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Managementsamenvatting
Waarom Longpunten?
De Nederlandse bevolking telt ruim 1,2 miljoen longpatiënten waarvan het grootste deel astma en/of COPD
heeft. Mensen met astma of COPD beoordelen hun
kwaliteit van leven op alle aspecten als minder goed
vergeleken met de algemene bevolking. Dit heeft betrekking op hun fysiek en sociaal functioneren, hun fysieke
of emotionele rolbeperkingen en algemene gezondheidsbeleving. Het vinden van betrouwbare informatie of hulp
is voor ruim een derde van hen problematisch (NIVEL,
2016). Daarom organiseert het Longfonds maandelijks
Longpunten: ontmoetingsplaatsen voor mensen met een
chronische longziekte en hun partner, waarin (ervarings)
kennis wordt overgedragen door zorgprofessionals en
door lotgenotencontact. Het doel van de Longpunten is
mensen stimuleren en handvatten bieden om regie te
kunnen en willen nemen over hun ziekte.

Wat is er onderzocht?
Dit rapport beschrijft het in de zomer van 2018 uitgevoerde onderzoek naar de maatschappelijke impact van
deze longpunten: welke effecten realiseren de Longpunten precies, in welke mate en voor wie? Allereerst
wordt een toename in kennis van de ziekte en motivatie
verwacht. Als gevolg daarvan wordt een verbetering in
zelfmanagement en positieve gezondheid verwacht. In
dit onderzoek is uitgegaan van de volgende definitie
van zelfmanagement: het zodanig omgaan met de ziekte
(symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische, en
sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in
leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast in
het leven. Zelfmanagement betekent dat mensen zelf
kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven
in eigen hand wil houden en mede richting wil geven aan
hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale
kwaliteit van leven te bereiken of te behouden (CBO,
2014). Om de beoogde effecten te toetsen, is data verzameld onder 802 Longpuntbezoekers, evenals onder een
aantal zorgverleners.

Tot welke effecten leidt het bezoeken van een Longpunt?
Bijna driekwart van de Longpuntbezoekers is door het
bezoeken van een Longpunt meer gemotiveerd om voor
zichzelf te zorgen en heeft meer kennis over zijn/haar
ziekte en mogelijkheden. Deelnemers aan lotgenotencontact ontwikkelen door toegenomen kennis en ervaringsuitwisseling nieuwe vaardigheden en leren bovendien dat
zij medeverantwoordelijk zijn voor hun (psychosociale)
herstel, wat maakt dat zij de regie over hun eigen leven
weer in handen nemen (Zorgbelang Gelderland, 2013).
Twee derde van de respondenten praat nu makkelijker
met zijn/haar behandelaar. Ruim de helft kan nu beter
met de longziekte omgaan en ervaart verbeterd zelfmanagement. Als gevolg van een toename in kennis en
verbeterd zelfmanagement ervaart daarnaast ruim een
derde een verbeterde positieve gezondheid, wat zich
bijvoorbeeld uit in meer van betekenis kunnen zijn, verbeterd mentaal welbevinden, en meer dingen kunnen ondernemen. Naarmate men een Longpunt langer bezoekt,
nemen de effecten kennis van behandelmogelijkheden,
gezonder leven, makkelijker met de ziekte omgaan of om
hulp vragen en meer van betekenis kunnen zijn toe.

Aanbevelingen
Resumerend kan gesteld worden dat de Longpunten een
groot effect hebben op de Longpuntbezoekers. Echter,
op dit moment is het bereik van de Longpunten relatief
beperkt. Momenteel bereiken de Longpunten een afgebakende groep van betrekkelijk gemotiveerde patiënten.
Voor het vergroten van het bereik onder minder gemotiveerde patiënten is geen pasklaar antwoord. Daarom
worden de volgende aanbevelingen gedaan:
1) Onderzoek manieren om het bereik van de
Longpunten te vergroten
2) Optimaliseer de samenwerking met zorgprofessionals,
specifiek in de 1e lijn
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en context
Leven met een longziekte, zoals astma, COPD1 of een zeldzamere longziekte, vraagt veel aanpassingvermogen, omdat
het de gezondheid en kwaliteit van leven in grote mate beïnvloedt. Van de Nederlandse bevolking kampt ongeveer 4%
met COPD en 6% met astma (Boerdam & Knoops, 2016). In totaal telt Nederland ruim 1,2 miljoen chronische longpatiënten.
COPD is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel. Bij astma is
er sprake van een chronische ontsteking, vernauwing en verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Met de huidige stand van de wetenschap zijn deze ziekten niet te genezen. Dit geldt ook voor de meeste zeldzame longziekten,
zoals longfibrose, bronchiëtasiën en sarcoïdose. Longpatiënten staan, afhankelijk van de ernst van de ziekte, onder
behandeling van een POH’er en huisarts of de longarts en –verpleegkundige in het ziekenhuis. Naast deze behandeling en medicatie krijgen longpatiënten vaak leefstijladvies, zoals stoppen met roken, beweeg- of voedingsadvies
(Baan, 2012).
Toch geeft ruim een derde van de longpatiënten aan moeite te hebben met het vinden van juiste en betrouwbare
informatie, het begrijpen van deze informatie en de beoordeling ervan op relevantie en betrouwbaarheid (NIVEL,
2016). Uit de praktijk blijkt dat inzicht in, en kennis van ziektesymptomen helpen bij het maken van onderbouwde
keuzes in eigen gedrag, bijvoorbeeld om leefstijladvies daadwerkelijk toe te passen. Deze keuzes kunnen leiden tot
verbeterd zelfmanagement. In dit onderzoek wordt zelfmanagement als volgt gedefinieerd: het zodanig omgaan met
de ziekte (symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische, en sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven. Zelfmanagement betekent dat mensen zelf
kunnen kiezen in hoeverre zij de regie over het leven in eigen hand willen houden en mede richting willen geven aan
hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden (CBO, 2014). Het
Longfonds wil hierin voorzien middels Longpunten, ontmoetingsplaatsen voor mensen met een chronische longziekte
en hun partner. Het doel van de Longpunten is mensen stimuleren om regie te kunnen en te willen nemen over hun
dagelijkse omgang met hun ziekte.

1.2 Doelstelling onderzoek en proces
Het doel van dit onderzoek is de maatschappelijke impact die de Longpunten creëren in kaart te brengen. Impact
wordt gedefinieerd als de veranderingen (effecten of outcomes) die plaatsvinden in de maatschappij en voor stakeholders als gevolg van een activiteit, bijvoorbeeld het bezoeken van een Longpunt. Is er bijvoorbeeld sprake van een
toename van kennis over de longziekte? Is er sprake van verbeterd zelfmanagement, en zo ja op welke vlakken? De
doelstelling van het Longfonds is om inzicht te krijgen in welke effecten de Longpunten precies sorteren, in welke
mate, en voor wie. De vergaarde informatie beoogt het Longfonds te gebruiken om de Longpunten relevanter te
maken en beter te laten aansluiten bij de doelgroep en hun behoeften alsook om nieuwe doelgroepen te bereiken.
Daarnaast zullen de inzichten en resultaten worden gebruikt om de meerwaarde van de Longpunten duidelijker te
communiceren: zowel aan de doelgroep en vrijwilligers, als aan zorgverleners.
Om te bepalen in welke mate deze veranderingen daadwerkelijk aan de activiteit zijn toe te schrijven, is het van
belang rekening te houden met de omgeving of context: dat wat anderen hebben bijgedragen aan het creëren van het
effect en dat wat er sowieso gebeurd zou zijn, zonder activiteiten. Dit is samengevat in onderstaand model.

Input

Activiteiten

Output

Organisatie

Effecten

Impact

Context

Figuur 1 Logisch Impact Model

1 Chronic Obstructive Pulmonary Disease

5

De stappen die zijn genomen om inzicht te krijgen in de veranderingen die optreden voor bezoekers als gevolg van
hun bezoek(en) aan het Longpunt, zijn samengevat in onderstaand model.

Projectgroep inrichten

Werksessies

Verificatie / Pilot

Impactmeting

Rapportage

Met een projectgroep van betrokkenen zijn diverse werksessies gehouden, waarin onderstaande stappen doorlopen zijn:

Stap 1: Het maatschappelijk probleem en de Theory of Change
In de eerste stap zijn het maatschappelijk probleem, de urgentie om het probleem aan te pakken, de omvang van het
probleem en de geboden oplossing in kaart gebracht. Hier wordt in het volgende hoofdstuk dieper op ingegaan.

Stap 2: Stakeholderanalyse
Vervolgens zijn de belangrijkste stakeholders geïdentificeerd. Stakeholders zijn belanghebbenden of sleutelpersonen,
–groepen of –organisaties die betrokken zijn bij of beïnvloed (zullen) worden door de interventie. In dit rapport staat
de longpatiënt als Longpuntbezoeker centraal en in mindere mate de betrokken zorgverlener(s).

