in de lucht zijn en dagen waarop er weinig vuile 

stoffen in de lucht zijn. 8 5.1-13.0  9 5.9-14.8 

Ik heb behoefte aan informatie over de luchtkwaliteit in 

mijn omgeving. 31 25.4-37.6  34 28.8-40.5 

Ik weet waar ik informatie over de actuele lucht-

kwaliteit kan vinden.  31 25.1-37.2  32 26.8-38.4 

Ik check met enige regelmaat de luchtkwaliteit in mijn 

omgeving. 21 15.5-28.1  26 20.1-32.7 

Ik wil graag een paar dagen van te voren gewaarschuwd 

worden bij matige/ernstige luchtverontreiniging. 30 24.6-36.7  34 28.5-40.0 

Ik wil graag adviezen hoe om te gaan met 

luchtvervuiling. 34 27.9-40.4  38 32.1-44.0 

Als ik zou verhuizen, zou ik erop letten dat mijn huis 

niet in de buurt van een snelweg en/of drukke 

verkeersweg is, vanwege mijn longaandoening. 58 50.6-65.8  65 58.4-71.3 

 

 

Tabel 5.28: Rapportcijfer van de mate waarin mensen met astma of COPD last hebben 

van luchtvervuiling door verschillende bronnen, 2014. 

 

 Astma  COPD 

 M(0-10) (95% - BI)  M (0-10) (95%-BI) 

Wegverkeer 4.1 3.7-4.5  4.2 3.7-4.6 

Uitstoot van bedrijven/-industrie 3.6 3.2-4.1  3.8 3.4-4.3 

Landbouw- en veeteelt activiteiten 3.2 2.8-3.6  2.7 2.3-3.2 

Open haard/allesbrander-/barbecue 4.0 3.6-4.5  4.4 3.9-4.9 

Scheepvaart 1.4 1.1-1.7  1.7 1.4-2.1 

 

*Een hoger cijfer betekent meer last van luchtvervuiling 
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Tabel 5.29: Percentage mensen met astma of COPD dat verschillende dingen doet als zij 

last hebben van luchtvervuiling, 2014. 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Niets. 15 10.3-20.8  13 9.0-18.7 

Ik blijf zoveel mogelijk binnen. 25 19.0-31.9  33 26.8-40.6 

Ik neem meer of vaker medicijnen. 37 30.3-43.9  14 9.7-19.3 

Ik vermijd zoveel mogelijk inspanning. 16 11.1-21.9  22 17.0-28.7 

Ik consulteer mijn behandelend arts. 2 0.9-5.7  3 1.4-5.7 

Ik plan mijn activiteiten dat de vervuiling volgens mij het minste is. 12 8.8-17.1  13 9.6-17.6 

Ik houd bij het ventileren van mijn huis rekening met de mate van 

luchtvervuiling. 23 18.0-28.6  21 16.2-25.9 

 

Tabel 5.30: Percentage mensen met astma of COPD dat van een bepaalde prikkel 

benauwd wordt, 2014 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Braad/baklucht 16 11.5-21.5  18 14.0-23.7 

(Sigaretten)rook 85 80.3-89.2  71 65.3-76.2 

Uitlaatgassen 73 66.0-78.2  67 61.4-72.7 

Andere scherpe dampen 68 60.7-73.6  60 53.6-65.6 

Temperatuurverschillen 70 63.7-75.8  57 50.4-62.6 

Inspanning of na inspanning 74 68.1-79.6  75 69.3-79.8 

Psychische inspanning 30 24.6-37.1  27 21.5-32.5 

Verkoudheden 87 81.9-90.7  84 79.5-88.4 

Parfum, deodorant etc. 46 39.5-53.1  44 37.7-49.9 

Stof in huis 65 58.6-71.2  34 28.1-39.5 

Huisdieren 52 45.6-59.1  19 15.1-24.8 

Bepaalde gras-, boom- of plantensoorten 57 50.4-63.5  24 18.9-29.5 

Bepaalde geneesmiddelen 17 11.8-22.6  8 5.5-12.6 

Gebouwen met airconditioning 32 26.1-38.5  30 24.9-36.2 

Schoonmaakmiddelen, o.a. chloor 53 45.6-59.2  58 51.7-63.9 

Vuurwerk  56 48.7-62.2  53 46.9-59.2 

Mist/vochtig weer 76 69.7-81.2  67 61.0-72.3 

Vochtige ruimtes/schimmels binnen 69 61.9-74.4  53 47.0-59.2 

Latex (handschoenen, ballonnen etc.) 6 3.3-9.2  5 3.1-9.6 

Printers, kopieerapparaten  7 4.2-10.7  5 2.8-8.4 

Vloerbedekking van stof 44 37.4-51.0  25 19.6-30.2 

Huisstofmijt 63 55.7-68.7  33 27.4-38.9 

Bepaalde voedingsmiddelen 19 13.8-24.3  7 4.4-10.8 

Gft-bak 9 5.9-13.2  15 11.0-20.2 

Kaarsen 22 16.9-28.2  28 22.9-34.4 

Open haard 35 29.0-41.9  37 30.8-42.9 

Wasmiddelen, wasverzachter 13 9.0-17.8  15 10.8-19.8 

Schimmels buiten 22 17.0-28.6  16 11.5-20.8 
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Tabel 5.31: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij behoefte hebben 

aan (meer) informatie over (allergische) klachten ten gevolge van hun 

longziekte, 2013 

 

 Astma  COPD 

Behoefte aan informatie over57: % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Wat ik kan doen om allergische klachten te voorkomen. 40 32.6-47.8  40 32.4-48.4 

Welke maatregelen ik thuis kan nemen zodat ik minder last 

heb van mijn longziekte. 29 22.9-36.1  35 28.6-42.5 

Welke maatregelen ik op mijn werk kan nemen zodat ik 

minder last heb van mijn longziekte. 33 25.5-42.0  32 21.3-44.7 

 

 

Tabel 5.32: Percentage mensen met astma of COPD dat meer behoefte heeft aan 

informatie over pollen
58

 , 2014 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Ik weet waar ik actuele informatie over pollen kan vinden. 85 76.9-90.5  83 68.5-91.8 

Ik heb behoefte aan voorspellingen over pollen. 58 48.0-66.8  63 46.8-76.1 

Ik heb behoefte aan meer informatie over mijn allergie 

voor pollen. 31 23.3-40.6  45 30.3-60.0 

Ik wil dat mijn behandelend arts meer aandacht besteed 

aan mijn allergie voor pollen.  29 21.2-38.0  32 19.8-47.6 

 

 

Tabel 5.33: Percentage mensen met astma of COPD dat dingen doet als zij last hebben 

van hun pollenallergie
2
, 2014 

 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Niets. 10 5.7-18.2  26 14.7-40.5 

Ik vermijd plaatsen waar ik in aanraking kan komen met pollen. 19 12.7-26.6  34 21.6-49.8 

Ik neem meer medicijnen. 46 37.0-55.6  22 12.4-35.7 

Ik bezoek mijn arts. 5 2.1-12.3  8 2.6-20.1 

 

 

  

                                                           
57

  Mensen hadden de mogelijkheid om bij verschillende onderwerpen aan te geven of zij „voldoende info 

hadden gehad‟, „wel info gehad maar nog meer wilden weten‟, „geen info gehad maar wel behoefte‟ of dat 

een onderwerp op hen „niet van toepassing‟ was. De categorie mensen die aangaf dat iets op hen niet van 

toepassing was (dus bijvoorbeeld de mensen die geen baan hebben en bij de vraag over werk daarom „niet 

van toepassing‟ hebben aangegeven) is buiten beschouwing gelaten. De categorieën „wel info gehad maar 

nog meer willen weten‟ en „geen info gehad maar wel behoefte‟ zijn samengenomen.  
58  Van de mensen die aangeven klachten te hebben door pollen. 



Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 159 

Tabel 5.34: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat het longfonds op 

een bepaalde manier een rol kan spelen voor mensen met een allergie voor 

pollen
2
 , 2014 

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Informatie geven over pollen. 37 28.4-46.5  46 31.8-60.4 

Pollenberichten uitgeven, zodat men weet op welke dagen de 

overlast van pollen het grootst is. 54 43.9-62.8  39 26.3-54.3 

Zorgverleners goed informeren over allergie voor pollen. 28 20.1-36.7  28 16.8-42.6 

Pleiten voor niet-allergene beplanting bij gemeenten. 22 15.0-30.7  31 18.9-45.5 

 

 

Tabel 5.35: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij gebruik zouden 

maken van een app voor luchtkwaliteit, 2014.  

