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1. INLEIDING 

In de regio West-Friesland heeft de huisarts een centrale rol bij de adequate behandeling van COPD. 
Samen met de praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en de praktijkassistent coördineren zij de zorg 
voor een grote groep COPD patiënten in de eerste lijn. Essentieel is hierbij de samenwerking en 
afstemming met andere zorgprofessionals zoals (ketenzorg)diëtisten en specialisten vanuit de tweede 
lijn.  

1.1 Feiten en cijfers   
Personen die hun hele leven lang roken, sterven gemiddeld 10 jaar eerder dan personen die nooit 
gerookt hebben. Ongeveer 25% van de oversterfte bij rokers is te wijten aan longcarcinoom en Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (NHG 2015). Bij ongeveer 10 tot 15% van de rokers wordt de 
diagnose COPD gesteld. COPD komt meer voor bij mensen met een lagere opleiding, ook wanneer 
gecorrigeerd wordt voor de factor roken. Op dit moment komt COPD nog meer voor bij mannen, maar 
aangezien vrouwen meer gaan roken, is de verwachting dat deze cijfers dichter bij elkaar komen te 
liggen1. Uit onderzoek blijkt dat het aantal COPD patiënten de komende jaren (nog) sterk zal toenemen2. 
Zie onderstaande grafiek. De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzing. De grafiek is gebaseerd op 
modellering met het DYNAMO-HIA model. Hierin zijn de toekomstige ontwikkelingen in overgewicht en 
roken meegenomen.  
 
Grafiek: Trendscenario van de prevalentie van COPD 2018-2030. Bron: ministerie van Volksgezondheid. 

 
 
Ondanks de daling in het aantal rokers, neemt het aantal mensen met COPD door de vergrijzing toe.  
Bij gelijkblijvende zorg en prijzen is de verwachting dat de totale zorgkosten hierdoor ook zullen stijgen 
naar 495 miljoen euro3.  

1.2 Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO) en Ketenzorg West-Friesland (KZWF) 
De WFHO en KZWF hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd:  

 De huisarts is hoofdbehandelaar en voert de regie bij de individuele patiëntenzorg (WFHO). 

 KZWF faciliteert en ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het verlenen van deze zorg. 

 De huisartsenzorg en de ketenzorg is afgestemd op de zorgbehoefte en mogelijkheden van de 
patiënt. 

 KZWF geeft ondersteuning van de huisartsenpraktijken op de resultaatgebieden; patiëntenzorg, 
educatie en voorlichting, advies en informatie, beleidsontwikkeling, innovatie en kwaliteit. 

                                                           
1 (NHG, 2015) 
2 (Nederland Long Alliantie, 2013) 
3 (Ministerie van volksgezondheid en milieu, 2014) 
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 Goede samenwerking binnen de keten is essentieel om de integrale zorg en continuïteit te 
waarborgen. 

 Registratie en metingen geven inzicht in de werkprocessen en de verleende zorg en zorgen voor de 
nodige transparantie voor de verbeterplannen. 

 KZWF faciliteert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van diabetes en diabetes gerelateerde 
aandoeningen en overige ketenzorg. 
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2. COPD KETENZORG 

2.1 Begrippen COPD 
COPD: is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Dit zijn beide chronische 
aandoeningen aan de luchtwegen die het ademhalen bemoeilijken (luchtwegobstructie). Chronisch 
hoesten, overmatige aanmaak van slijm in de longen en een chronische kortademigheid zijn 
kenmerkende klachten voor de ziekte. COPD kent een progressief verloop waarbij de longen steeds meer 
beschadigd raken en de kortademigheid toeneemt.  
 
Ziektelast: de ernst van COPD wordt bepaald aan de hand van de combinatie van klachten en 
beperkingen, frequentie van longaanvallen (exacerbaties), FEV1 en voedingstoestand (en dus niet alleen 
door de mate van luchtwegobstructie). De ernst van de aandoening wordt ingedeeld in de categorieën 
lichte, matige of ernstige ziektelast. 
  
