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Astma en COPD zijn beide chronische luchtwegaandoeningen. De symptomen van deze
aandoeningen hebben mogelijk een negatieve
invloed op het dagelijkse functioneren.
Wanneer u hiermee als patiënt of als ouder
van een kind met Astma te maken heeft,
kunnen er daarom veel vragen in u opkomen.
De gespecialiseerde verpleegkundige van
Envida geeft advies, instructie en voorlichting
aan huis. U leert in uw eigen omgeving op een
praktische manier, zelfstandig omgaan met
astma of COPD. Daarnaast kan de verpleegkundige u helpen bij de emotionele aspecten
van deze ziekte want astma en COPD kunnen
het functioneren op uw werk en binnen uw
gezin negatief beïnvloeden.

Advies
Iedereen met astma of COPD reageert anders op
prikkels en kinderen reageren weer anders dan
volwassen. Onze verpleegkundige geeft u graag
meer inzicht in deze aandoening. Waar kunt u
bijvoorbeeld op letten tijdens huishoudelijke activiteiten? Zijn er bepaalde aanpassingen in uw huis
mogelijk die een gunstige invloed hebben? Ook
beantwoorden wij graag uw vragen op het gebied
van medicatie.

Instructie
Wij laten u zien hoe en in welke mate zuurstof en
medicatie het beste kan worden toegediend. Wij
besteden aandacht aan uw inhalatietechniek en
hulpmiddelen zoals een inhalator, voorzetkamer
en vernevelaar.

Voorlichting
Onze verpleegkundige geeft antwoord op uw
vragen en geeft u meer uitleg over uw ziekte.
Omdat COPD-patiënten een grotere kans hebben
op een te laag gewicht, zullen we hier tijdens dit
gesprek indien relevant ook aandacht aan
besteden.

Hoe vraag ik deze zorg aan?
Deze zorg kan direct door u zelf, uw huisarts of
behandelend arts worden aangevraagd bij
Envida. De verpleegkundige zal dan telefonisch
contact met u opnemen. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze zorg.
Bel voor meer vragen 043 - 3 690 670.