 

 

  

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Zeker wel 27 22.0-34.0  13 9.3-17.7 

Waarschijnlijk wel 23 17.3-28.8  17 13.2-22.6 

Weet ik niet 20 14.9-25.4  24 18.8-29.3 

Waarschijnlijk niet 19 14.1-24.7  26 21.1-31.9 

Zeker niet 11 7.9-16.2  20 15.4-25.4 
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Tabel 5.36: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij „waarschijnlijk 

wel ‟ of „zeker wel‟ gebruik zouden maken van een app voor luchtkwaliteit 

naar achtergrondkenmerken, 2014  

 
 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Geslacht      

Mannen (ref) 46 35.1-56.9  34 26.3-41.8 

Vrouwen 52 43.8-60.5  26 18.7-35.5 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 58 46.3-70.6  - - 

45 - 64 jaar 46 36.8-55.3  -  

65 jaar en ouder 38 26.5-51.1  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  36 26.2-46.2 

Ouder dan 65 jaar - -  27 21.0-34.7 

      

Opleidingsniveau      

Laag (ref) 31 20.2-45.4  28 20.5-37.0 

Midden 53 43.3-62.6  34 25.3-43.6 

Hoog 57 44.8-68.7  36 21.8-52.3 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 50 40.5-59.9  33 26.0-41.1 

Ja 50 41.8-58.4  25 17.6-33.7 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 52 38.1-64.7  - - 

Matig 39 26.8-52.6  - - 

Slecht 56 46.7-65.6  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  31 20.5-43.5 

Matig - -  30 22.1-39.8 

Ernstig - -  31 21.6-42.2 

 

 

Tabel 5.37: Percentage mensen met astma of COPD dat gebruik zou maken van de 

gedragsadviezen die de app geeft bij luchtvervuiling
59

 , 2014  
 

 Astma   COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Zeker wel 18 13.1-24.8  17 11.7-24.4 

Waarschijnlijk wel 48 39.8-55.9  39 31.1-47.4 

Weet ik niet 31 23.8-38.6  42 34.0-50.4 

Waarschijnlijk niet 3 1.1-8.0  2 0.6-6.4 

Zeker niet 0 -  0 - 

 

 

  

                                                           
59 Van de mensen die ‘waarschijnlijk wel’ of ‘zeker wel’ gebruik zouden maken van de app. 
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Tabel 5.38: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij de gegevens van 

de app zouden bespreken met hun behandelaar
52

, 2014 

 

 

Tabel 5.39: Percentage mensen met astma of COPD dat aangeeft dat zij gebruik zouden 

maken van de mogelijkheid die de app biedt om een dagboek bij te houden 

om eventuele klachten bij te houden
52

, 2014 

 

  

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Zeker wel 14 9.4-20.2  11 6.4-17.3 

Waarschijnlijk wel 29 22.0-36.4  39 31.0-47.3 

Weet ik niet 45 37.2-53.2  45 36.6-53.2 

Waarschijnlijk niet 11 6.5-16.9  6 2.9-10.9 

Zeker niet 2 0.5-5.7  0 - 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Zeker wel 11 7.1-17.5  12 7.4-18.6 

Waarschijnlijk wel 31 24.2-39.4  28 21.1-36.1 

Weet ik niet 40 32.8-48.5  42 34.3-50.7 

Waarschijnlijk niet 14 9.1-20.7  16 10.5-22.9 

Zeker niet 3 1.2-7.4  2 0.7-6.8 
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Tabellen bij hoofdstuk 6 – Arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk en 

mantelzorg 

 

 

Tabel 6.1: Percentage mensen met astma of COPD (15 t/m 64) met een betaalde baan 

(≥ 12 uur per week) voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 

2013 

 

 

Astma  COPD 

 Algemene bevol-

king in 2013* 

 % (95% - BI)  % (95%-BI)  % 

        

Totale groep 73 62.8-81.1  37 23.7-52.9  66 

        

Geslacht        

Mannen (ref)  78 64.8-87.3  49 28.6-70.5  72 

Vrouwen 70 57.9-79.7  27 15.4-43.5  60 

        

Leeftijd        

15 - 44 jaar (ref) 78 63.4-87.7  - -  65 

45 - 64 jaar 67 55.1-76.7  -   60 

        

Opleidingsniveau        

Laag (ref) 55 34.6-73.8  25 12.1-43.5  45 

Midden 79 67.9-87.1  51 32.0-70.0  69 

Hoog 76 60.1-86.3  67 35.1-88.6  84 

        

Comorbiditeit        

Nee (ref) 80 69.5-87.1  47 30.0-64.1  - 

Ja 41 27.6-55.9  15 6.7-31.6  - 

        

Symptoomcontrole        

Goed (ref) 77 62.9-86.8  - -  - 

Matig 80 66.3-88.7  - -  - 

Slecht 67 52.1-78.7  - -  - 

        

Mate van dyspneu        

Mild (ref) - -  40 22.4-61.3  - 

Matig - -  40 22.8-60.9  - 

Ernstig - -  33 14.9-57.8  - 
 

*Bron: Enquête Beroeps Bevolking (CBS, 2014) 
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Tabel 6.2: Gemiddeld aantal uren dat mensen met astma of COPD (15 t/m 64) met een 

betaalde baan (≥ 12 uur per week) gemiddeld werken, voor de totale groep 

en naar achtergrondkenmerken, 2013  

 

 

Astma  COPD 

 Algemene bevol-

king in 2013* 

 M (95% - BI)  M (95%-BI)  M 

        

Totale groep 30.3 28.5-32.2  30.3 26.1-34.5  31.1 

        

Geslacht        

Mannen (ref) 36.5 33.8-39.3  36.7 31.6-41.8  36.1 

Vrouwen 27.1 25.0-29.2  24.5 19.4-29.6  25.3 

        

Leeftijd        

15 - 44 jaar (ref) 29.3 26.6-31.9  - -  28.9 

45 - 64 jaar 31.5 29.3-33.6  - -  32.5 

        

Opleidingsniveau        

Laag (ref) 30.4 26.0-34.7  29.2 22.7-35.6  33.0 

Midden 29.9 27.7-32.0  31.3 27.0-35.6  33.7 

Hoog 31.2 28.3-34.0  32.8 26.5-39.1  35.3 

        

Comorbiditeit        

Nee (ref) 30.2 28.0-32.4  31.0 26.3-35.8  - 

Ja 30.8 27.8-33.8  28.1 22.1-34.0  - 

        

Symptoomcontrole        

Goed (ref) 30.5 28.0-33.0  - -  - 

Matig 30.5 27.7-33.3  - -  - 

Slecht 30.1 27.4-32.9  - -  - 

        

Mate van dyspneu        

Mild (ref) - -  29.8 23.6-36.0  - 

Matig - -  32.3 28.1-36.5  - 

Ernstig - -  29.4 22.3-36.5  - 
 

*Bron: Enquête Beroeps Bevolking (CBS, 2014) 
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Tabel 6.3: Percentage mensen met astma (15 t/m 64) met een betaalde baan (ongeacht 

het aantal uren) dat zich één of meerdere keren heeft ziek gemeld voor de 

totale groep en naar achtergrondkenmerken,
60

 2013 

 

 Astma  

 % (95% - BI) 

   

Totale groep 58 43.3-71.6 

   

Geslacht   

Mannen (ref) 31 16.3-51.8 

Vrouwen 71 54.7-83.4 

   

Leeftijd   

15 - 44 jaar (ref) 60 39.2-78.4 

45 - 64 jaar 55 39.1-70.7 

   

Opleidingsniveau   

Laag (ref) - - 

Midden 63 45.5-77.0 

Hoog 70 49.2-84.8 

   

Comorbiditeit   

Nee (ref) 61 43.7-76.2 

Ja 47 24.4-70.6 

   

Symptoomcontrole   

Goed (ref) 37 20.2-57.3 

Matig 37 18.7-59.5 

Slecht 77 56.8-89.5 

 

  

                                                           
60 Vanwege het kleine aantal mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar was het niet mogelijk om 

analyses naar subgroepen te doen.   
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Tabel 6.4: Percentage mensen met astma (15 t/m 64) met een betaalde baan (≥ 12 uur 

per week) dat tevreden of zeer tevreden is met hun baan voor de totale groep 

en naar achtergrondkenmerken,
61

 2013 

 

  Astma (n=129) 

 % (95% - BI) 

   

Totale groep 85 76.8-90.1 

   

Geslacht   

Mannen (ref) 90 77.5-96.2 

Vrouwen 82 71.4-89.2 

   

Leeftijd   

15 - 44 jaar (ref) 86 73.9-93.1 

44-65 jaar 83 71.3-90.1 

   

Opleidingsniveau   

Laag (ref) - - 

Midden 85 73.8-92.1 

Hoog  86 71.0-94.0 

   

Comorbiditeit   

Nee (ref) 85 76.0-90.8 

Ja 83 64.7-93.0 

   

Symptoomcontrole   

Goed (ref) 90 73.0-96.4 

Matig 84 67.4-93.4 

Slecht 90 59.7-98.2 

 

  

                                                           
61

 Vanwege het kleine aantal mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar was het niet mogelijk om 

analyses naar subgroepen te doen.   
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Tabel 6.5: Percentage mensen met astma (15 t/m 64) met een betaalde baan (≥ 12 uur 

per week)dat niet „zeer tevreden‟ is met hun werk en aangeeft dat 

veranderingen nodig zijn om hun werk naar volle tevredenheid te kunnen 

doen, 2013 

 

 Astma (n=78)  COPD (n=35) 

 % (95% - BI)  % (95% - BI) 

Ik wil uitdagender werk (meer of moeilijkere werkzaamheden, 

meer afwisseling) 17 9.0-28.7  3 0.3-18.2 

Ik wil minder belastend werk (aangepast takenpakket) 12 6.3-22.2  20 9.2-39.0 

Ik wil flexibele(re) werktijden 11 4.7-22.0  - - 

Ik wil meer uren werken 5 1.5-14.6  7 1.6-26.0 

Ik wil minder uren werken 7 2.5-17.3  - - 

Ik wil meer verdienen 24 14.3-36.5  19 8.4-36.5 

Ik wil dichterbij huis werken 18 9.9-30.1  4 0.7-16.3 

Ik wil meer begrip van mijn leidinggevende voor de gevolgen van 

mijn ziekte of beperking voor het functioneren op mijn werk 14 7.5-24.9  25 12.2-45.3 

Ik wil meer begrip van mijn collega‟s voor de gevolgen van mijn 

ziekte of beperking voor het functioneren op mijn werk 11 5.3-21.8  7 1.6-26.0 

Ik meer of andere ondersteuning nodig van collega‟s of 

werkgever 6 1.9-15.1  9 2.1-29.9 

Niet van toepassing, er zijn geen veranderingen nodig 39 27.6-50.8  49 31.8-66.2 

 