Stap 3: Effecten bepalen
Per stakeholder is er aan de hand van de expertise van de expertgroep en met behulp van literatuuronderzoek vastgesteld welke effecten – positief, negatief, bedoeld en onbedoeld – er naar verwachting zullen optreden.

Stap 4: Indicatoren
Voor de longpatiënt is per effect een of meerdere indicator(en) vastgesteld die de verwachte verandering meetbaar
maken. Vervolgens is voor elke indicator een stelling of vraag ontwikkeld die door middel van een vragenlijst aan de
longpatiënt kan worden voorgelegd.

Stap 5: Verificatie
Voor de primaire stakeholder, de longpatiënt, is een vragenlijst opgesteld.2
Deze is door Sinzer ontwikkeld en vooraf bij een groep longpatiënten in een focusgroep getoetst: wordt er naar de
juiste effecten gevraagd en op de juiste manier? In aanvulling hierop zijn 5 zorgverleners geïnterviewd over welke effecten zij verwachten dat er optreden als gevolg van een bezoek aan een Longpunt en of zij in hun werk verschil zien
tussen patiënten die wel en niet een Longpunt bezoeken ter duiding en controle van de antwoorden die de Longpuntbezoekers geven in de meting.

Stap 6: Impactmeting
Omdat de Longpunten door een vrij trouwe groep bezoekers wordt bezocht is gekozen voor het afnemen van een
evaluatieve/retrospectieve vragenlijst bij Longpuntbezoekers. Vanuit methodologisch perspectief zijn er beperkingen
aan het vragen naar effecten op evaluatieve wijze vanwege de zogenaamde ‘recall bias’ (lastig om situaties uit het
verleden zuiver te herinneren). Gemeten effecten zullen daardoor mogelijk minder betrouwbaar zijn dan wanneer
gemeten wordt via nul- en vervolgmetingen. Een nul-nameting design vereist echter meer tijd en daarmee zou de
schaal veel beperkter zijn, door de relatief geringe aanwas van nieuwe Longpuntbezoekers. Daarom is besloten om
de hele populatie Longpuntbezoekers te bevragen, zodat door de schaal toch valide conclusies getrokken kunnen
worden.
Daarnaast zijn - zoals onder stap 5 benoemd - 5 zorgverleners geïnterviewd om te vragen naar de verschillen tussen
Longpatiënten die wel en niet een Longpunt bezoeken en of zij de verwachte effecten terugzien in de praktijk om zo
de uitkomsten te verifiëren. Dit wordt ook wel datatriangulatie genoemd.

1.3 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt een overkoepelende probleemanalyse en Theory of Change gepresenteerd, waarna in
hoofdstuk 3 de resultaten van de impactmeting worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en onderzoekaanbevelingen.
2 Zie daarvoor het document ‘Printversie vragenlijst Longpunten’
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2 Probleemanalyse
		 en Theory of Change
De eerste fase van het onderzoek bestond uit het scherp krijgen van het maatschappelijk
probleem waarop de Longpunten een oplossing verwachten te bieden evenals hoe zij dat
doen. Dit biedt de basis om vast te stellen op welke effecten gemeten moet worden.
In dit hoofdstuk wordt derhalve eerst het maatschappelijke probleem uiteengezet, evenals de urgentie hiervan.
Vervolgens wordt kort beschreven hoe de Longpunten hier, naar verwachting, een oplossing voor bieden en tot welke
effecten dit naar verwachting zal leiden: de Theory of Change.

2.1 Het maatschappelijk probleem
Mensen met astma of COPD beoordelen hun kwaliteit van leven op alle aspecten als minder goed vergeleken met
de algemene bevolking. Dit heeft betrekking op hun fysiek en sociaal functioneren, hun fysieke of emotionele rolbeperkingen en hun algemene gezondheidsbeleving, zo bleek uit de tweejaarlijkse trendrapportage van het NIVEL
(2016). De ervaren kwaliteit van leven hangt sterk samen met de mate van symptoomcontrole en de ziektelast: hoe
lager de controle en/of hoe hoger de ziektelast, hoe lager de beoordeling van de kwaliteit van leven. Mensen met
zeldzame longziekten ervaren zowel hun gezondheid als kwaliteit van leven nog slechter dan astma- of COPD-patiënten, deels doordat hun ziekte als ongrijpbaarder en minder controleerbaar door zelfzorg of medische behandeling
wordt ervaren.
Hoewel het merendeel van de mensen met COPD en astma zichzelf verantwoordelijk voelt voor de dagelijkse omgang
met hun ziekte, kan er veel verbeterd worden op het gebied van zelfmanagement.3
Zo geeft ruim 30% van de COPD- en astmapatiënten aan niet te weten bij wie zij terecht kunnen voor hulp, of zich
bezwaard te voelen om hulp aan hun naasten te vragen (22%). Bovendien zegt ongeveer de helft van de COPD’ers
en mensen met een zeldzame longziekte meer te willen bewegen, maar hierin belemmerd te worden door het ontbreken van een passend beweegaanbod. Daarnaast bleek uit de trendrapportage dat zo’n 35% de medicatie niet op de
juiste manier gebruikt, wat kan leiden tot (in veel gevallen onnodige) verergering van klachten. Ongeveer 55% van de
COPD- en astmapatiënten zegt behoefte te hebben aan ondersteuning bij het medicijngebruik, zoals een inhalatieinstructie of informatie over bijwerkingen. Bovendien heeft ongeveer een derde van de longpatiënten moeite met het
vinden van informatie en te beoordelen of deze informatie relevant en betrouwbaar is (NIVEL, 2016).
Op basis van de praktijkervaring van de experts in de projectgroep werd aanvullend gesteld dat een deel van de longpatiënten vaak zorgmijdend is, totdat ze een longaanval krijgen en daardoor in het ziekenhuis belanden. Volgens de
projectgroep zijn vaak achterliggende problemen, bijvoorbeeld in het gezin of schulden, hiervan de oorzaak. Mensen
met COPD hebben gemiddeld een lager inkomen en opleidingsniveau dan de algemene bevolking (Heijmans, 2006).
Deze groep zou juist meer (lichtere) zorg moeten gebruiken (in een eerder stadium), om latere escalaties en gepaard
gaande negatieve effecten en zwaarder zorggebruik te voorkomen.

3 Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de ziekte (symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische, en sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven. Zelfmanagement betekent dat mensen zelf kunnen kiezen in hoeverre zij de regie over het leven in eigen hand willen houden en mede richting willen
geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden (CBO, 2014)
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2.2 Urgentie
De urgentie om een duurzame oplossing te vinden voor het maatschappelijk probleem kan primair vanuit twee perspectieven worden beschreven, namelijk:

1. De Longpatiënt
Door benauwdheid en/of andere klachten als gevolg van de longziekte zijn longpatiënten sneller vermoeid
en kunnen zij verminderd participeren in verschillende domeinen van het dagelijks leven. Ongeveer 20% van
de mensen met astma en 33% van de mensen met COPD ervaart 1 of meerdere problemen met hun dagelijkse
activiteiten, zoals het niet uit kunnen voeren van gewone werkzaamheden of hobby activiteiten, en/of ervaart
minder plezier daarin, en kampt met emotionele problemen zoals somberheid, angst en/of prikkelbaarheid
(NIVEL, 2016, p. 25).

2. De Zorgverzekeraar/maatschappij
Het zorggebruik van mensen met een longziekte is groter en meer divers dan van mensen in de algemene bevolking. In 2011 bedroegen de kosten voor astma en COPD samen ruim 1,5 miljard euro, zo’n 1,7% van de totale
kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg. Van de kosten voor astma en COPD wordt 34% uitgegeven aan
ouderenzorg, nog eens 34% aan genees- en hulpmiddelen en 21% aan ziekenhuiszorg (Volksgezondheid.info,
2018). Een verkeerd gebruik van medicatie of het niet altijd innemen op de voorgeschreven tijden, kan leiden
tot meer ziekteverschijnselen, extra ziekenhuisopnames en meer kosten dan noodzakelijk (NIVEL, 2016, p. 8).

2.3 Wat is een Longpunt?
Longpunten zijn thematische lotgenotencontact-bijeenkomsten voor longpatiënten, hun omgeving, artsen en andere
zorgverleners, waar (ervarings)kennis wordt uitgewisseld. Voldoende kennis is de basis voor zelfmanagement, samen
met zelfmanagementvaardigheden en het vertrouwen om de kennis en vaardigheden toe te passen in het dagelijks
leven (NIVEL, 2016). De Longpunten willen in deze behoefte voorzien op 2 manieren: enerzijds door een lezing van
een zorgprofessional, en anderszijds door ervaringsuitwisseling tussen lotgenoten. De thema’s die aan de orde komen
betreffen (medische) behandelmogelijkheden, soorten medicatie en juiste inname daarvan, informatie over de organisatie en verzekering van zorg en waar verder behoefte aan is. De begrijpelijkheid van deze informatie is essentieel,
omdat longziekten vaker voorkomen bij praktisch opgeleiden (Boerdam & Knoops, 2016). Dit is voor een groot deel
te verklaren door een relatief ongezonde levenstijl van een deel van de praktisch opgeleiden, met name door rookgedrag, voedingsgewoonten en overgewicht (Tabak & Smit, 2001).
Er zijn 62 Longpunten, met gemiddeld 6 bijeenkomsten per jaar en zo’n 30-35 bezoekers per Longpunt. Het merendeel
van de Longpunt bezoekers zijn vaste bezoekers. De totale populatie van unieke, vaste Longpuntbezoekers wordt
daarom geschat op 2.046 personen (mei, 2018).

