Ademhalingsoefeningen COPD

Onder begeleiding van de fysiotherapeut bent u begonnen met ademhalingsoefeningen om sputum op te kunnen hoesten. Zoals u weet kan dit bij COPD een
belangrijk aandachtspunt zijn. Deze oefeningen herhaalt u regelmatig zelfstandig
in de aangegeven volgorde. Bij de oefening staat vermeld hoe vaak u deze achter
elkaar moet doen.
Herhaal deze cyclus totdat er geen sputum meer hoorbaar of voelbaar is. U moet
hierbij wel oppassen dat het niet te vermoeiend voor u wordt. U kunt ook tussendoor regelmatig ontspannen ademen. Probeer wel vijf keer per dag te oefenen. Zo
nodig krijgt u een advies van uw fysiotherapeut om meer te oefenen.
Indien u geen last heeft van slijm is het vooral belangrijk om oefening 1 en 2 minimaal vijf keer per dag uit te voeren.
Als u zich goed genoeg voelt, probeert u dan zoveel mogelijk door te gaan met uw
dagelijkse activiteiten, zoals wandelen, fietsen en traplopen.
Bij vragen kunt u terecht bij de behandelend fysiotherapeut.

Wat is COPD?

COPD is de afkorting van de Engelse benaming: Chronic Obstructive Pulmonary
Disease, letterlijk vertaald: chronisch obstructieve longaandoening. COPD is
een verzamelnaam voor chronische bronchitis, waarbij sprake is van langdurige
ontstekingen in de luchtwegen en longemfyseem, waarbij het longweefsel minder
elastisch of rekbaar is geworden. Vroeger werd ook het woord CARA gebruikt.
Bij COPD heeft men vooral last van benauwdheid, het ophoesten van slijm en
soms een fluitende/piepende ademhaling. Ook spelen vaak vermoeidheid en een
verminderde belastbaarheid mee.
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Herhaal deze cyclus
1. Ontspannen ademhaling
Zo rustig mogelijk inademen door de neus of mond. Rustig uitademen door de
mond met / zonder * getuite lippen.
Doe dit … maal.
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2. Diepe ademhaling
Zo diep mogelijk inademen door de neus of mond.
Inademing 2 á 3 tellen vasthouden.
Rustig uitademen door de mond met getuite lippen.
Neem de tijd om alle lucht uit te blazen!
Doe dit … maal.
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3. Ontspannen ademhaling
Zo rustig mogelijk inademen door de neus of mond. Rustig uitademen door de
mond met / zonder * getuite lippen.
Doe dit … maal.

3

4. Huffen:
Adem normaal / diep * in.
Open de mond; stoot de ingeademde lucht in … keer krachtig / rustig * uit.
Alsof u een spiegel wilt bewasemen.
Ondersteun zonodig uw buik met een kussentje.
Doe dit … maal.

4 en 5
5. Hoesten:
Indien er na het huffen sputum hoorbaar of voelbaar is, hoest u aansluitend goed
door om dit op te geven.
Ondersteun zo nodig uw buik met een kussentje.
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Adres
Fysiotherapie Centraal
Ingang west
Philips van Leydenlaan 15, route 388
6525 EX Nijmegen
Contact
024 ‑ 361 38 12
(bereikbaar van 8.00 - 12.00 uur) 		
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