 

Tabel 6.6: Behoefte aan ondersteuning of maatregelen van mensen met astma(15 t/m 

64) zonder betaalde baan of een betaalde baan voor minder dan 12 uur per 

week die wel graag betaald werk zouden willen doen ,
62

 2013 

 

 Astma (n=25) 

 % (95% - BI) 

Flexibele werktijden 33 15.7-55.8 

Werk dichtbij huis 47 26.6-69.1 

Mogelijkheid om thuis te werken 21 7.7-45.7 

Extra scholing of opleiding 31 14.2-54.8 

Ondersteuning bij vervoer van en naar het werk 6 1.2-23.1 

Een aangepast werkplek 21 7.7-45.7 

Begeleiding op de werkplek 14 4.7-34.8 

Een aangepast takenpakket 15 4.5-37.9 

Geen specifieke ondersteuning nodig  34 16.6-56.4 

 

  

                                                           
62

 Vanwege het kleine aantal mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar was het niet mogelijk om 

analyses naar subgroepen te doen.   
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Tabel 6.7: Percentage mensen astma (15 t/m 64) dat een arbeidsongeschiktheids-

uitkering ontvangt voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken,
63

 

2013 

 

 Astma  

 % (95% - BI) 

   

Totale groep 7 3.4-12.7 

   

Geslacht   

Mannen (ref) 6 2.6-13.3 

Vrouwen 7 3.3-14.2 

   

Leeftijd   

15 - 44 jaar (ref) 4 1.3-10.9 

45 - 64 jaar 12 6.7-20.1 

   

Opleidingsniveau   

Laag (ref) 9 3.2-20.8 

Midden 4 1.8-10.3 

Hoog 11 4.7-24.0 

   

Comorbiditeit   

Nee (ref) 6 2.6-12.2 

Ja 11 5.2-20.9 

   

Symptoomcontrole   

Goed (ref) 4 1.6-11.4 

Matig 8 3.3-18.2 

Slecht 8 3.4-16.2 

 

  

                                                           
63

  Vanwege het kleine aantal mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar was het niet mogelijk om 

analyses naar subgroepen te doen.   



168 Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 

Tabel 6.8: Percentage mensen met astma (15 t/m 64 jaar) dat vrijwilligerswerk verricht 

voor de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2013
64

 

 

 

Astma 

 Algemene 

bevolking in 2013 

( 15 t/m 64 jaar)*  

 % (95% - BI)  % 

     

Totale groep 26 17.5-36.8  22 

     

Geslacht     

Mannen (ref) 22 12.1-36.6  21 

Vrouwen 28 18.4-40.7  22 

     

Leeftijd     

15 - 44 jaar (ref) 25 14.2-40.6  18 

45 - 64 jaar 27 17.6-38.8  26 

     

Opleidingsniveau     

Laag (ref) 9 3.1-25.1  15 

Midden 31 20.5-43.9  23 

Hoog 42 27.4-59.0  29 

     

Comorbiditeit     

Nee (ref) 27 16.8-39.1  - 

Ja 24 13.5-39.5  - 

     

Symptoomcontrole     

Goed (ref) 31 19.3-46.8  - 

Matig 30 17.2-45.7  - 

Slecht 22 12.0-36.3  - 

 

  

                                                           
64

  Binnen het NPCG wordt aan mensen gevraagd: „Doet u vrijwilligerswerk? Hieronder wordt verstaan: werk 

dat in georganiseerd verband onbetaald wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld voor een sportvereniging, 

kerk/moskee, school, politieke partij). Vragen over vrijwilligerswerk worden door het CBS gesteld in de 

gezondheidsenquête (voorheen POLS). In de gezondheidsenquête wordt echter geen enkelvoudige vraag 

gesteld, maar wordt voor twaalf typen verenigingen en organisaties gevraagd of men daar wel eens 

vrijwilligerswerk voor doet. De groep die bij „‟en of meerdere organisaties en bevestigend antwoord geeft, 

vormt samen de groep die vrijwilligerswerk doet. Deze definitie resulteert in een hogere schatting van het 

percentage vrijwilligers binnen een populatie dan cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking. De 

vraagstelling binnen het EBB benadert het meest de vraagstelling binnen het NPCG, maar hiervan zijn op 

het moment geen recentere gegevens beschikbaar dan uit 2009. 

Vanwege het kleine aantal mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar was het niet mogelijk om 

analyses naar subgroepen te doen.   
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Tabel 6.9: Percentage mensen met astma (15 t/m 64 jaar) dat mantelzorg verricht voor 

de totale groep en naar achtergrondkenmerken, 2013
65

 

 

 Astma  

 % (95% - BI) 

Totale groep 25 16.5-36.6 

   

Geslacht   

Mannen (ref) 11 4.6-22.9 

Vrouwen 37 24.9-50.2 

   

Leeftijd   

15 - 44 jaar (ref) 20 10.2-36.2 

45 - 64 jaar 31 21.0-44.3 

   

Opleidingsniveau   

Laag (ref) 12 4.2-29.7 

Midden 28 17.7-42.5 

Hoog 38 22.5-55.6 

   

Comorbiditeit   

Nee (ref) 24 14.7-37.5 

Ja 29 16.0-45.7 

   

Symptoomcontrole   

Goed (ref) 20 10.1-34.9 

Matig 21 10.6-37.3 

Slecht 31 18.3-47.3 

 

  

                                                           
65 Binnen het NPCG wordt aan mensen gevraagd:  

- „Verleent u wel eens hulp aan mensen buiten uw eigen huishouden (mantelzorg)?‟ 

De gepresenteerde cijfers over mantelzorg gaan niet over de zorg voor partners of andere huisgenoten.  

Vanwege het kleine aantal mensen met COPD in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar was het niet mogelijk om 

analyses naar subgroepen te doen.   
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Bijlage 2 - Methoden 
 

 

 

Werving 

Aan de monitor doen jaarlijks tussen de 700 en 1.000 mensen met een medische diagnose 

astma, chronische bronchitis of longemfyseem mee (ICPC-CODE R91, R95 of R96). Alle 

deelnemers aan de astma-/COPD-monitor zijn afkomstig uit het onderzoeksprogramma 

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG, voor een uitgebreide 

beschrijving zie Lemmens et. al., 2008).  

 

In het NPCG worden ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een 

chronische ziekte en/of lichamelijke beperking in kaart gebracht. Het perspectief van de 

persoon met een chronische ziekte of beperking zelf staat daarbij voorop. Het NPCG 

bestaat uit ongeveer 3.500 zelfstandig wonende mensen van 15 jaar of ouder met een 

medisch gediagnosticeerde chronische lichamelijke ziekte en/of lichamelijke beperking. 

Uitgesloten van deelname aan het panel zijn mensen die mentaal niet in staat zijn tot 

deelname, mensen die permanent in een instituut zijn opgenomen, mensen die (nog) niet 

op de hoogte zijn van hun diagnose, terminale patiënten en mensen die het Nederlands 

onvoldoende beheersen.  

De deelnemers aan het NPCG, en dus ook de deelnemers aan de monitor Astma/COPD 

worden via een aselecte landelijke steekproef uit het patiëntenbestand van huisartsen 

(Registratie Huisartsen in Nederland) geselecteerd, op basis van een door de arts gestelde 

diagnose van een chronische lichamelijke ziekte. De mensen die aan de selectiecriteria 

voldoen worden vervolgens uitgenodigd voor deelname aan het NPCG. Zij ontvangen 

daarvoor een brief van hun huisarts met informatie over het panel en het verzoek deel te 

namen. Bijgevoegd is een informed consentformulier dat ingevuld en ondertekend naar 

het NIVEL kon worden opgestuurd. Aan de mensen die zich op deze wijze aanmelden 

wordt een instroomlijst toegestuurd. Vanaf het moment dat een panellid de instroomlijst 

ingevuld retour heeft gestuurd staat de persoon als panellid van het NPCG geregistreerd. 

Voor het NPCG worden tevens panelleden geworven via bevolkingsonderzoek; dit voor 

de groep mensen met lichamelijke beperkingen binnen het NPCG.   

Ongeveer een kwart van de mensen met astma of COPD is geworven via een generieke 

selectie, waarbij ook andere chronisch zieken werden geworven. Het merendeel is 

geworven via een steekproef van huisartsen waarbij uitsluitend werd geselecteerd op de 

diagnose astma of COPD (extra geselecteerden op basis van ICPC code R91 of R95 

(COPD) of R96 (astma). Een klein deel van de mensen met astma of COPD is ook 

afkomstig uit de werving van mensen met lichamelijke beperkingen via 

bevolkingsonderzoeken, deze mensen hebben dan naast hun lichamelijke beperkingen 

ook astma of COPD. Om selectieve uitval en veroudering van het panel tegen te gaan 

wordt jaarlijks een kwart van de groep chronisch zieken in het NPCG vervangen. Ook 

van de groep extra geselecteerden met astma of COPD wordt jaarlijks een kwart 

vervangen. Voor meer informatie over de achtergrond en opzet van de monitor verwijzen 

we naar eerdere rapportages over de monitor (Heijmans et al., 2005).  
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Dataverzameling 

Dataverzameling binnen de astma/COPD monitor vindt jaarlijks plaats via vragenlijsten, 

schriftelijk of via internet afhankelijk van waar de voorkeur van het panellid naar uit gaat. 

