Daganalyse COPD
Uw huisarts vraagt om nader onderzoek van uw
luchtwegklachten

Na het bezoek aan uw huisarts, heeft deze besloten dat verder onderzoek naar de oorzaak
van uw benauwdsheidsklachten gewenst is. Sinds april 2015 is het mogelijk deze
onderzoeken op één dag uit te voeren. Dit noemen we de daganalyse COPD.

Wat is daganalyse COPD?
Daganalyse COPD staat voor 1 bezoek aan het ziekenhuis, waarbij alle onderzoeken direct
worden uitgevoerd om te kunnen vertellen of er sprake is van COPD of astma. Er wordt een
advies gegeven over het te volgen behandelplan. En we geven uitleg over de uitslagen van de
onderzoeken.

Waarom daganalyse COPD?
Normaal gesproken komt u naar de polikliniek longziekten voor een aantal onderzoeken en
bezoekt u daarna de longarts. Als dit onvoldoende informatie geeft worden er
vervolgonderzoeken aangevraagd. Hierna volgt dan wéér een polibezoek om ook deze
uitslagen met u te bespreken.
Via de COPD daganalyse is het mogelijk om de onderzoeken en consult bij de longarts in één
dagdeel af te ronden. Tijdens de daganalyse wordt intensief onderzoek gedaan en krijgt u
meteen de uitslagen. Ook wordt er door de longarts een brief opgesteld die naar uw huisarts
gaat, met daarin de adviezen voor u. De huisarts overlegt samen met u wat dan het beste
voor u is. In sommige gevallen wordt de behandeling overgenomen door de longarts.

Aanmelden
Nadat uw huisarts u heeft aangemeld voor de daganalyse, ontvangt u een brief van de
longverpleegkundige. Hierin staat uitgelegd waar u zich meldt op de dag van de daganalyse,
en welke onderzoeken en zorgverleners zijn ingepland. Verder is een drietal vragenlijsten
toegevoegd. U moet deze lijsten thuis invullen en op dag van de daganalyse meenemen.

Wat is COPD?
COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en/of longemfyseem. De functie van
de longen is verminderd.
Meestal ontstaat dit bij rokers of ex-rokers.
Veel voorkomende klachten zijn:
 Kortademigheid.
 Piepende/brommende ademhaling.
 Veel hoesten, soms met slijm.
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Soms gaat COPD samen met astma. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen.
Deze ontsteking maakt uw luchtwegen erg gevoelig en prikkelbaar, wat kan leiden tot
luchtwegvernauwing. Hierdoor ontstaan klachten als: kortademigheid, hoesten en soms
slijmvorming.

Hoe ziet de daganalyse COPD eruit?
 10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 2B. U wordt daar verwezen naar
de juiste wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u opgehaald.
 U ontvangt aanvraagformulieren om bloed te prikken (B82), een longfoto te maken (B50) en
een hartfilmpje te maken (B26).
 De longfunctie-analiste neemt een aantal longfunctietesten bij u af.
 U bezoekt de longarts. Hij/zij zal met u de uitslagen bespreken en lichamelijk onderzoek
verrich-ten. De longarts stelt indien mogelijk een diagnose en behandelplan op.
 De longverpleegkundige geeft uitleg over de diagnose en het behandelplan en oefent met
de voorgeschreven inhalatiemedicatie (pufjes).
 Ook ontvangt u een bon waarmee u in de binnentuin kunt lunchen.
 In de middag brengt u ook een bezoek aan de fysiotherapeut (C18). Na het intakegesprek
neemt de fysiotherapeut een 6 minuten looptest af. Zorg voor comfortabele kleding en
schoenen.

Wat moet u zelf regelen?
Iedere patiënt heeft een registratiekaart nodig. Als u deze nog niet heeft, moet u deze
vóórdat u de polikliniek bezoekt, laten maken bij de centrale inschrijfbalie (hoofdingang).
U heeft hiervoor het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering en een officieel
identiteitsbewijs nodig. Heeft u al een registratiekaart van CWZ? Neem deze dan mee en
controleer of de gegevens nog kloppen. Laat deze eventueel wijzigen bij de centrale
inschrijfbalie.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de polikliniek
longziekten: (024) 365 82 40 (tijdens kantooruren). Er kan dan nog een andere patiënt in uw
plaats komen.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek longziekten (B70) Melden bij Meldpunt 2B
Telefoon: (024) 365 82 40
Verpleegkundig consulent longziekten
Ermy Schonenberg
Saskia van Diepenbeek
Telefoon: (024) 365 84 54
E-mail: astmacopd@cwz.nl
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Website: www.longziekten.cwz.nl