2.4 Verwachte effecten
Op basis van een literatuurstudie en de praktijkervaring van de projectgroep zijn enkele effecten geïdentificeerd die
zouden kunnen optreden voor de primaire stakeholder, namelijk de longpatiënt, als gevolg van het bezoeken van een
Longpunt. Een deel van deze effecten, zoals toegenomen kennis en bewustwording, zou ook kunnen optreden voor de
naaste(n) van een longpatiënt die een Longpunt bezoekt. Wanneer een longpatiënt meer regie heeft over zijn/haar
ziekte doordat hij kennis en vaardigheden heeft opgedaan op het Longpunt, zou dit ook positief kunnen doorwerken
op de naasten. In dit onderzoek is gefocust op de effecten van het bezoeken van een Longpunt op de mens met een
longziekte zelf. Deze effecten en waarom ze worden verwacht op te treden, worden hieronder beschreven. Of ze daadwerkelijk optreden bij de Longpuntbezoekers zal in hoofdstuk 3 worden getoetst.

Toename intrinsieke motivatie & Kennis en bewustwording
Als gevolg van het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten, het ontvangen van betrouwbare informatie door de
lezing en het contact met de zorgprofessional wordt een toename aan intrinsieke motivatie verwacht evenals een toename aan bewustwording over en kennis van de ziekte, behandelmogelijkheden, eigen mogelijkheden en een gezonde
levensstijl (Coulter & Ellins, 2007).

Verbeterd zelfmanagement
Deze effecten leiden vervolgens naar verwachting tot verbeterd zelfmanagement en meer eigen regie over de longziekte. Deelnemers aan lotgenotencontact ontwikkelen door toegenomen kennis en ervaringsuitwisseling nieuwe
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vaardigheden en leren bovendien dat ‘zij medeverantwoordelijk zijn voor hun (psychosociale) herstel wat maakt dat
zij de regie over hun eigen leven weer in handen nemen’ (Zorgbelang Gelderland, 2013, p. 22). Een voorbeeld van meer
zelfregie uit de praktijk van een verpleegkundig specialist Longziekten is dat “Longpuntbezoekers meer sturend kunnen
zijn [vergeleken met longpatiënten die geen Longpunt bezoeken] omdat ze beter weten wat de mogelijkheden zijn en die ook
aandragen, zoals voorbeelden van nieuwe medicatie en dat ter sprake brengen bij de longarts” (persoonlijke communicatie,
juni 2018).
Meer eigen regie uit zich bijvoorbeeld ook in een toegenomen acceptatie van de longziekte of gevolgen daarvan, het
beter in staat zijn om een keuze te maken over het behandelplan*, vergrote therapietrouw*, een betere inname van
medicatie en/of een gezondere levensstijl door bijvoorbeeld meer te gaan bewegen of te stoppen met roken (*Zorgbelang Gelderland, 2013).

Verbeterde positieve gezondheid
Als gevolg hiervan zou een verbeterde positieve gezondheid op kunnen treden, zoals gedefinieerd door Machteld
Huber. Hierin wordt ‘gezondheid’ niet als eindpunt gezien, maar als dynamisch begrip. Kenmerkend is dat de nadruk
niet ligt op de afwezigheid van ziekten, maar op ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het
licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (Huber et al., 2011). Zelfregie en veerkracht van
het individu staan centraal.
Het concept positieve gezondheid bestaat uit zes hoofddimensies, namelijk:
1. Lichaamsfuncties
2. Mentale functies en mentale beleving
3. Spirituele dimensie
4. Kwaliteit van leven
5. Sociaal-maatschappelijke participatie
6. Dagelijks functioneren
Deze zijn weergegeven in figuur 2.

Figuur 2 Positieve gezondheidsmodel – zes pijlers4

Vanuit aspecten die onder de verschillende pijlers vallen, kan de link naar een Longpunt snel worden gelegd. Ten eerste kan het Longpunt naar verwachting in veel aspecten onder ‘sociaal maatschappelijk participeren’ voorzien, door
het laagdrempelige, toegankelijke en langdurige lotgenotencontact.
4 Bron: http://www.invoorzorg.nl/ivz/verslag-Lezing-Machteld-Huber-Een-nieuw-concept-voor-gezondheid.html
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Ten tweede kan de verworven kennis en implementatie daarvan leiden tot verbeterd dagelijks functioneren, doordat
men meer grip op de ziekte krijgt. In het verlengde daarvan zou een verbetering in lichaamsfuncties kunnen optreden.
Doordat men beter weet hoe men met de ziekte moet omgaan en wat men juist wel en niet moet doen, zouden in
sommige gevallen longaanvallen voorkomen kunnen worden of de ziektelast kunnen afnemen doordat men “eerder
ingrijpt, in plaats van het te laten doorsudderen” (persoonlijke communicatie met een praktijkondersteuner huisartsenzorg, juli 2018).
Daarnaast kunnen longpatiënten op het Longpunt veel steun ervaren door de realisatie niet alleen te staan in hun
problemen, wat kan leiden tot verbeterd mentaal welbevinden. Veel longpatiënten kampen volgens de geïnterviewde
zorgverleners met oordelen van andere mensen, mede omdat bij 80% van de COPD patiënten roken een oorzaak is:
“had je maar niet moeten roken. Er wordt niet verder gekeken dan dat. Dat is voor veel mensen moeilijk en bovendien kampen
ze zelf ook vaak met schaamte en durven soms niet naar de longarts” (idem). Ook bevindt een deel van de longpatiënten
zich in een rouwproces doordat ze moeten leren omgaan met de beperkingen die een chronische longziekte met zich
meebrengt en de mentale impact daarvan. Op een Longpunt kunnen ze (h)erkenning vinden van hun problemen.
Wanneer één of meerdere van bovengenoemde effecten optreden, kan dit bijdragen aan een hogere ervaren kwaliteit
van leven. Let wel, of de effecten optreden en de mate waarin, is per patiënt verschillend. Deze Theory of Change, over
hoe het bezoeken van een Longpunt leidt tot verwachte effecten voor longpatiënten, is samengevat in onderstaand
model:

Figuur 3 Theory of Change model (* Zorgbelang Gelderland, 2013)
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3. Wat zijn de effecten
		 van het bezoeken van
		 een Longpunt?
Nadat de Theory of Change als hypothese was opgesteld, is een evaluatieve vragenlijst
ontwikkeld om de aannamen in de Theory of Change te toetsen bij de Longpuntbezoekers.
Daarnaast zijn interviews gehouden met vijf zorgverleners ter duiding en controle van de
antwoorden op de vragenlijst.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten hiervan op een rij gezet. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd:
paragraaf 3.1 geeft een overzicht van de belangrijkste (demografische) kenmerken van Longpuntbezoekers, zoals leeftijd, geslacht en ziektebeeld. In paragraaf 3.2 beschrijven we in hoeverre het Longpunt heeft geleid tot een toename
in kennis en bewustwording onder longpatiënten en hun motivatie. In paragraaf 3.3 wordt gekeken of de verwachte
effecten op het gebied van zelfmanagement optreden. In paragraaf 3.4 wordt gekeken of er effecten optreden op het
gebied van positieve gezondheid. Ten slotte wordt in paragraaf 3.5 gekeken of er verschillen zijn in groepen Longpuntbezoekers.