Ieder jaar worden er drie enquêtes verstuurd naar panelleden van het NPCG met een 

diagnose astma of COPD: in januari (of juni), april en oktober. De enquêtes in april en 

oktober worden verstuurd naar alle panelleden van het NPCG. Zij zijn generiek van aard 

en maken een vergelijking van de situatie van mensen met astma of COPD ten opzichte 

van mensen met andere chronische aandoeningen mogelijk. In januari of juni wordt een 

enquête verstuurd die specifiek bedoeld is voor mensen met astma of COPD (ziekte-

specifieke meting). Deze lijst is speciaal ontwikkeld om de situatie van mensen met 

longaandoeningen in kaart te brengen. In dit rapport worden gegevens gerapporteerd uit 

de enquêtes van oktober 2005 t/m januari 2014. In tabel 2 vindt u de respons op de ziekte-

specifieke metingen van 2006 tot 2014. 

 

Tabel 1. Respons vragenlijsten voor mensen met astma of COPD. 

 Aantal verzonden  Responspercentage 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2014 

956  79.0% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2013 

1021  77.8% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2012 

705  76.2% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2011 

973  77.4% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2010 

797  81.3% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2009 

1133  83.8% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2008 

981  85.8% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2007 

906  85.7% 

Vragenlijst voor mensen met astma of 

COPD 2006 

1107  87.3% 

 

Standaardpopulatie 

In deze rapportage worden voor alle kernindicatoren van de zorg- en leefsituatie van 

mensen met astma en mensen met COPD schattingen gegeven van de gemiddelde scores 

of percentages op de meest recente meting. In dit rapport is dat -afhankelijk van de 

betreffende indicator- april 2013, oktober 2013 of juni 2014. Daar waar resultaten van 

mensen met astma of COPD over meerdere jaren vergeleken worden, worden de 

gegevens op een bepaalde meting gewogen naar een standaardpopulatie.  

 

Wanneer de onderzoeksgroep het ene jaar anders is samengesteld dan het andere jaar, 

kunnen eventuele verschillen tussen de metingen veroorzaakt worden door de veranderde 

samenstelling van de onderzoeksgroep en kan niet zondermeer worden geconcludeerd dat 

de veranderingen op indicatoren daadwerkelijk bepaalde trends weerspiegelen. Om de 

vertekening van de resultaten als gevolg van verschillen in de samenstelling van het panel 

op diverse meetmomenten te voorkomen, en om uitspraken te kunnen doen over mensen 

met astma of mensen met COPD als totale groep, is ervoor gekozen om de gegevens te 
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berekenen voor een standaardpopulatie. Omdat gegevens over de groep mensen met 

astma en de groep mensen met COPD apart worden gerapporteerd, wordt ook uitgegaan 

van twee aparte standaardpopulaties, één voor mensen met astma en één voor mensen met 

COPD. Gegevens over hoe de daadwerkelijke populatie van mensen met astma of COPD 

er uit ziet zijn niet zondermeer beschikbaar, daarom is besloten om de standaardpopulatie 

van mensen met astma of COPD te bepalen op basis van alle nieuwe instromers met 

astma of COPD in het NPCG tussen 2005 en 2008. De standaardpopulatie die voor dit 

rapport gebruikt is, is ook gebruikt in vorige rapporten (Heijmans et al., 2009; Heijmans 

et al., 2012). Door middel van deze standaardpopulatie wordt de samenstelling van de 

onderzoeksgroepen op alle meetmomenten naar een aantal centrale kenmerken gelijk 

gemaakt, zodat bijvoorbeeld het percentage mannen of het percentage ouderen op elk 

moment gelijk is. In dit onderzoek vond voor mensen met astma een weging plaats naar 

sekse (man/vrouw), leeftijd (15 t/m 44 jaar/45 t/m 64 jaar/65 jaar en ouder), comorbiditeit 

(geen comorbiditeit/wel comorbiditeit), ernst van de astma op basis van een maat voor 

symptoomcontrole (goed/matig/slecht of zeer slecht), stedelijkheid (zeer sterk 

stedelijk/sterk stedelijk/matig stedelijk/weinig stedelijk/niet stedelijk) en regio 

(noord/oost/zuid/west) en – waar relevant- opleidingsniveau (laag/gemiddeld/hoog). De 

mate van symptoomcontrole wordt bepaald aan de hand van de Astma Control 

Questionnaire. Voor mensen met COPD vindt een weging plaats naar sekse (man/vrouw), 

leeftijd (tot 65 jaar/65 jaar en ouder), comorbiditeit (geen comorbiditeit/wel 

comorbiditeit), ernst van de COPD (mild/matig/ernstig), stedelijkheid (zeer sterk 

stedelijk/sterk stedelijk/matig stedelijk/-weinig stedelijk/niet stedelijk) en regio 

(noord/oost/zuid/west) en – waar relevant – opleidingsniveau (laag/gemiddeld/hoog). De 

ernst van de COPD wordt bepaald aan de hand van de MRC-dyspneuschaal. Tabel 1 

toont de samenstelling van de standaardpopulatie van mensen met astma of COPD. 

Tevens toont deze tabel, ter vergelijking, de samenstelling van de respondentengroep op 

de laatste ziekte-specifieke meting in 2014.  
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Tabel 1: Kenmerken van de standaardpopulatie van mensen met astma en mensen 

met COPD  
 

 Standaardpopulatie 

Astma (N=1400) 

 Standaardpopulatie 

COPD (N=884) 

    

Geslacht    

Mannen  36  54 

Vrouwen 64  46 

    

Leeftijd    

15 - 44 jaar 43  - 

45 - 64 jaar 40  - 

65 jaar en ouder 18  - 

    

Leeftijd    

Jonger dan 65 jaar -  37 

Ouder dan 65 jaar -  63 

    

Opleidingsniveau     

Laag 30  58 

Midden 47  31 

Hoog 23  11 

    

Comorbiditeit    

Nee  75  66 

Ja 25  34 

    

Symptoomcontrole    

Goed  26  - 

Matig 22  - 

Slecht 53  - 

    

Mate van dyspneu    

Mild  -  28 

Matig -  27 

Ernstig -  45 

 

 

Data-analyse 

Een groot deel van de gegevens is geanalyseerd op basis van een multi-niveau model 

(Snijders & Bosker, 2012). De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds herhaalde 

metingen worden verricht bij dezelfde personen en er dus een statistische afhankelijkheid 

tussen de metingen bestaat. Naast het gekozen onderzoeksdesign, speelt ook het voor-

komen van missende waarden een rol bij de keuze voor multi-niveau analyse. Wanneer 

respondenten meerdere keren worden bevraagd, is de kans groot dat bij een deel van de 

respondenten een aantal gegevens ontbreekt. Bij de klassieke methode van variantie-

analyse voor herhaalde metingen zou dan de gehele case (inclusief de wel aanwezige 

gegevens van de respondent over andere jaren) uit de analyse wegvallen, waardoor de 

uiteindelijke onderzoeksgroep te klein wordt, zeker voor analyses binnen subgroepen. Bij 

multi-niveau analyse is het mogelijk om de aanwezige gegevens van elk panellid te 

gebruiken ondanks ontbrekende waarden op één van de metingen.  

Door het gehanteerde onderzoeksdesign is sprake van „geneste‟ waarnemingen: de 

herhaalde metingen zijn genest in panelleden. In het geanalyseerde multi-niveaumodel 

worden daarom drie data-niveaus onderscheiden: het niveau van de huisartsenpraktijk, het 

niveau van het individuele panellid en dat van de meting. Bij de analyse van de gegevens 
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zijn twee multi-niveaumodellen gespecificeerd. In de eerste plaats een uitgebreid model, 

waarin als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen: jaar van de meting, sekse, leeftijd, 

ernst van de astma of COPD, comorbiditeit (het hebben van meer dan één chronische 

ziekte), regio en urbanisatiegraad (op het niveau van het panellid) en bij sommige afhan-

kelijke variabelen ook opleiding. Het betreffen categorische variabelen die als dummy-

variabelen in het model zijn opgenomen. Dit uitgebreide model is gebruikt bij de analyse 

van die indicatoren waarbij, naast een schatting voor de totale populatie, ook schattingen 

voor subgroepen wenselijk en mogelijk waren. Wanneer bijvoorbeeld de gemiddelde 

waarde op een bepaalde indicator werd geschat voor vrouwen (ten opzichte van mannen), 

dan werd hierbij door het opnemen van de andere variabelen in het model gecorrigeerd 

voor verschillen tussen de groepen mannen en vrouwen in leeftijdssamenstelling, 

opleidingsniveau, type chronische ziekte, het aantal chronische ziekten, aanwezigheid van 

beperkingen en de regio en urbanisatiegraad.  

Daarnaast is een beperktere variant van het model gebruikt, wanneer op bepaalde 

indicatoren alleen een schatting voor de totale populaties van mensen met astma of 

COPD mogelijk of zinvol was. In het beperkte model zijn als onafhankelijke variabelen 

opgenomen: jaar van de meting, sekse, leeftijd (als continue variabele), regio en 

urbanisatiegraad. Dit laatste model geeft dus schattingen voor de totale populatie van 

mensen met astma of COPD.  

De resultaten van de multi-niveau analyses zijn schattingen van de gemiddelde waarden 

of percentages zoals die zouden gelden voor de totale standaardpopulatie van mensen met 

astma of COPD. Behalve het gemiddelde of percentage voor de totale populatie op het 

meest recente meetmoment, worden in dit rapport daar waar wenselijk en mogelijk ook 

de gemiddelde waarden of percentages voor een aantal subgroepen van mensen met 

astma of COPD geschat. Daarbij werd getoetst of het effect van een bepaald kenmerk van 

een subgroep (bijvoorbeeld vrouw ten opzichte van man) significant is. Een dergelijk 

significant sekse-effect impliceert dat de gemiddelde waarde op een bepaalde indicator 

voor vrouwen met astma of COPD afwijkt van die van mannen met astma of COPD. 