Longaanval (exacerbatie): is een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen één of enkele 
dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van dyspneu en hoesten al of niet met slijm opgeven.  
Deze toename is groter dan de normale dag-tot-dag variabiliteit.  

2.2 Doelstelling zorgprogramma 
Het zorgprogramma COPD heeft als doel het realiseren van de best mogelijke eerstelijnszorg voor 
patiënten met COPD. De systematische, gestructureerde, multidisciplinaire zorgverlening richt zicht op 
het bevorderen van de beschikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg voor patiënten met 
COPD. Belangrijk hierbij is dat patiënten, die willen en kunnen, een actieve rol nemen in hun eigen 
zorgproces. Centraal staat de zorgverlening in de eerste lijn, met een nadrukkelijke aansluiting en 
afstemming met de tweede lijn. 

2.3 Doelgroep 
De zorggroep richt zich op de COPD-patiënten die onder behandeling zijn van de huisarts.   
 

2.4 Inclusie en exclusie criteria4 
De in- en exclusiecriteria voor deelname aan ketenzorgprogramma’s zijn afgeleid van de richtlijnen en 
(zorg)standaarden en geven aan welke patiënten opgenomen kunnen worden in zorgprogramma COPD.  
 
Aandoening specifieke in- exclusiecriteria 
Alle patiënten met onderstaande aandoeningen kunnen worden opgenomen in het zorgprogramma. 
Tevens staan in onderstaande tabel de exclusiecriteria genoemd.  
 
Tabel  2.2 Inclusie- en exclusiecriteria 

COPD  Inclusiecriteria  
• R95 COPD, patiënten met een lichte /matige ziektelast.  
• Patiënten met het astma-COPD overlap syndroom (ACOS) kunnen ook 

worden geïncludeerd. 

 Exclusiecriteria 
• Patiënten met alléén de diagnose astma.  
• COPD-patiënten een ernstige ziektelast (overleg met kaderhuisarts voor 

inclusie in de keten).  

 
Hoofdbehandelaar van de patiënt  
Alleen patiënten waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is, kunnen worden opgenomen in het 
zorgprogramma. Als een medisch specialist na verwijzing voor één van de ketenzorgaandoeningen de 
behandeling overneemt, wordt deelname aan het zorgprogramma beëindigd. Terug-verwijzing naar en 
overdracht van het hoofdbehandelaarschap van de medisch specialist naar de huisarts is ook mogelijk, 

                                                           
4 Ineen, Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma (7 juli 2016)  
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waarbij de patiënt weer kan gaan deelnemen aan het zorgprogramma.  
 
Bij medisch specialistische consultatie als onderdeel van het zorgprogramma blijft de patiënt in het 
zorgprogramma met de huisarts als hoofdbehandelaar. Dit geldt ook voor kortdurende opnames in het 
ziekenhuis waarbij een medisch specialist in consult wordt geroepen. Als daarbij het 
hoofdbehandelaarschap niet wordt overgedragen aan de medisch specialist, blijft de patiënt ook na 
ontslag uit het ziekenhuis in het zorgprogramma. Als de huisarts van de specialist bericht ontvangt dat de 
specialist het hoofdbehandelaarschap overneemt dan zal de huisarts het ketenzorgprogramma voor de 
betreffende patiënt beëindigen.  
 
Patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria en bij wie de huisarts hoofdbehandelaar is, maar die op 
grond van exclusie criteria niet (meer) deelnemen in het zorgprogramma krijgen de NHG labcode 
‘deelname ketenzorg: nee’ (of het label ‘geen programmatische zorg’). De status kan worden gewijzigd op 
het moment waarop de patiënt opnieuw start met het ketenzorgprogramma. 
 