3.1 Populatie longpatiënten en kenmerken van de Longpuntbezoekers
Het totale aantal unieke Longpuntbezoekers wordt door het Longfonds ten tijde van uitvoer van onderzoek (mei 2018)
geschat op 2.046 personen. Met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een geschatte spreiding van de data van
50% is de gewenste minimale steekproef omvang 330 personen, ofwel tenminste 15%. Alle personen waarvan een emailadres bekend was, zijn benaderd. Slechts een geringe groep had geen e-mailadres, waardoor potentiële verschillen verwaarloosbaar zijn. Wel is dit naar de verwachting de groep bezoekers met lagere gezondheidsvaardigheden.
In totaal hebben 802 mensen de vragenlijst ingevuld. Met een steekproef die meer dan 40% van de totale populatie
bestrijkt, kunnen we uitgaan van een redelijk hoge mate van representativiteit.
Van de 802 Longpuntbezoekers die de vragenlijst hebben ingevuld worden hieronder de belangrijkste kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en opleiding, beschreven en waar mogelijk vergeleken met de standaardpopulatie van astma- en
COPD patiënten. Daarnaast is ook gevraagd naar kenmerken zoals ziektelast, symptoomcontrole en mate van gezondheidsvaardigheden, om te kunnen vaststellen in welke mate effecten zouden kunnen optreden bij Longpuntbezoekers.
Met andere woorden: hoe groot het veranderpotentieel van de Longpunten is.
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Geslacht en leeftijd
57% van de respondenten is vrouw en 43% man, wat overeenkomt met de gemiddelde standaardpopulatie van COPDen astmapatiënten, waar 55% vrouw is en 45% man. (NIVEL, 2016). Zoals figuur 4 duidelijk laat zien, gaat het om een
groep die al wat ouder is. Verreweg de meeste respondenten zijn tussen de 50 en 75 jaar oud (54%), gevolgd door mensen die ouder zijn dan 75 jaar (43%).
Ter context: 63% van de standaardpopulatie COPD patiënten is 65+. Astmapatiënten zijn relatief jonger: 43% is jonger
dan 45 jaar en 18% is 65+ (NIVEL, 2016).
Leeftijdscategorie (%)
1% 2%

43%
54%

■

Tot 25 jaar oud

■

Tussen de 25 en 50 jaar oud

■

Tussen de 50 en 75 jaar oud

■

Ouder dan 75 jaar

Opleidingsniveau
In opleidingsniveau is meer spreiding, maar het gemiddelde opleidingsniveau is overwegend praktisch. Iets minder
dan 9% geeft aan alleen basisonderwijs te hebben genoten, iets minder dan 25% is VMBO opgeleid, en iets minder
dan 25% heeft een MBO opleiding gevolgd. Voor 17% van de respondenten geldt HAVO/VWO als de hoogst voltooide
opleiding. Tot slot heeft 25% van de respondenten een HBO of universitaire achtergrond.
Opleidingsniveau (%)

9%
25%
24%

25%

■

Basisschool

■

VMBO

■

HAVO/VWO

■

MBO

■

HBO/Universieit

17%

Figuur 5 Opleidingsniveau Longpuntbezoekers in procenten (n=571)
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Dit correspondeert met gegevens uit de Nederlandse Gezondheidsenquête, waaruit blijkt dat mensen met een theoretische opleiding of hoger inkomen minder vaak COPD of astma hebben dan mensen met een praktischer opleidingsniveau (Boerdam & Knoops, 2016). Wel laat figuur 6 zien dat de Longpuntbezoekers met COPD, astma of beide
longziekten relatief hoger opgeleid zijn dan de gemiddelde standaardpopulatie van astma- en COPD patiënten.5

Figuur 6 Opleidingscategorie in procenten

Type longziekte
De meest voorkomende longziekte onder Longpuntbezoekers is COPD (48%), gevolgd door astma (22%). Een kleiner
deel van de bezoekers (14%) geeft aan zowel COPD als astma te hebben. 16% van de bezoekers heeft een andere
longziekte: zoals bronchiëctasieën (4%), longfibrose (3%), sarcoïdose (2%), Alpha-1, longkanker of andere zeldzamere
longziekten (zie figuur 7). Ruim de helft van de respondenten (62%) geeft aan te kampen met comorbiditeit, ofwel
het hebben van een andere (chronische) ziekte naast de longziekte. 54% hiervan geeft aan een hart- en vaatziekte,
diabetes, en/of een psychische aandoening te hebben; de rest kampt met een andere aandoening dan hierboven
genoemd. Volgens de geïnterviewde zorgverleners kan dit een belangrijke reden zijn voor het niet of in mindere mate
optreden van bepaalde effecten, zoals gezonder leven. “Sommige mensen met hartkwalen kunnen ook benauwd zijn en
vinden het dan heel lastig om klachten te herkennen. Of longpatiënten zouden van de longarts meer moeten bewegen, maar
andere problemen, zoals gewrichtsproblemen of osteoporose [poreusheid van de botten] verhinderen dat.” Daarnaast hebben
“longpatiënten meer kans op somberheid en psychische klachten, wat ook een remmende factor is.” (persoonlijke communicatie, juni 2018).

Figuur 7 Longziekten bij Longpuntbezoekers in procenten (n=802)

5 De categorie ‘laag’ bevat de mensen die basisschool of beroepsonderwijs hebben afgerond, ‘midden’ de mensen die HAVO/VWO of MBO hebben afgerond en ‘hoog’ degenen die HBO/Universiteit hebben afgerond. Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over een standaardpopulatie van mensen met een zeldzame longziekte zijn deze hier buiten beschouwing gelaten. Voor de
gegevens van de standaardpopulatie astma- en COPD patiënten is gebruikgemaakt van de NIVEL-rapportage (2016, p. 18).
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Ziektelast
Op de vraag ‘Hoe vaak kunt u iets niet doen door uw longziekte?’ zegt ongeveer een kwart van de respondenten dat
dat vaak of (bijna) altijd het geval is. 34% van de respondenten ervaart dat regelmatig en het grootste deel (42%) zegt
dat soms tot (bijna) nooit te ervaren (zie figuur 8).

Figuur 8 Ervaren beperking door longziekte in procenten (n=602)

Symptoomcontrole
Respondenten hebben het gevoel een redelijke tot aanzienlijke mate van controle te hebben over hun ziekte. Op de
vraag ‘Hoe goed kunt u met uw ziekte (bijvoorbeeld benauwdheid) omgaan?’ antwoordt een ruime meerderheid van
de respondenten (83%) dat zij redelijk (49%) of goed (34%) met hun ziekte kunnen omgaan.
Op landelijk niveau is alleen data bekend over de symptoomcontrole van astmapatiënten (NIVEL, 2016, p. 18). Wanneer deze wordt vergeleken met de symptoomcontrole van Longpuntbezoekers met astma of astma en COPD (n=223),
blijkt dat de mate van symptoomcontrole bij de Longpuntbezoekers aanzienlijk hoger ligt (zie figuur 9). Bovendien
geeft 62% van deze groep aan dat ze sinds het bezoeken van een Longpunt makkelijker met hun ziekte kunnen
omgaan (36% merkt geen verschil in hoe ze met hun ziekte omgaan). Ook zegt 70% van de Longpuntbezoekers met
astma dat hun ziektelast stabiel is gebleven en zegt 15% zelfs dat het is afgenomen.

Figuur 9 Symptoomcontrole in procenten van Longpuntbezoekers met astma vs. standaardpopulatie astmapatiënten
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Gezondheidsvaardigheden
De mate van het beschikken over gezondheidsvaardigheden is vastgesteld door te vragen of respondenten moeite
hebben met de volgende vaardigheden: het stellen van goede vragen aan je behandelaar; het uitleggen van je klachten aan je behandelaar; het begrijpen van de antwoorden van je behandelaar; en het begrijpen van medicatiebijsluiters (afgeleid van Twickler et al., 2009). Over het algemeen beschikken de respondenten over goede gezondheidsvaardigheden. Gemiddeld gaf 55% aan daar (bijna) nooit moeite mee te hebben, 33% soms, 7% regelmatig, 3% heel vaak
en slechts 2% bijna altijd (zie figuur 10). Opvallend is dat 62% aangaf (bijna) nooit moeite te hebben met het lezen van
bijsluiters, terwijl het stellen van goede vragen relatief als moeilijkst werd ervaren met slechts 47% die daar (bijna)
nooit moeite mee had. Blijven inzetten op het assertiever maken van Longpuntbezoekers door het leren stellen van
goede vragen en het kunnen uitleggen van de klachten zou bijna de helft van de bezoekers soms tot altijd helpen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het hier gaat om zelfrapportage: de antwoorden reflecteren de perceptie van
de Longpuntbezoekers. Longfondsmedewerkers die betrokken zijn bij de Longpunten zien volgens de projectgroep
juist relatief lage gezondheidsvaardigheden bij de bezoekers.

Figuur 10 Gezondheidsvaardigheden in procenten (n=596)

Longpuntbezoek: frequentie en redenen
Respondenten bezoeken gemiddeld drie of vier keer per jaar een Longpunt. Vaak zijn zij hier terecht gekomen via het
Longfonds (30%), via de longarts of -verpleegkundige in het ziekenhuis (20%), via een artikel in de krant (15%) of via
een kennis, lotgenoot of familielid (9%). Figuur 11 illustreert alle gegeven antwoorden. Uit de analyse van de open
antwoorden bleek tenslotte voor ongeveer 2% dat de flyer met het Longpunt jaarprogramma bij de apotheek of in het
ziekenhuis aanleiding was geweest een Longpunt te bezoeken.