Voor de bepaling of er sprake is van een significant verband is hierbij een alpha kleiner 

dan of gelijk aan 0.05 gehanteerd.  

 

Door middel van trendanalyse werd bovendien getoetst of in de loop van de tijd verschui-

vingen hebben plaatsgevonden. Voor deze trendanalyses zijn voor mensen met astma of 

COPD gegevens beschikbaar vanaf 2005 t/m 2014. Voor de bepaling of er sprake is van 

een significant verband is hierbij een alpha kleiner dan 0.01 gehanteerd. Deze alpha is zo 

laag, omdat we voorzichtig zijn met het trekken van de conclusie dat er veranderingen in 

de tijd zijn opgetreden. De reden hiervoor is dat er veel trends zijn getoetst, waardoor er 

een kans bestaat op toevallige fluctuaties. Als er wel sprake is van een statistisch signifi-

cante trend, staat in de tekst vermeld om wat voor een trend het gaat. Bij een lineaire 

trend is er sprake van een geleidelijke toe- of afname in de tijd. Bij een kwadratische 

trend is er eerst sprake van een toename, gevolgd door een afname, of andersom. Bij een 

polynomiale trend fluctueren de waarden over de tijd. Bij het ontbreken van een 

significante trend kan de situatie over de betreffende periode als stabiel worden 

beschouwd, ook al lijken er ogenschijnlijk wel kleine veranderingen aanwezig. Doordat 

diverse onderwerpen op verschillende momenten bevraagd zijn, kunnen de periodes 

waarop de trends betrekking hebben door het rapport heen verschillen.  
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Notatie 

In dit rapport worden bij een groot aandeel puntschattingen van gemiddelden en 

percentages de uiterste waarden behorend bij het 95%-betrouwbaarheidsinterval vermeld. 

Dit wordt genoteerd als BI. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval wordt vermeld wanneer 

het gaat om gegevens die met multi-niveauanalyses geanalyseerd zijn of wanneer het gaat 

om gegevens die niet met multi-niveau analyses geanalyseerd zijn maar gebaseerd zijn op 

data van een vrij kleine groep mensen. Het 95% betrouwbaarheidsinterval is altijd in de 

tabellen te vinden die in de bijlage staan en waarnaar in de tekst verwezen wordt.  

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval geeft aan dat met een zekerheid van 95% kan worden 

gesteld dat de werkelijke waarde van de populatie binnen de aangegeven grenzen van het 

interval ligt. 
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Addendum bij G. Waverijn, P. Spreeuwenberg & M. Heijmans. Monitor 

zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD. Kerngegevens en 

trends – Rapportage 2014. NIVEL 2014. 
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In dit addendum bij het rapport „Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of 

COPD - Kerngegevens en trends - Rapportage 2014‟, wordt een overzicht gegeven van de 

financiële situatie van mensen met astma of COPD. Dit overzicht beschrijft het inkomen 

van mensen met astma of COPD en hun gezondheidsgerelateerde uitgaven. Daarbij 

richten we ons op mensen met astma of COPD in de leeftijd van 25 jaar en ouder, omdat 

van de jongste leeftijdsklasse panelleden (15 t/m 24 jaar) een groot deel geen zelfstandige 

huishouding voert. Daarnaast wordt beschreven hoe mensen met astma of COPD hun 

financiële situatie ervaren. Hierbij wordt onder andere nagegaan in hoeverre mensen met 

astma of COPD zich bepaalde dingen moeten ontzeggen vanwege gebrek aan financiële 

middelen en of mensen met astma of COPD hun spaarmiddelen moeten aanspreken of 

schulden maken.  

 

De samenstelling van de respondentengroep varieert door de jaren heen. Door middel van 

een standaardpopulatie houden wij hier bij de analyse en rapportage van de resultaten 

rekening mee. In onderstaande tabel vindt u de samenstelling van de standaardpopulatie 

die als uitgangspunt dient voor dit addendum. Meer informatie over de 

standaardpopulatie vindt u in Bijlage 2 van het rapport „Monitor zorg- en leefsituatie van 

mensen met astma of COPD. Kerngegevens en trends - Rapportage 2014‟.  

 

Tabel 1: Kenmerken van de standaardpopulatie van mensen met astma en mensen met    

  COPD 

 
 Standaardpopulatie Astma (25+)  

(N=1282) 

Standaardpopulatie COPD (25+)  (N=883) 

Geslacht   

Mannen  36 54 

Vrouwen 64 46 

   

Leeftijd   

25 - 44 jaar 38 - 

45 - 64 jaar 43 - 

65 jaar en ouder 19 - 

   

Leeftijd   

Jonger dan 65 jaar - 37 

Ouder dan 65 jaar - 63 

   

Opleidingsniveau    

Laag 31 58 

Midden 45 31 

Hoog 24 11 

   

Comorbiditeit   

Nee  74 66 

Ja 26 34 

   

Symptoomcontrole   

Goed  25 - 

Matig 21 - 

Slecht 54 - 

   

Mate van dyspneu   

Mild  - 28 

Matig - 27 

Ernstig - 45 
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Zelfgerapporteerde inkomen van mensen met astma of COPD   

Als indicator voor de inkomenssituatie van mensen met astma of COPD wordt het netto 

equivalent inkomen
66

 genomen. Bij de berekening van dit inkomen wordt rekening 

gehouden met de samenstelling van het huishouden waarvan de persoon met astma of 

COPD deel uitmaakt. Vanwege de schaalvoordelen die leden binnen één huishouden 

genieten, wordt het huishoudinkomen met behulp van een equivalentiefactor omgerekend 

naar het inkomen dat voor een eenpersoonshuishouden zou gelden. Deze 

berekeningswijze wordt algemeen toegepast in CBS-statistieken.  

 

Inkomen van mensen met astma daalt significant tussen 2008 en 2013 

Gemiddeld hadden mensen met astma in 2013 een gestandaardiseerd besteedbaar 

inkomen van €1443 (BI: 1349-1537) per maand. Over de periode 2008-2013 daalde het 

inkomen van mensen met astma significant van €1531 (BI: 1470-1592) per maand (figuur 

1). Gemiddeld hadden mensen met COPD in 2013 een gestandaardiseerd besteedbaar 

inkomen van €1324 (BI: 1254-1395) per maand. In 2008 was het inkomen van mensen 

met COPD €1353 (BI: 1291-1414) per maand. Hoewel de hoogte van hun inkomen 

fluctueert, is het inkomen van mensen met COPD niet significant veranderd tussen 2008 

en 2013. In 2013 hadden mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking 

gemiddeld een gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van €1381 (BI: 1334-1429) per 

maand. Het inkomen binnen de groep mensen met een chronische ziekte of lichamelijke 

beperking nam toe in de periode 2008 tot 2010, maar daalde tussen 2010 en 2013 

(Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding). 

In de algemene bevolking bedroeg het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 2013 

€1967 per maand (CBS, 2015). Opvallend is dat er binnen de algemene bevolking sprake 

is van een lichte toename in het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen over de 

afgelopen jaren, terwijl deze stijging niet zichtbaar is binnen de groep mensen met astma 

en de groep mensen met COPD. Binnen de groep mensen met astma is er zelfs sprake is 

van een daling. Dit betekent dat mensen met astma en COPD, maar ook de totale groep 

mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking, er relatief in koopkracht op 

achteruit gegaan zijn.  

Een ontwikkeling die mogelijk invloed heeft gehad op de inkomensontwikkeling van 

mensen met astma, waarvan een groot gedeelte jonger is dan 65 jaar, is de economische 

crisis. Deze heeft de afgelopen jaren de arbeidsmarkt sterk beïnvloed en geleid tot een 

toename in werkloosheid en minder kansen voor mensen om aan het werk te komen en te 

behouden. Hoewel de arbeidsdeelname van mensen met astma min of meer stabiel is door 

de tijd heen zijn zij als gevolg van de economische crisis mogelijk wel minder gaan 

verdienen. De meerderheid van de mensen met COPD heeft de pensioengerechtigde 

                                                           
66

 Voor de berekening van dit netto equivalent inkomen is uitgegaan van het netto maandinkomen van het huishouden. Bij 

dit inkomen is vervolgens de ontvangen kinderbijslag (voor kinderen jonger dan 18 jaar) opgeteld. De premie van de 

zorgverzekering – voor zover deze niet door hun werkgever wordt vergoed- is van het inkomen afgetrokken. De eventueel 

ontvangen zorgtoeslag is weer bij het inkomen opgeteld. Dit gecorrigeerde inkomen is tenslotte gedeelde door een bepaalde 

equivalentiefactor (Schiepers, 1988).  
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leeftijd bereikt en hun inkomen is dus minder aan de effecten van de economische crisis 

op de arbeidsmarkt onderhevig dan binnen de groep mensen met astma het geval is.  

 

Figuur 1. Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van mensen met astma of COPD,   

    2008-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen significante inkomensverschillen naar subgroepen  

Tabel 2 geeft het netto-equivalent inkomen van mensen met astma en mensen met COPD 

weer uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. De brede betrouwbaarheidsintervallen laten 

zien dat er nog veel spreiding is in de hoogte van het inkomen binnen subgroepen. Mede 

als gevolg daarvan vinden wij in 2013, net als in 2011 (zie Heijmans et al., 2012), geen 

verschillen in inkomen tussen subgroepen van mensen met astma of COPD naar sekse, 

leeftijd, comorbiditeit, mate van symptoomcontrole of mate van dyspneu.  

 

Tabel 2. Gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van mensen met astma of   

   COPD uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2013. 

