
 

Longverpleegkundige 
 

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de longverpleegkundige. Een 
longverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in longziekten zoals astma en 
COPD (Chronic Obstruction Pulmonary Diseases) en slaapapneu (osas). In deze 
folder leest u wat de longverpleegkundige voor u kan betekenen. 

Wat doet de longverpleegkundige? 
Uw behandelend specialist heeft u belangrijke informatie over uw ziekte en behandeling 
gegeven. De longverpleegkundige gaat nader in op uw aandoening en geeft u uitgebreidere 
informatie. Zij kan al uw vragen beantwoorden. De longverpleegkundige bespreekt samen met 
u de meest uiteenlopende zaken rondom astma en COPD waardoor u beter met uw klachten 
leert omgaan. Zo kunt u zelf een actieve bijdrage leveren aan uw behandeling waardoor uw 
klachten verminderen en u weer (beter) kunt deelnemen aan het dagelijkse leven. 

De begeleiding van de longverpleegkundige 
De longverpleegkundige kan u op allerlei gebieden begeleiden bij uw aandoening: 
 Advies, uitleg en instructie over astma en COPD en de behandeling daarvan. 
 Instructie en uitleg over de voorgeschreven medicijnen en hoe u deze moet gebruiken. 
 Begeleiding en steun in het ziekteproces en de behandeling, vooral als hier verandering in 

optreedt. 
 Advies en informatie over hulpmiddelen, sanering, vergoedingen en zuurstofgebruik. 
 Advies bij stoppen met roken. 
 Informatie verstrekken zoals foldermateriaal, lotgenotencontact en patiëntenvereniging. 
 Begeleiding bij longrevalidatieprogramma. 
 Intake en begeleiding bij slaapapneu (osas). 

Uw bezoek aan de longverpleegkundige 
Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de longverpleegkundige. U krijgt telefonisch 
of schriftelijk bericht wanneer u uw eerste afspraak heeft met de longverpleegkundige. 
Afhankelijk van uw klachten en vragen maakt de longverpleegkundige een vervolgafspraak 
voor u. Wilt u bij het eerste bezoek uw medicijnen, inhalator, eventueel de voorzetkamer en 
uw medicijnkaart meenemen? 

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de longverpleegkundige, 
via polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 0485-84 53 95. Augustus 2020 – versie 1 

LON013 