Figuur 11 Terechtgekomen bij het Longpunt via ... in procenten (n=665)
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Op de vraag wat de belangrijkste redenen zijn om een Longpunt te bezoeken, gaven respondenten meerdere antwoorden. Veruit de belangrijkste reden is informatie verkrijgen over de longziekte (90%) en in de tweede plaats lotgenotencontact (46%). Sociale contacten en gezelligheid komt op de derde plaats met 22% (zie figuur 12).

Figuur 12 Redenen bezoek Longpunt in procenten (n=665)

3.2 Toegenomen kennis en bewustwording
In deze paragraaf staat de vraag centraal of een bezoek aan een Longpunt leidt tot meer kennis en bewustwording
onder longpatiënten.
Tijdens een bezoek aan een Longpunt ontvangen longpatiënten informatie over hun ziekte en/of behandeling, bijvoorbeeld in de vorm van lezingen door zorgprofessionals of door ervaringsuitwisseling met andere longpatiënten. “Het
is een aanvulling op de hoognodige medische informatie die je in het ziekenhuis ontvangt. Op het Longpunt ontvang je meer
specifieke informatie om je ziekte zelf beter bij te kunnen houden op alle fronten” (persoonlijke communicatie met Longverpleegkundige, juni 2018). Ook wordt op het Longpunt uitleg gegeven over comorbiditeiten: het hebben van andere
ziektes naast de longziekte en de gevolgen daarvan. Dat dit nodig is blijkt uit de praktijk: “Als ik niet bij het Longpunt
had gehoord dat ik door moest zetten richting de huisarts op vervolgonderzoek, was ik bij de pakken neer gaan zitten. Nu ben
ik inmiddels gedotterd en beweeg weer. Vroeger durfde ik niet zo voet bij stuk te houden.” (persoonlijke communicatie, juni
2018).
Een toename aan kennis en bewustwording is getoetst op basis van de volgende elementen, samengevat in Figuur 13
(zie groene kader):

Figuur 13 Indicatoren uit het effectdomein Toename aan kennis/bewustwording
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Voor de meerderheid van de longpatiënten geldt, zoals verwacht, dat zij door hun bezoek aan het Longpunt betrouwbare informatie over hun ziekte hebben gekregen: 77% is het hier (helemaal) mee eens. Ook weet driekwart door het
bezoeken van een Longpunt waar zij betrouwbare informatie over hun longziekte kunnen vinden en begrijpen zij beter
wat ze door hun longziekte juist moeten doen of laten om zo min mogelijk last te hebben van hun longziekte (zie
figuur 14). Dit laatste is van groot belang, aangezien het mijden van prikkels verergering van klachten kan tegengaan
(persoonlijke communicatie met Longverpleegkundige, juni 2018). 69% van de respondenten geeft aan beter te weten
welke longziekte zij hebben (19% is neutraal en 12% is het hier niet mee eens).
Als alleen wordt gekeken naar de Longpuntbezoekers met een zeldzamere longziekte is slechts 45% het eens met de
stelling ‘Door mijn bezoek(en) aan het Longpunt begrijp ik beter welke longziekte ik heb.’ Ook uit de analyse van de
open antwoorden bleek dat de nadruk veel ligt op COPD of astma en mensen met een zeldzamere longziekten hun
vragen niet altijd beantwoord zien op een Longpunt, of alleen komen naar de bijeenkomsten die specifiek voor hen
relevant zijn.

Figuur 14 Toegenomen kennis en bewustwording in procenten (n=630)

Wat betreft toegenomen kennis over behandelmogelijkheden geldt dat 55% van alle respondenten dit herkent. Wellicht dat de overige respondenten al veel kennis van behandelmogelijkheden hadden, of men heeft hier juist meer
behoefte aan. Dit dient nader te worden onderzocht.
In de vragenlijst konden respondenten aangeven over welke zorgvormen zij via het Longpunt hadden geleerd. Fysiotherapie wordt het vaakst genoemd (62%), gevolgd door Voedingsadvies (44%) en de Praktijk Ondersteunend Hulpverlener (POH’er) (30%). 20% geeft aan te hebben geleerd over de Thuiszorg en Ergotherapie en 16% over Logopedie.
12% van de respondenten heeft geleerd over Geestelijke gezondheidszorg, zoals een psycholoog en 11% over Palliatieve zorg, voor als ze uitbehandeld zijn. E-health en de seksuoloog zijn het minst besproken volgens de respondenten
met respectievelijk 4% en 1%.
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Wanneer we kijken naar de zorgvormen waarvan sindsdien gebruik wordt gemaakt of waarvan respondenten aangeven dat ze daarvan willen gaan gebruikmaken, zien we dat fysiotherapie hoog scoort: 52% geeft dit aan. Iets minder
dan een kwart is gebruik gaan maken van een voedingsdeskundige of geeft aan dat van plan te zijn. Voor 20% geldt
dit met betrekking tot de POH’er en voor 22% met betrekking tot de Thuiszorg. 14% maakte al gebruik van (een van)
deze zorgvormen (zie figuur 15).
Het gemiddelde verschil tussen het aantal mensen dat aangeeft over zorgvormen te hebben geleerd en deze te (gaan)
gebruiken is 8%. Opvallend is dat dat verschil bij Voedingsadvies veel hoger ligt, namelijk op 21%. Mogelijk is dit omdat
voor deze zorgvorm alleen de eerste 3 behandeluren worden vergoed en het eigen risico hiervoor van toepassing is
(m.u.v. COPD-patiënten in de ketenzorg) of dat het implementeren van gezondere voeding in het dagelijks leven meer
moeite kost (Zorgwijzer, 2018). De daadwerkelijke reden(en) hiervoor zou(den) nader moeten worden onderzocht.

Figuur 15 Longpuntbezoekers kennis vs. (gepland) gebruik van zorgvormen in procenten (n=495)

3.3 Verbeterde motivatie en Zelfmanagement
Verondersteld werd dat een bezoek aan een Longpunt leidt tot verbeterd zelfmanagement en meer eigen regie onder
Longpuntbezoekers. Door toegenomen kennis en motivatie zouden Longpuntbezoekers beter in staat zijn (gevolgen
van) hun ziekte te accepteren en beter voor zichzelf te zorgen. Met andere woorden: zelf regie te nemen over hun
gezondheid. Verbeterd zelfmanagement is gemeten op basis van de volgende indicatoren:

Figuur 16 Indicatoren uit het effectdomein Verbeterd zelfmanagement
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Allereerst wordt duidelijk dat de ruime meerderheid van de respondenten na het bezoeken van een Longpunt meer
gemotiveerd is om voor zichzelf te zorgen, namelijk 72% (zie figuur 17). De overige respondenten zijn neutraal (21%) of
hiermee oneens (7%).

Figuur 17 Toegenomen intrinsieke motivatie (n= 492)

Uit alle interviews met de zorgverleners bleek echter wel dat de groep longpatiënten die een Longpunt bezoekt, vaak
al de meer gemotiveerde longpatiënten zijn vergeleken met de longpatiënten die geen Longpunt bezoeken. De verwachting dat de motivatie zou kunnen toenemen doordat men ook van anderen ziet en leert wat zij nog wel kunnen,
blijkt voor driekwart van de respondenten het geval.
Daarnaast zien we op alle indicatoren die vallen onder ‘verbeterd zelfmanagement’ een positief effect, dat optreedt
voor gemiddeld 51% van de Longpuntbezoekers.
Bijna twee derde van de respondenten (62%) zegt nu makkelijker te praten met zijn/haar arts over de behandeling.
Deze toegenomen mondigheid van de respondenten werd door alle geïnterviewde zorgverleners onderschreven:
“Mensen zeggen heel duidelijk: ik vind dit middel niet prettig, ik krijg hier bijwerkingen van. Wat zijn de alternatieven? Longpuntbezoekers hebben hier doorgaans een meer actieve houding in vergelijking met patiënten die geen Longpunt bezoeken”
(persoonlijke communicatie, juni 2018).
Daarnaast bleek voor de helft van de respondenten dat zij het nu makkelijker vinden om voor zichzelf op te komen
(57%) en met de ziekte om te gaan (55%). Zie figuur 18.