 Astma  COPD 

 € (95% - BI)  € (95%-BI) 

Totale groep 1443 1349-1537  1324 1254-1395 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 1546 1419-1673  1350 1263-1437 

Vrouwen 1385 1279-1491  1295 1204-1385 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 1415 1263-1567  - - 

45 - 64 jaar 1495 1376-1613  - - 

65 jaar en ouder 1392 1256-1528  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar 

(ref) - -  1323 1222-1425 

65 jaar en ouder  - -  1325 1247-1403 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 1461 1352-1571  1316 1230-1402 
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Ja 1387 1265-1510  1341 1247-1434 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 1521 1371-1671  - - 

Matig 1456 1326-1586  - - 

Slecht 1398 1277-1520  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  1354 1251-1458 

Matig - -  1335 1246-1424 

Ernstig - -  1300 1202-1397 

 

Ervaren financiële situatie  

De ervaren financiële situatie van mensen met astma of COPD wordt beschreven aan de 

hand van twee indicatoren. De eerste indicator is gebaseerd op een vraag die is ontleend 

aan het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) 2003 van het SCP. Deze 

vraag luidt: “Hoe is op dit moment uw financiële situatie?” De antwoordcategorieën zijn: 

1. Ik moet schulden maken, 2. Ik spreek mijn/onze spaarmiddelen aan, 3. Ik kan precies 

rondkomen, 4. Ik houd een beetje geld over, en 5. Ik houd veel geld over. In deze 

paragraaf wordt beschreven welk deel van de mensen met astma of COPD van 25 jaar en 

ouder inteert op hun spaargeld of schulden moet maken; de antwoordcategorieën 1 en 2 

zijn hier dus samengenomen.   

De tweede indicator betreft sociale deprivatie. Van sociale deprivatie is sprake wanneer 

mensen vanwege financiële redenen niet „mee kunnen doen‟. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om het bezit van een auto, het lidmaatschap van een sociale of culturele vereniging, af en 

toe een avondje uit, af en toe mensen te eten krijgen, of het regelmatig aanschaffen van 

nieuwe kleren. Het betreft zaken die elk afzonderlijk niet voor iedereen even belangrijk 

zijn, maar waarvan verwacht mag worden dat iedereen tenminste een aantal ervan moet 

kunnen hebben of doen om in de samenleving sociaal te functioneren (Van Aagt et al., 

1996). Volgens Van Agt en collega‟s zijn het zaken die bij een verminderd budget het 

eerst in aanmerking komen voor bezuiniging. Sociale deprivatie is gemeten aan de hand 

van zeven items. Iemand wordt als sociaal gedepriveerd aangemerkt als hij of zij 

minstens drie van de zeven items niet heeft of niet kan doen om financiële redenen (Van 

Agt et al.,1996).  

Spaarmiddelen aanspreken of schulden maken  

In 2014 geeft 14% (BI: 8-23) van de mensen met astma en 26% (BI: 19-34) van de 

mensen met COPD aan dat zij hun spaarmiddelen aanspreken of schulden maken. In 2011 

lag het percentage mensen met astma dat hun spaarmiddelen aansprak of schulden maakte 

op 13% (BI: 10-18) en onder mensen met COPD was dit 17% (BI: 13-23). Tussen 2011 

en 2014 is het percentage mensen met astma of COPD dat hun spaarmiddelen aanspreekt 

of schulden maakt niet significant veranderd. Het percentage mensen met astma of COPD 

dat hun spaarmiddelen aanspreekt of schulden maakt in 2014 verschilt niet significant 

tussen subgroepen op basis van geslacht, leeftijd, comorbiditeit, de mate van 

symptoomcontrole en de mate van dyspneu (tabel 3). Van de totale groep mensen met een 

chronische ziekte of lichamelijke beperking moest 28% (BI: 24-32) hun spaarmiddelen 

aanspreken of schulden maken in 2013 (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in 
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voorbereiding). Van de algemene bevolking moest in 2014 7% spaarmiddelen aanspreken 

of schulden maken (CBS, 2015).  

 

Tabel 3. Percentage mensen met astma of COPD dat schulden maakt of op hun spaargeld 

   moet interen,  uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2014. 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 14 8-23  26 19-34 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 10 5-21  27 19-37 

Vrouwen 16 9-28  24 16-34 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 11 4-25  - - 

45 - 64 jaar 19 10-32  - - 

65 jaar en ouder 13 6-26  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar 

(ref) - -  32 22-45 

65 jaar en ouder  - -  22 16-31 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 11 6-21  24 16-34 

Ja 24 13-39  29 21-40 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 18 8-35  - - 

Matig 11 5-23  - - 

Slecht 14 7-25  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  26 16-38 

Matig - -  29 20-41 

Ernstig - -  24 15-35 

 

Sociale deprivatie 

In 2014 kon 8% (BI: 3-16) van de mensen met astma en 15% (BI: 9-24) van de mensen 

met COPD als sociaal gedepriveerd worden aangemerkt. In 2011 bedroegen deze 

percentages respectievelijk 13% (BI: 10-18) en 15% (BI: 10-22). Tussen 2011 en 2014 is 

het percentage mensen met astma of COPD dat als sociaal gedepriveerd kon worden 

aangemerkt niet significant veranderd. Er zijn geen verschillen tussen subgroepen als het 

gaat om het percentage mensen met astma of COPD dat als sociaal gedepriveerd kan 

worden aangemerkt in 2014 (tabel 4). Van de totale groep mensen met een chronische 

ziekte of lichamelijke beperking kon 26% (BI: 21-30) als sociaal gedepriveerd worden 

aangemerkt in 2013 (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding).  
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Tabel 4. Percentage mensen met astma of COPD dat sociaal gedepriveerd
 
is uitgesplitst   

  naar achtergrondkenmerken, 2014. 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 8 3-16  17 11-24 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 4 1-13  21 14-32 

Vrouwen 10 5-21  12 7-20 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 4 1-15  - - 

45 - 64 jaar 14 7-26  - - 

65 jaar en ouder 11 5-23  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar 

(ref) - -  28 18-41 

65 jaar en ouder  - -  12 7-19 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 7 3-16  18 11-27 

Ja 9 4-21  14 8-24 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 5 1-17  - - 

Matig 5 2-15  - - 

Slecht 11 5-24  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  8 4-16 

Matig - -  20 13-31 

Ernstig - -  22 14-34 

 

Gezondheidsgerelateerde uitgaven  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaven die mensen met astma of COPD van 25 

jaar of ouder hebben vanwege hun gezondheid en die voor eigen rekening zijn. Het gaat 

hierbij om de uitgaven die verband houden met het gebruik van zorg of ondersteuning en 

de extra uitgaven die mensen met astma of COPD soms maken, omdat zij niet adequaat 

gebruik kunnen maken van normale lichaamsfuncties en/of standaardvoorzieningen. 

Onder de gezondheidsgerelateerde uitgaven verstaan we alle uitgaven die mensen zelf 

maken in verband met hun gezondheid en die in de afgelopen jaren niet op een of andere 

wijze (tot en met 2014 bijvoorbeeld door: Zvw, AWBZ, Wmo/gemeente, werkgever of 

uitkerende instantie) zijn vergoed. De premie voor de zorgverzekering blijft buiten 

beschouwing. De hoogte van de eigen uitgaven hangt ook samen met het eventuele 

vrijwillige eigen risico dat men heeft (en de hoogte daarvan) en van het verplichte eigen 

risico dat sinds 2009 bestaat.  

Bijna iedereen met astma of COPD heeft kosten voor eigen rekening  

Over alle kostenposten tezamen (exclusief de premie zorgverzekering) blijkt dat 96% (BI: 

88-98) van de mensen met astma en 86% (BI: 78-92) van de mensen met COPD in 2013 



184 Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD, NIVEL 2014 

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Astma COPD

kosten voor eigen rekening had in verband met de gezondheid. Van de totale groep 

mensen met een chronische ziekte had in 2013 94% (BI: 91-95) kosten voor eigen 

rekening in verband met de gezondheid. Binnen de groep mensen met een matige of 

ernstige lichamelijke beperking was dit 95% (BI: 92-97) (Kerngegevens werk en inkomen 

2015, in voorbereiding).  

Percentage mensen met astma met kosten voor eigen rekening significant toegenomen 

tussen 2004 en 2013 

Het percentage mensen met astma dat kosten had voor eigen rekening in verband met hun 

gezondheid is significant toegenomen tussen 2005 en 2013. In 2005 had 87% (BI: 84-90) 

van de mensen met astma kosten voor eigen rekening. De toename over de periode 2005 

tot 2013 vond vooral plaats na 2009. In 2009 had 83% (BI: 76-88) van de mensen met 

astma kosten voor eigen rekening. Hoewel het percentage mensen met COPD met eigen 

kosten fluctueert door de jaren heen, vinden wij hierin geen significante veranderingen 

(figuur 2).   