Therapietrouw, als onderdeel van zelfmanagement, is gemeten op basis van 2 indicatoren: het beter houden aan de
afspraken met behandelaars en het beter innemen van medicatie.
Bijna de helft van de respondenten zegt medicatie nu beter in te nemen (49%). Het effect op het beter houden aan de
afspraken met de behandelaars is minder groot: slechts 38% antwoordt hierop bevestigend. Een kwart is het hier niet
mee eens, wat mogelijk is veroorzaakt doordat zij zich al aan de afspraken hielden. Een andere verklaring is dat zij dit
nog steeds niet doen, hoewel de toegenomen motivatie anders doet vermoeden.
Ten slotte zegt 47% gezonder te zijn gaan leven door het Longpunt (zie figuur 18). Een kwart van de respondenten
leefde al gezond voordat zij het Longpunt bezochten. 6

6 NB. Niet alle respondenten hebben de volledige vragenlijst ingevuld. Het aantal respondenten voor de indicatoren die onder Zelfmanagement vallen ligt gemiddeld op 408. Dat is nog steeds
meer dan het minimale aantal voor een representatieve steekproef, namelijk 330 personen.
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Figuur 18 Verbeterd zelfmanagement in procenten (n= 408)

Aan de respondenten die aangaven nu makkelijker met hun ziekte om te kunnen gaan (n=256), is gevraagd waardoor
dat is veroorzaakt. Hierop geeft 89% aan dat dat komt door ‘de begrijpelijke uitleg die wordt gegeven over longziektes
door verschillende sprekers’. Bijna de helft geeft aan dat dat wordt veroorzaakt doordat ze met andere longpatiënten
in gesprek gaan en voor een kwart draagt enkel de aanwezigheid van andere longpatiënten hier al aan bij (zie onderstaande figuur).

Figuur 19 Redenen voor makkelijker kunnen omgaan met longziekte in procenten (n =256)

Aan de respondenten die gezonder zijn gaan leven na het bezoeken van een Longpunt (n=172; 21% van het totaal
aantal respondenten), is gevraagd op welke manieren zij gezonder zijn gaan leven. Hierbij werd specifiek gevraagd
naar gedragsveranderingen op het gebied van beweging, voeding, roken en medicatie inname. Van deze groep zegt
driekwart nu vaker te bewegen. Ook geeft 58% aan te letten op wat en hoeveel hij/zij eet en neemt bijna de helft zijn
medicatie beter in. Ruim 20% van deze groep geeft aan niet meer te roken.

20

Figuur 20 Gedragsveranderingen met betrekking tot Gezonder leven in procenten (n=172)

3.4 Verbeterde positieve gezondheid
In dit onderzoek is tevens nagegaan in hoeverre het bezoeken van een Longpunt kan leiden tot een verbeterde
positieve gezondheid (zie ook paragraaf 2.4). Naar verwachting treedt een verbeterde positieve gezondheid op als
gevolg van de hiervoor beschreven effecten op het gebied van verbeterd zelfmanagement en eigen regie, wat wordt
veroorzaakt door toegenomen motivatie, kennis en bewustwording. Verbeterde positieve gezondheid bestaat uit de
volgende domeinen: Dagelijks functioneren, Zingeving, Mentaal welbevinden, Sociaal maatschappelijk functioneren,
Lichaamsfuncties en Kwaliteit van Leven.

Figuur 21 Domeinen van Verbeterde positieve gezondheid

Gerelateerd aan het domein Dagelijks functioneren is gevraagd of respondenten door het bezoeken van een Longpunt
het makkelijker vinden om hulp te vragen als ze dat nodig hebben. Dit was voor ruim de helft van de respondenten het
geval; 33% van de respondenten is neutraal.
Voor de volgende indicatoren geldt steeds dat (bijna) de helft van de respondenten aangeeft geen verschil te merken.
We rapporteren in onderstaande 3 paragrafen daarom alleen de mensen die hiervan afwijken.
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In dit onderzoek is gekeken naar het domein Zingeving als onderdeel van een verbeterde postieve gezondheid. Verwacht werd dat de Longpunten hierop een positieve invloed zouden hebben, bijvoorbeeld als gevolg van toegenomen
participatie. In de focusgroep met Longpatiënten werd benoemd dat je als Longpuntbezoeker ook zingeving kunt
ervaren, doordat je jouw kennis en ervaring kunt delen met anderen of hen kunt steunen als zij bijvoorbeeld iets niet
langer kunnen doen. Uit de vragenlijst bleek dat 44% van de Longpuntbezoekers vindt dat zij door het bezoeken van
een Longpunt meer kunnen betekenen voor een ander.
Ongeveer een derde van de Longpuntbezoekers ervaart verbetering binnen het domein Mentaal welbevinden: 36%
van de respondenten geeft aan beter in zijn vel te zitten: “ik ben veel opener over mijn ziekte. Praat er makkelijker over en
schaamte is minder”, zo zegt een Longpuntbezoeker. 28% geeft bovendien aan minder angst te hebben voor benauwdheid door het bezoeken van een Longpunt. “Ook al neemt de benauwdheid misschien niet af, je voelt je wel meer gesteund
en hebt het gevoel meer grip te hebben op je longziekte”, zo illustreert een andere Longpuntbezoeker.
Binnen het domein Sociaal maatschappelijk participeren is gekeken of mensen ten gevolge van Longpuntbezoek(en)
meer mensen hebben die hen steunen; dit was voor 32% van de respondenten het geval. Daarnaast is gevraagd of zij
dingen zijn gaan doen die ze anders niet of minder snel hadden gedaan. 35% van de respondenten antwoordt hierop
bevestigend (zie figuur 22). Ook zagen 4 van de 5 geïnterviewde zorgverleners in de praktijk dat Longpuntbezoekers
actiever zijn en/of meer ondernemen, doordat ze bijvoorbeeld van andere longpatiënten zien dat zij ook nog actief
zijn.

Figuur 22 Verbeterde positieve gezondheid in procenten (n=465)

Aan deze groep mensen (n=169) is vervolgens gevraagd welke dingen zij anders zijn gaan doen. Er waren meerdere
antwoorden mogelijk. 82% van hen is meer gaan bewegen. Iets meer dan een kwart is begonnen met vrijwilligerswerk
en/of begonnen aan een hobby. Ruim een derde geeft aan (vaker) boodschappen te doen en 20% gaat (vaker) op vakantie. Ongeveer 14% gaat meer op bezoek dan voorheen. 7% is een blaasinstrument gaan bespelen. Slechts een klein
percentage (4%) is begonnen aan een cursus (zie figuur 23).
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Figuur 23 Type dingen die Longpuntbezoekers anders niet of minder snel hadden gedaan in procenten (n=169)

Gerelateerd aan het domein Lichaamsfuncties is gevraagd naar de ervaren ziektelast van Longpuntbezoekers sinds
het bezoeken van een Longpunt. Voor slechts 15% van de ondervraagde Longpuntbezoekers geldt dat hun ziektelast
is toegenomen, terwijl bijna driekwart aangeeft dat hun ziektelast stabiel is gebleven en voor 14% geldt zelfs dat hun
ziektelast is afgenomen (zie figuur 21). Aangezien de helft van de respondenten lijdt aan een progressieve ziekte,
COPD, zijn deze uitkomsten zeer positief te noemen.

Figuur 24 Verandering in ziektelast sinds bezoeken van een Longpunt in procenten (n= 479)

Daarnaast is gevraagd in hoeverre mensen met een longziekte minder longaanvallen hebben sinds het bezoeken van
een Longpunt. 46% geeft aan geen verschil te merken in aantal longaanvallen en 35% geeft aan überhaupt geen longaanvallen te hebben. Hierbij dient te worden vermeld dat longaanvallen worden veroorzaakt door externe prikkels, en
hierdoor – en door het verergeren van de longziekte - in sommige gevallen onvermijdelijk zijn. Dit geldt voor 10% van
de respondenten. De overige 9% geeft aan dat zij minder vaak last hebben van longaanvallen doordat op het Longpunt hebben geleerd hoe ze het beste met hun ziekte om kunnen gaan (zie figuur 22).

Figuur 25 Verandering in last van longaanvallen sinds bezoeken van een Longpunt in procenten (n=478)

Aan de groep die aangaf minder last van longaanvallen te hebben (n=44), is vervolgens gevraagd of ze daardoor ook
minder vaak opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Dit was voor 59% het geval. De rest gaf aan dit niet te weten
of het verschil niet te kunnen merken.
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Figuur 26 Verandering in frequentie van ziekenhuisopnames door verminderde longaanvallen in procenten (n=44)

Tot slot blijkt uit de resultaten dat veel Longpuntbezoekers een verbeterde kwaliteit van leven ervaren. 42% van alle
respondenten geeft aan dat de Longpunten waarschijnlijk hebben bijdragen aan de kwaliteit van hun leven. 19% van
de respondenten geeft aan dit zeker te weten, zoals geïllustreerd door onderstaande figuur.

Figuur 27 Longpunten bijgedragen aan Kwaliteit van Leven in procenten (n=489)

Hoewel het Longpunt dus voor de meerderheid van de respondenten weinig kan betekenen in het terugdringen
van fysieke klachten die met de longziekte gepaard gaan (ziektelast of longaanvallen), hebben de bezoeken aan het
Longpunt voor patiënten wel effect op hun ervaren kwaliteit van leven. Dit effect komt deels doordat mensen steun
ervaren door lotgenotencontact, en/of beter om hebben leren gaan met hun ziekte. “Longpuntbijeenkomsten zijn niet
alleen een uitje, praten met lotgenoten leert me dat ik best nog wel mee kan met deze wereld”, zo illustreerde een Longpuntbezoeker het treffend.

3.5 Verschillen tussen Longpuntbezoekers
In de analyse van de resultaten is tot slot gekeken of er verschillen zijn in effecten die optreden tussen verschillende
type Longpuntbezoekers. Omdat er (te) weinig spreiding is in leeftijd en mate van gezondheidsvaardigheden tussen
Longpuntbezoekers werden daarin geen verschillen gevonden. Wel bleek dat er significant verschil is in resultaten
tussen mannen en vrouwen. Mannen scoorden significant7 hoger op de volgende aspecten:
Zelfmanagement
• Medicatie beter in nemen
• Beter houden aan de gemaakte afspraken met de behandelaars
• Gezonder gaan leven: vaker bewegen, stoppen met roken, en letten op wat en hoeveel men eet
• Makkelijker om met de longziekte om te gaan
Verbeterde positieve gezondheid
• Verbeterde kwaliteit van leven.
Bovendien bleek dat de Longpunten een significant8 groter effect hebben op praktisch opgeleiden, met name op het
gebied van therapietrouw:
• Medicatie beter innemen
• Beter houden aan de gemaakte afspraken met de behandelaars

7 Zie de significanties voor elk effect in bijlage 1a
8 Zie de significanties voor elk effect in bijlage 1b
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Aangezien bijna de helft van de gemiddelde standaardpopulatie van astma en COPD-patiënten in de opleidingscategorie laag valt en 39% in midden, blijkt laagdrempelige informatiedeling, zoals op het Longpunt een effectief middel
(NIVEL, 2016). De effecten zouden nog groter kunnen zijn volgens een geïnterviewde zorgverlener als er wordt ingezet
om de “medium gemotiveerde groep bij het Longpunt terecht te laten komen. Dat is de grote bulk”.
Daarnaast is gekeken of het hebben van comorbiditeit een significant verschil oplevert. In tegenstelling tot de verwachting blijkt het hebben van comorbiditeit geen remmende factor te zijn in het bereiken van effecten. Sterker nog,
als het gaat om het implementeren van een gezonde levensstijl, scoorde deze groep op 2 aspecten zelfs hoger: niet
meer roken en beter letten op wat en hoeveel men eet.
Ten slotte is gekeken of de duur van het bezoek(en) van een Longpunt invloed heeft op de effecten. Hiertoe zijn 3
categoriën gemaakt: mensen die Longpunt minder dan 2 jaar, 2-5 jaar of langer dan 5 jaar bezoeken. Naarmate Longpuntbezoekers langer kwamen, was er significant sterker effect op de volgende aspecten9:
Kennis en Bewustwording
• Ik weet beter wat mijn behandelmogelijkheden zijn
Zelfmanagement
• Makkelijker om met de longziekte om te gaan
• Gezonder gaan leven: vaker bewegen, stoppen met roken, en letten op wat en hoeveel men eet
Verbeterde positieve gezondheid
• Makkelijker vragen om hulp als ik dat nodig heb
• Meer betekenen voor een ander

9 Zie de significanties voor elk effect in bijlage 1c
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4. Conclusies en
		aanbevelingen
4.1 Aanleiding en doel impactmeting Longpunten
In totaal telt Nederland ruim 1,2 miljoen chronische longpatiënten. Ongeveer 4% van de Nederlandse bevolking
kampt met COPD en 6% met astma (Boerdam & Knoops, 2016). Door benauwdheid en/of andere klachten als gevolg
van de longziekte zijn longpatiënten sneller vermoeid. Mensen met astma of COPD beoordelen hun kwaliteit van
leven op alle aspecten als minder goed vergeleken met de algemene bevolking. Dit heeft betrekking op hun fysiek
en sociaal functioneren, hun fysieke of emotionele rolbeperkingen en algemene gezondheidsbeleving (NIVEL, 2016).
Dientengevolge kunnen zij verminderd participeren in de verschillende domeinen van het dagelijks leven. Ook geeft
een derde van de mensen met een longziekte aan moeite te hebben met het vinden van betrouwbare informatie of
het vinden van hulp. Wat betreft het zorggebruik van mensen met een longziekte, blijkt uit onderzoek dat het groter
en meer divers is vergeleken met algemene bevolking. Een verkeerd gebruik van medicatie of het niet altijd innemen
op de voorgeschreven tijden, kan leiden tot meer ziekteverschijnselen, extra ziekenhuisopnames en meer kosten dan
noodzakelijk.
Om bovenstaande problemen te adresseren, faciliteert het Longfonds Longpunten: ontmoetingsplaatsen voor mensen
met een chronische longziekte en hun partner. Het doel van de Longpunten is mensen stimuleren om regie te kunnen
en willen nemen over hun dagelijkse omgang met hun ziekte. Hiervoor is kennis en inzicht in de ziekte en behandelmogelijkheden essentieel. Een Longpunt beantwoord deze behoefte op twee manieren: door lezingen van zorgprofessionals en door lotgenotencontact.
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in welke effecten de Longpunten precies sorteren, in welke mate,
en voor wie. De vergaarde informatie beoogt het Longfonds te gebruiken om de Longpunten relevanter te maken en
beter te laten aansluiten bij de doelgroep en hun behoeften; alsook om de meerwaarde van de Longpunten beter te
kunnen communiceren.

4.2 Theory of Change en proces
Aan het begin van het onderzoeksproces is een ‘Theory of Change’ opgesteld waarin, op basis van een literatuurstudie
en de praktijkervaring van de projectgroep, effecten zijn geïdentificeerd die naar verwachting optreden voor mensen
met een longziekte als gevolg van het bezoeken van een Longpunt. Deze zijn samengevat in figuur 28.

Figuur 28 Theory of Change model
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Deze effecten zijn vervolgens getoetst via een evaluatieve vragenlijst bij alle Longpuntbezoekers van wie een emailadres bekend was. Van deze groep heeft ruim 40% de vragenlijst ingevuld (n=802), waarmee sprake is van een hoge
mate van representativiteit, wat betekent dat de resultaten iets kunnen zeggen over alle Longpuntbezoekers.

4.3 Bereik van de Longpunten
Eén van de onderdelen uit het onderzoek betrof de wens beter zicht te krijgen op de doelgroep: wie zijn Longpuntbezoekers? Uit de resultaten blijkt dat Longpuntbezoekers bijna zonder uitzondering 50-plus zijn, en 43% zelfs 75-plus.
Er zijn iets meer vrouwelijke dan mannelijke Longpuntbezoekers (57% vs. 43%). Het opleidingsniveau van Longpuntbezoekers is overwegend praktisch, maar ligt hoger vergeleken met de gemiddelde standaardpopulatie van astma- en
COPD patiënten. Dit blijkt ook voor de symptoomcontrole van astmapatiënten het geval: Longpuntbezoekers met
astma scoren hoger op symptoomcontrole dan de standaardpopulatie astmapatiënten. Over het algemeen beschikken
Longpuntbezoekers over goede gezondheidsvaardigheden, wat betekent dat zij over voldoende cognitieve en sociale
vaardigheden beschikken om informatie te verwerken voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid.
Volgens de projectgroep zou de perceptie van de Longpuntbezoekers ten aanzien van hun (zelfgerapporteerde) gezondheidsvaardigheden positiever kunnen zijn dan het daadwerkelijke niveau van hun gezondheidsvaardigheden. Qua
invloed die de ziekte op het dagelijks leven heeft, zegt ruim de helft van de bezoekers regelmatig iets te moeten laten
door hun ziekte. COPD is de meest voorkomende ziekte onder bezoekers met (48%), gevolgd door astma (22%) en een
combinatie van beide (16%). Ongeveer twee derde van de Longpuntbezoekers kampt daarnaast met comorbiditeit. Op
de vraag wat de reden is om een Longpunt te bezoeken, blijkt voor 90% van de respondenten informatie verkrijgen
over de longziekte te gelden, gevolgd door het hebben van lotgenotencontact (46%).

4.4 Effecten van het bezoeken van een Longpunt
Leidt het bezoeken van een Longpunt tot de verwachte effecten? Ja, de grootste effecten worden gevonden op het
gebied van toegenomen motivatie en kennis en bewustwording (72%). Voor bijna de helft van de respondenten geldt
dat zij daarnaast een verbeterd zelfmanagement ervaren en een derde ervaart een verbetering op het gebied van positieve gezondheid. In deze paragraaf worden de effecten per effectdomein besproken.

Toename aan intrinsieke motivatie
Samenvattend kan worden gesteld dat de Longpunten voor bijna driekwart van de bezoekers bijdragen aan een
toegenomen intrinsieke motivatie om beter voor zichzelf te zorgen.