 

Figuur 2. Percentage mensen met astma of COPD dat kosten voor eigen rekening had in 

   verband met de gezondheid, 2005-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen met astma met comorbiditeit hebben minder vaak kosten voor eigen rekening in 

verband met hun gezondheid  

Binnen de groep mensen met astma geven mensen met comorbiditeit minder vaak aan dat 

zij kosten voor eigen rekening hebben gehad in verband met hun gezondheid dan mensen 

zonder comorbiditeit. Van de mensen met astma met comorbiditeit geeft 80% (BI: 62-91) 

aan dat zij kosten voor eigen rekening hebben gehad in vergelijking van 98% (BI: 92-99) 

van de mensen met astma zonder comorbiditeit. Mensen met comorbiditeit zijn wellicht 

vaker aanvullend verzekerd en hebben daardoor wellicht minder vaak kosten voor eigen 

rekening dan mensen zonder comorbiditeit. Binnen de groep mensen met astma en binnen 

de groep mensen met COPD zijn er verder geen significante verschillen naar subgroepen 

in het percentage mensen dat kosten voor eigen rekening had.   
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Tabel 5.  Percentage mensen met astma of COPD dat kosten voor eigen rekening had 

uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2013. 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 96 88-98  86 78-92 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 92 77-97  86 77-92 

Vrouwen 97 90-99  86 76-92 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 94 77-99  - - 

45 - 64 jaar 94 84-98  - - 

65 jaar en ouder 99 94-100  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar 

(ref) - -  89 78-95 

65 jaar en ouder  - -  85 75-91 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 98 91-99  85 75-91 

Ja 80 62-91  88 79-94 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 97 84-99  - - 

Matig 93 79-98  - - 

Slecht 96 87-99  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  77 63-87 

Matig - -  87 77-93 

Ernstig - -  89 79-95 

 

Uitgaven per jaar 

Er is een gemiddeld bedrag per jaar aan eigen uitgaven berekend voor de mensen met 

astma of COPD die kosten voor eigen rekening hadden in verband met hun gezondheid. 

Voor de groep mensen met astma met eigen uitgaven aan hun gezondheid in 2013 ging 

het om een gemiddeld bedrag van €781 (BI: 577-984). Mensen met COPD met eigen 

uitgaven, gaven in 2013 gemiddeld €700 (BI: 458-943) uit. Binnen de totale groep 

mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking was het gemiddelde bedrag 

dat mensen uitgaven aan gezondheidsgerelateerde zaken gemiddeld €1080 (BI: 950-1210) 

in 2013 (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding).  

Het gemiddelde bedrag per jaar aan eigen uitgaven is voor de groep mensen met astma 

vrij stabiel tussen 2005 en 2013. Het gemiddelde bedrag per jaar voor mensen met COPD 

fluctueert door de jaren heen, maar van een significante stijging of daling is tussen 2005 

en 2013 geen sprake. Er is een piek zichtbaar in 2008, deze piek wordt mogelijk 

veroorzaakt door de overgang van de regeling Buitengewone Uitgaven in 2008 naar de 

Wtcg in 2009, waarbij mensen bepaalde aankopen nog in 2008 wilden doen. Deze piek in 
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2008 is ook zichtbaar binnen de totale groep mensen met een chronische ziekte of 

lichamelijke beperking (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding). 

Het gemiddelde bedrag aan eigen uitgaven in 2013 verschilt binnen de groep mensen met 

astma en binnen de groep mensen met COPD niet significant naar achtergrondkenmerken 

(tabel 6).   

 

Figuur 3. Gemiddelde bedrag per jaar aan eigen uitgaven in verband met de gezondheid   

    voor mensen met astma of COPD, 2005- 2013  

 

Tabel 6. Gemiddelde bedrag per jaar aan eigen uitgaven in verband met de gezondheid   

  voor mensen met astma of COPD uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2013. 

 Astma  COPD 

 € (95% - BI)  € (95%-BI) 

Totale groep 781 577-984  700 458-943 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 725 439-1011  738 449-1027 

Vrouwen 812 576-1048  656 337-976 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 778 416-1140  - - 

45 - 64 jaar 710 451-969  - - 

65 jaar en ouder 944 636-1252  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar (ref) - -  541 167-916 

65 jaar en ouder  - -  794 530-1058 

      

Comorbiditeit      

Nee (ref) 732 498-966  624 325-922 

Ja 927 629-1225  849 535-1164 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 593 247-938  - - 

Matig 702 385-1019  - - 
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Slecht 408 640-1176  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  508 120-896 

Matig - -  754 421-1087 

Ernstig - -  788 448-1129 

 

Uitgaven per maand 

Naast een gemiddeld bedrag per jaar aan eigen uitgaven voor mensen met astma of 

COPD, is er ook een gemiddeld bedrag per maand berekend voor de totale groep mensen 

met astma en de totale groep mensen met COPD. Dit heeft dus ook betrekking op de 

mensen met astma of COPD die geen eigen uitgaven hadden aan hun gezondheid in 2013. 

Voor de totale groep mensen met astma ging in het in 2013 om een gemiddeld 

maandbedrag van €59 (BI: 45-74). Voor de totale groep mensen met COPD ging het in 

2013 om een gemiddeld maandbedrag van €51 (BI: 30-68). Voor de groep mensen met 

een chronische ziekte is dit maandbedrag €92 (BI: 83-100) en onder mensen met een 

matige of ernstige lichamelijke beperking is dit maandbedrag €104 (BI: 93-114) 

(Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding).  

Kostenposten van mensen met astma of COPD  

In tabel 7 en tabel 8 wordt het percentage mensen met astma (tabel 7) en COPD (tabel 8) 

weergegeven dat kosten voor eigen rekening had in de periode 2009 tot en met 2013. 

Percentages worden weergegeven voor de kostenposten afzonderlijk. Daarnaast wordt het 

gemiddelde bedrag (en de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen) weergegeven dat in 

2013 aan de verschillende kostenposten werd uitgegeven door de mensen die kosten 

gemaakt hebben op een kostenpost. Omdat de gezondheidsgerelateerde uitgaven onder 

meer afhankelijk zijn van de wijze van verzekering (al of niet aanvullend verzekerd, 

hoogte van het eigen risico), kunnen op basis van deze eigen uitgaven nog geen 

conclusies getrokken worden over de financiële consequenties van het hebben van astma 

of COPD. Wel geven tabel 7 en tabel 8 inzicht in de voornaamste kostenposten van 

mensen met astma of COPD. 

Geneesmiddelen, tandarts, hulpmiddelen en aanpassingen en vervoerskosten meest 

voorkomende kostenposten 

Voor mensen met astma of COPD vormden de tandarts, geneesmiddelen (met en zonder 

recept), hulpmiddelen en aanpassingen en vervoerskosten voor geneeskundige hulp in 

2013 de meest voorkomende kostenposten waarvoor eigen uitgaven werden gedaan (tabel 

7 en tabel 8). Ook heeft ruim één vijfde van de mensen met COPD attentiekosten (22%). 

Ook in eerdere jaren behoorden geneesmiddelen, de tandarts en vervoerskosten voor 

geneeskundige hulp tot de meest voorkomende kostenposten voor mensen met astma of 

COPD. Binnen de totale groep mensen met een chronische ziekte of lichamelijke 

beperking worden het meest vaak kosten gemaakt aan hulpmiddelen en aanpassingen, 

gevolgd door uitgaven aan geneesmiddelen met en zonder recept (Kerngegevens werk en 

inkomen 2015, in voorbereiding).  
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Hoewel de betrouwbaarheidsintervallen van de bedragen per kostenpost erg groot zijn, 

vooral bij de kostenposten waar relatief weinig mensen met astma of COPD eigen 

uitgaven aan hebben gehad, laten tabel 7 en tabel 8 wel zien voor welke kostenpost de 

eigen uitgaven het hoogst zijn. Voor mensen met astma zijn de uitgaven aan 

hulpmiddelen of aanpassingen de hoogste kostenpost, gevolgd door extra uitgaven aan 

voeding of dieet en de tandarts. Voor mensen met COPD geldt eveneens dat 

hulpmiddelen en aanpassingen de hoogste kostenpost is, gevolgd door de eigen bijdrage 

voor thuiszorg in natura, de fysio-/oefentherapeut, extra kosten voor voeding en dieet en 

de tandarts. Binnen de totale groep mensen met een chronische ziekte of lichamelijke 

beperking zijn de bedragen het hoogst bij de kosten die voor eigen rekening komen bij 

een PGB. Op de tweede plaats staat de kostenpost hulpmiddelen en aanpassingen, 

gevolgd door eigen kosten als gevolg van een ziekenhuisopname (Kerngegevens werk en 

inkomen 2015, in voorbereiding). 

 

Tabel 7. Percentage mensen met astma dat gezondheidsgerelateerde uitgaven voor eigen 

  rekening had tussen 2009 en 2013 en het gemiddelde bedrag in 2013. 

 2009 2010 2011 2012 2013  Bedrag in 

2013 

95%- BI 

         
Huisarts 10 5 10 3 10  135 43-225 

Specialist 4 5 6 4 7  -1 - 

Alternatieve behandelaars 9 10 10 12 11  214 48-381 

Psychosociale zorg 2 2 4 2 4  - - 

Ziekenhuisopnames 1 3 1 1 2  - - 

Vervoerskosten geneeskundige 

hulp 
16 14 21 19 15  132 61-204 

Geneesmiddelen op recept 29 44 36 58 54  146 112-180 

Alternatieve geneesmiddelen (op 

recept) 
4 4 7 6 0  - - 

Geneesmiddelen zonder recept 36 32 35 43 45  65 45-85 

Verbandmiddelen 12 11 11 7 10  64 42-87 

Extra kosten voeding of dieet 5 6 5 4 8  271 72-470 

Extra kosten kleding en 

beddengoed 
4 5 5 5 5  - - 

Extra energiekosten 6 4 5 8 2  - - 

Attentiekosten 15 14 11 13 10  69 1-137 

Tandarts 47 50 56 63 52  246 129-363 

Extra vervoerskosten (sociaal 

vervoer) 
3 4 7 3 1  - - 

Fysio-/oefentherapeut 8 8 10 11 10  - - 

Kosten overige paramedici 5 8 8 9 8  156 87-225 

Eigen bijdrage thuiszorg in natura  3 4 9 5 4  - - 

Kosten voor eigen rekening bij 

PGB  
1 0 5 1 2  - - 

Hulpmiddelen of aanpassingen 39 33 38 40 37  483 315-651 
1 Bij de kostenposten waar het aantal mensen met astma dat eigen kosten had kleiner is dan 20 hebben wij 

geen gemiddeld bedrag berekend.  
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Tabel 8. Percentage mensen met COPD dat gezondheidsgerelateerde uitgaven voor eigen 

  rekening had en het gemiddelde bedrag in 2013, 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013  Bedrag in 