Toename aan kennis/bewustwording
Voor eveneens bijna driekwart van de bezoekers geldt dat zij toegang hebben tot betrouwbare informatie en
meer kennis hebben over hun ziekte, hun eigen mogelijkheden en behandelmogelijkheden. Wat betreft toegenomen kennis over behandelmogelijkheden geldt dat relatief weinig respondenten dit herkennen (55%). Hoe langer
(in aantal jaren) Longpuntbezoekers komen, hoe meer kennis zij hebben van behandelmogelijkheden. Daarnaast is
gevraagd over welke zorgvormen Longpuntbezoekers hebben geleerd en welke zij (gaan) gebruiken. Tussen geleerd
en (gaan) gebruiken zit slechts een verschil van gemiddeld 8%. De meeste Longpuntbezoekers passen de opgedane
kennis dus meteen toe in de praktijk of geven aan dat van plan te zijn. De drie meest genoemde zorgvormen waarover
bezoekers hebben geleerd én die (gaan) gebruiken zijn fysiotherapie, voedingsadvies10 en de praktijkondersteuner.

Verbeterd zelfmanagement
Voor de helft van de Longpuntbezoekers geldt dat zij door het bezoeken van een Longpunt meer regie hebben
over hun ziekte. Zo kan bijna twee-derde nu makkelijker met zijn behandelaar in gesprek over de behandeling. “Ik
kom op het Longpunt om de nieuwere aanpak van longziektes te horen. Zo kan ik bij de longarts meedenken over behandeling”, zo illustreert een respondent. Ook de geïnterviewde zorgverleners benoemden allen een toegenomen mondigheid en actieve houding van Longpuntbezoekers ten opzichte van patiënten die geen Longpunt bezoeken. Ruim de
helft van de Longpuntbezoekers geeft bovendien aan het nu makkelijker te vinden om met de longziekte om te gaan.
Dit komt voor het overgrote deel van de respondenten door de begrijpelijke uitleg over de longziekten door verschillende sprekers (89%) en het lotgenotencontact (44%). Daarnaast geldt voor 44% van de respondenten dat de therapietrouw is verbeterd.

10 Hier is het verschil tussen geleerd en (gaan) gebruiken 21%. Mogelijk is dit omdat alleen de eerste 3 behandeluren worden vergoed en het eigen risico hiervoor geldt (m.u.v. COPD patiënten
in ketenzorg), of omdat de implementatie hiervan in de praktijk lastig blijkt (Zorgwijzer, 2018).
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Verbeterde positieve gezondheid
Ten slotte ervaart, als gevolg van voornoemde effecten, gemiddeld ruim een derde van de Longpuntbezoekers een verbeterde positieve gezondheid11 (zie figuur 29). 55% van de respondenten vindt het nu makkelijker om
hulp te vragen als ze dat nodig hebben (Dagelijks functioneren). 44% ervaart nu van meer betekenis te kunnen zijn
voor een ander (Zingeving). Een derde van de Longpuntbezoekers ervaart verbetering binnen het domein Mentaal
welbevinden. Eveneens een derde heeft nu meer mensen die hen steunen of is dingen gaan ondernemen (Sociaal
maatschappelijk functioneren). De effecten op ziektelast zijn minder groot: 14% rapporteert een afname. 9% geeft aan
dat zij minder vaak last hebben van longaanvallen doordat op het Longpunt hebben geleerd hoe ze het beste met hun
ziekte om kunnen gaan. Van deze groep (n=44) geeft 59% aan dat ze hierdoor minder opgenomen zijn geweest in het
ziekenhuis. Hoewel dit effect slechts voor ongeveer een tiende van de bezoekers optreedt, is het kunnen voorkomen
van opnames belangrijk gezien de zorgkosten die daarmee gepaard gaan. Ter indicatie, de referentieprijs voor één
verpleegdag is EUR 476,- (Hakkaart-van Roijen et al., 2016).

Figuur 29 Percentage Longpuntbezoekers dat positieve effecten ervaart per domein

Verschillen tussen Longpuntbezoekers
Het Longpunt heeft relatief meer effect bij mannen dan bij vrouwen. Met name op het gebied van zelfmanagement:
betere inname van medicatie en het houden aan gemaakte afspraken met de behandelaars, het makkelijker kunnen
omgaan met de ziekte en op alle aspecten van het implementeren van een gezondere levensstijl. Ook scoorden mannen hoger op het gebied van kwaliteit van leven. Op de aspecten van therapietrouw (betere inname van medicatie en
het houden aan gemaakte afspraken met de behandelaars) werden grotere effecten gevonden bij de groep praktisch
opgeleiden. In tegenstelling tot wat werd verwacht speelde het hebben van comorbiditeit geen remmende rol in het
bereiken van effecten. Wel speelde duur een rol: naarmate men een Longpunt langer bezoekt (0-2 jaar; 2-5 jaar; of langer dan 5 jaar), worden er grotere effecten gevonden op het gebied van kennis van behandelmogelijkheden, gezonder
leven, makkelijker met de ziekte omgaan of om hulp vragen en meer van betekenis kunnen zijn voor een ander.

4.5 Aanbevelingen
Resumerend kan gesteld worden dat de Longpunten een groot effect hebben op de Longpuntbezoekers. De Longpunten beantwoorden in grote mate aan het doel om mensen te stimuleren om regie te kunnen nemen (door meer
kennis en verbeterd zelfmanagement) en te willen nemen (toegenomen motivatie) over hun dagelijkse omgang met
hun ziekte. Echter, op dit moment is het bereik van de Longpunten (ongeveer 2000 vaste bezoekers) relatief beperkt
wanneer wordt gekeken naar de totale populatie longpatiënten in Nederland (1,2 miljoen). Hoewel Longpunten niet
geschikt zijn voor alle mensen met een longziekte, is het wenselijk om het bereik van de Longpunten, gezien de
huidige positieve resultaten, te vergroten. Momenteel bereiken de Longpunten een afgebakende groep van relatief
gemotiveerde patiënten. Voor het vergroten van het bereik onder minder gemotiveerde patienten is geen pasklaar
antwoord. Persoonlijke problemen, bijvoorbeeld in het gezin, schulden of een lage sociaaleconomische status, kunnen
ertoe bijdragen dat longpatiënten niet naar Longpunten toe komen of zelfs niet van het bestaan af weten. Zorgmijding in het algemeen en schaamte, over bijvoorbeeld roken, in het bijzonder, kunnen daarnaast bijdragen aan een
verminderde motivatie om actief met de gezondheid bezig te zijn. Onderstaande aanbevelingen onderschrijven het
belang van verder onderzoek naar het bereiken van deze complexe groep.
11

De zes pijlers van positieve gezondheid waar de indicator betrekking op heeft, staan telkens tussen haakjes aangegeven.
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1. Onderzoek manieren om het bereik van de Longpunten te vergroten
• Wanneer zou worden ingezet op het bereiken van de groep longpatiënten die redelijk gemotiveerd is en over relatief minder gezondheidsvaardigheden beschikt, zou het veranderpotentieel van de Longpunten nog groter kunnen
zijn volgens de geïnterviewde zorgverleners.
• Uit de data bleek dat slechts 1% van de respondent via Facebook bij de Longpunten komt. Om de groep medium
gemotiveerde, zorgmijdende longpatiënten te bereiken zou naar verwachting het meeste winst kunnen worden
behaald, wanneer de Longpunten actiever via Social Media (m.n. Facebook) zouden worden gepromoot.
• Daarnaast bleek dat slechts 9% van de respondenten via de huisarts, praktijkondersteuner of thuiszorg bij het
Longpunt terecht komt. De niet-zorgmijdende doelgroep zou mogelijk via hen kunnen worden bereikt. De beste
ingang om praktijkondersteuners te benaderen om onder hen de bekendheid met de Longpunten en de voordelen
daarvan voor Longpatiënten te vergroten, is investeren in de relatie met zorggroepen volgens Siham El Azatti
(2017). Daarnaast kan samenwerking met regionale ‘kaderhuisartsen Astma en COPD’ worden gezocht.
• Gezien de complexiteit van het bereiken van deze doelgroep zouden deze en andere manieren om deze doelgroep
te bereiken nader moeten worden onderzocht.

2. Optimaliseer de samenwerking met zorgprofessionals, specifiek in de 1e lijn
• De Longpunten kunnen helpen om zorg doelmatiger en efficiënter in te zetten. Longpunten zijn gebaat bij heldere
afstemming en regelmatige updates van zorgprofessionals om relevant te blijven. Andersom zijn zorgprofessionals
erbij gebaat om op de hoogte te zijn van welke problemen er spelen in het dagelijks leven van de longpatiënten en
welke ondersteuning de Longpunten bieden om zelf ook een goede gesprekspartner te zijn en te blijven.
• Aangezien 94% van de astma- en COPD patiënten meerdere keren per jaar contact hebben met eerstelijns zorgprofessionals, zoals de huisarts of praktijkondersteuner, loont samenwerking met eerstelijns zorgprofessionals naar
verwachting het meest (NIVEL, 2016).
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6. Bijlagen
1 a) Verschillen in geslacht
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1 b) Verschillen in opleiding

1 c) Verschillen in duur bezoeken van Longpunten
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