2013 

95%- BI 

         
Huisarts 2 3 8 5 6  -1 - 

Specialist 4 3 5 4 4  - - 

Alternatieve behandelaars 6 6 4 6 5  - - 

Psychosociale zorg 1 1 2 3 1  - - 

Ziekenhuisopnames 2 1 1 3 2  - - 

Vervoerskosten geneeskundige 

hulp 
26 31 27 25 24  162 95-229 

Geneesmiddelen op recept 30 38 40 42 34  196 159-233 

Alternatieve geneesmiddelen (op 

recept) 
5 7 3 3 5  - - 

Geneesmiddelen zonder recept 37 27 26 30 36  89 63-115 

Verbandmiddelen 6 11 8 7 9  49 34-64 

Extra kosten voeding of dieet 8 8 6 5 7  249 77-421 

Extra kosten kleding en 

beddengoed 
7 7 5 5 7  301 149-452 

Extra energiekosten 10 7 8 11 9  216 112-320 

Attentiekosten 16 16 17 17 22  112 76-149 

Tandarts 31 37 33 43 39  242 140-344 

Extra vervoerskosten (sociaal 

vervoer) 
5 4 5 7 5  - - 

Fysio-/oefentherapeut 5 8 11 10 11  252 175-329 

Kosten overige paramedici 5 7 8 7 8  183 60-306 

Eigen bijdrage thuiszorg in natura  13 11 20 7 5  367 128-606 

Kosten voor eigen rekening bij 

PGB  
1 2 13 1 2  - - 

Hulpmiddelen of aanpassingen 37 43 43 46 36  650 351-948 
1 Bij de kostenposten waar het aantal mensen met astma dat eigen kosten had kleiner is dan 20 hebben wij 

geen gemiddeld bedrag berekend.  

 

 

Uitgaven aan hulpmiddelen of aanpassingen van mensen met astma of COPD  

In deze paragraaf gaan we wat verder in op de eigen uitgaven aan hulpmiddelen en 

aanpassingen, omdat deze de meest hoge kostenpost vormen voor mensen met astma of 

COPD en het bovendien om relatief hoge bedragen gaat (zie tabel 7 en tabel 8). Onder de 

uitgaven aan hulpmiddelen en aanpassingen vallen hier alle eigen uitgaven (voor 

aanschaf, onderhoud, reparatie of verzekering) van: hulpmiddelen voor persoonlijke 

verzorging, huishoudelijke hulpmiddelen, incontinentiemateriaal, prothesen en/of 

orthesen, loophulpmiddelen, steunzolen, orthopedische of aangepaste schoenen, 

elastische kousen (steunkousen), rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets, aanpassingen 

in de auto, aangepast meubilair, woningaanpassingen, hoortoestel, visueel hulpmiddel, 

hulpmiddelen voor het doseren of toedienen van medicijnen, alarmsysteem, en 

aanpassingen aan de werkplek thuis. Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke 
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ondersteuning (Wmo) van kracht. Het aanvragen van individuele voorzieningen is 

sindsdien onderdeel van de Wmo, waarbij gemeenten een eigen bijdrage kunnen vragen. 

Het is natuurlijk mogelijk dat mensen geen gebruik maken van de Wmo en zelf bepaalde 

hulpmiddelen of aanpassingen aanschaffen. 

In 2013 had 37% (BI: 26-48) van de mensen met astma en 36% (BI: 27-45) van de 

mensen met COPD eigen uitgaven aan hulpmiddelen of aanpassingen. Het percentage 

mensen met astma of COPD dat eigen uitgaven had aan hulpmiddelen of aanpassingen is 

niet significant gestegen of gedaald tussen 2005 en 2013. In 2005 had 34% (BI: 29-34) 

van de mensen met astma en 51% (BI: 47-57) van de mensen met COPD eigen uitgaven 

aan hulpmiddelen of aanpassingen (figuur 4). Binnen de totale groep mensen met een 

chronische ziekte of lichamelijke beperking is het percentage mensen met uitgaven aan 

hulpmiddelen of aanpassingen significant toegenomen in de afgelopen jaren. Het 

percentage mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking met uitgaven aan 

hulpmiddelen of aanpassingen is toegenomen van 50% (BI: 46-54) in 2004 tot 60% (BI: 

55-65) in 2013 (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding).  

Het percentage mensen met astma of COPD met eigen uitgaven aan hulpmiddelen of 

aanpassingen verschilt niet significant naar achtergrondkenmerken (tabel 9).  

 

Figuur 4. Percentage mensen met astma of COPD dat eigen uitgaven aan aanpassingen of 

    hulpmiddelen had, 2005- 2013  
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Tabel 9. Percentage mensen met astma of COPD dat eigen uitgaven aan aanpassingen of 

  hulpmiddelen had in 2013, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. 

 Astma  COPD 

 % (95% - BI)  % (95%-BI) 

Totale groep 37 26-48  36 27-45 

      

Geslacht      

Mannen (ref) 34 21-49  32 23-43 

Vrouwen 38 26-51  40 29-52 

      

Leeftijd      

15 - 44 jaar (ref) 28 14-47  - - 

45 - 64 jaar 37 25-51  - - 

65 jaar en ouder 60 43-74  - - 

      

Leeftijd      

Jonger dan 65 jaar 

(ref) - -  30 20-43 

65 jaar en ouder  - -  39 29-50 

      

Comorbiditeit 37 25-51    

Nee (ref) 35 23-50  36 26-47 

Ja    36 25-48 

      

Symptoomcontrole      

Goed (ref) 28 15-47  - - 

Matig 38 24-54  - - 

Slecht 41 27-55  - - 

      

Mate van dyspneu      

Mild (ref) - -  32 20-46 

Matig - -  38 27-50 

Ernstig - -  37 26-50 
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Belangrijkste bevindingen 

Inkomen 

 Het netto equivalent inkomen van mensen met astma bedroeg in 2013 gemiddeld 

€1443 per maand. Het netto equivalent maandinkomen van mensen met astma 

laat tussen 2008 en 2013 een lichte daling zien. Het netto equivalent inkomen van 

mensen met COPD was in 2013 €1324. Het netto equivalent inkomen van 

mensen met COPD is niet significant veranderd sinds 2008. In 2013 hadden 

mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking gemiddeld een netto 

equivalent inkomen van €1381 (BI: 1334-1429) (Kerngegevens werk en inkomen 

2015, in voorbereiding). Het netto equivalent inkomen binnen de algemene 

bevolking bedroeg in 2013 €1967 per maand. Binnen de algemene bevolking is 

het netto equivalent inkomen licht gestegen in de afgelopen jaren. Dat deze 

stijging niet zichtbaar is bij mensen met astma of COPD betekent dat de 

koopkracht van mensen met astma en COPD ten opzichte van de algemene 

bevolking relatief ongunstig is.  

 

Ervaren financiële situatie  

 In 2014 geeft 14% van de mensen met astma en 26% van de mensen met COPD 

aan dat zij hun spaarmiddelen aanspreken of schulden maken. Van de totale 

groep mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking moest 28% 

(BI: 24-32) hun spaarmiddelen aanspreken of schulden maken in 2013 

(Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding). Van de algemene 

bevolking moest in 2014 7% spaarmiddelen aanspreken of schulden maken 

(CBS, 2015). 

 In 2014 kon 8% van de mensen met astma en 15% van de mensen met COPD als 

sociaal gedepriveerd worden aangemerkt; zij moesten zich bepaalde dingen 

ontzeggen vanwege een gebrek aan financiële middelen. Bijvoorbeeld het bezit 

van een auto, het lidmaatschap van een sociale of culturele vereniging of het 

aanschaffen van nieuwe kleren. Van de totale groep mensen met een chronische 

ziekte of lichamelijke beperking kon 26% (BI: 21-30) als sociaal gedepriveerd 

worden aangemerkt in 2013 (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in 

voorbereiding). 

 

Ziekte gerelateerde uitgaven  

 Het overgrote deel van de mensen met astma (96%) en de mensen met COPD 

(86%) had in 2013 kosten voor eigen rekening in verband met de gezondheid, 

naast de premie voor de zorgverzekering. Van de totale groep mensen met een 

chronische ziekte had in 2013 94% (BI: 91-95) kosten voor eigen rekening in 

verband met de gezondheid (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in 

voorbereiding). Binnen de groep mensen met een matige of ernstige lichamelijke 

beperking was dit 95% (BI: 92-97). 

 Mensen met astma met eigen uitgaven hadden gemiddeld €781 aan kosten voor 

eigen rekening in 2013 en mensen met COPD €700. Binnen de totale groep 

mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking hadden mensen met 
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eigen uitgaven gemiddeld €1080 (BI: 950-1210) aan kosten voor eigen rekening 

in 2013 (Kerngegevens werk en inkomen 2015, in voorbereiding).  

 Het percentage mensen met astma met kosten voor eigen rekening is significant 

toegenomen tussen 2005 en 2013. Het percentage mensen met COPD met kosten 

voor eigen rekening is niet significant veranderd sinds 2005.  

 De meest voorkomende kostenposten voor mensen met astma of COPD waren in 

2013 geneesmiddelen, de tandarts, hulpmiddelen en aanpassingen en 

vervoerskosten. Hulpmiddelen en aanpassingen waren voor mensen met astma of 

COPD de meest hoge kostenpost in 2013. 

 