Generieke exclusiecriteria voor geen programmatisch zorg 
Er zijn verschillende redenen denkbaar waarvan huisarts en patiënt samen kunnen besluiten om geen 
gebruik (meer) te maken van een zorgprogramma.  
Deze exclusiecriteria die leiden tot geen programmatische zorg.  
Op verzoek van patiënt  
Persoonlijke omstandigheden; bijvoorbeeld beperkte levensverwachting, ernstige vormen van co-
morbiditeit.  
Op initiatief van huisarts  
Langdurige stabilisering van de gezondheidssituatie van de patiënt met een afgenomen ziektelast. 
No show 
Patiënten die herhaald niet verschijnen op de afgesproken controle. 
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3.  PERSOONSGERICHTE ZORG 

3.1 Zelfmanagement  
In 2017 is gestart met het trainingsprogramma “Persoonsgerichte zorg en Individueel Zorgplan” voor 
diabetesverpleegkundigen , diëtisten, huisartsen, praktijkondersteuners en podotherapeuten. 
Zelfmanagement betekent dat je doet wat nodig is voor je chronische aandoening terwijl je een ‘gewoon’ 
en prettig leven probeert te leiden en begint met het stellen van persoonlijke en haalbare doelen. 
Persoonlijke en haalbare doelen stellen betekent dat de zorgverlener degene met die chronische 
aandoening daarin ondersteunt. Dat werkt alleen als de zorgverlener zich goed oriënteert op de wensen, 
verwachtingen, doelen, motivatie en vaardigheden van degene met de chronische aandoening. Het 
individueel zorgplan (IZP) en zelfmanagementtools zijn daarbij ondersteunend.  
Naast de manier waarop zorgverleners met de patiënt communiceren zodat deze eigen keuzes kan 
maken, is het van belang mensen optimaal te informeren over de best mogelijke behandeling en de 
risico’s die de ziekte met zich meebrengt. 
 

3.2 Individueel Zorgplan  
Een individueel zorgplan (IZP) is een dynamische set van afspraken van het individu en de zorgverlener(s) 
over zorg én zelfmanagement die de zorgverlener de mogelijkheid bieden om samen met de patiënt aan 
zijn gezondheid te werken. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie 
van het individu. Zij komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. Dit vormt de kern van het proces 
van individuele zorgplanning.  
Patiënten nemen hierdoor de mede verantwoordelijkheid voor hun behandeling.  
De patiënt ontvangt uitleg over de: 

 De aard van de ziekte. 

 Frequentie periodieke controles (op maat). 

 De mogelijke behandelingen. 
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4. OPBOUW ZORGPROGRAMMA  

4.1 Inleiding  
In onderstaande figuur wordt de route die de patiënt kan doorlopen overzichtelijk weergegeven. De 
onderdelen hiervan zullen in de volgende paragrafen worden toegelicht. 
 
Figuur 4.1: Schematische weergave zorgproces COPD  
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4.2 Selectie en casefinding, (niet in het zorgprogramma) 
Om de toename van patiënten met ernstig COPD te verminderen, is het zinvol om de aandoening in een 
vroeg stadium op te sporen in de huisartsenpraktijk met behulp case-finding. (Star, 2015) 
Tabel 4.1 case-finding   

 Verhoogd risico op COPD¹ 

Stap 1 
Case-finding/ screening 

 Rokers met een relevante rookhistorie 

 Leeftijd patiënt > 40 jaar 

 Spirometrie (pré en post) 

 De luchtwegobstructie is per definitie deels reversibel. 

 Patiënt heeft klachten van hoesten al of niet in combinatie met slijm 
opgeven of geleidelijk progressieve dyspneu. 5  

 

4.3 Diagnostische fase (niet in het zorgprogramma) 
Het diagnoseproces is niet opgenomen in het zorgprogramma. Als de huisarts COPD vermoedt, verwijst 
hij de patiënt voor verdere diagnostiek naar de POH. De patiënt heeft zich bij de huisarts gepresenteerd 
met klachten of is via selectie opgespoord. 
Het doel van deze fase is: het stellen van de diagnose COPD op grond van gestructureerde anamnese, 
spirometrie en aanvullend onderzoek. 
 
4.3.1 Anamnese  
De anamnese wordt aan de hand van een gestructureerde anamneselijst vanuit het HIS volgens COPD 
protocol afgenomen. De inventarisatie is gericht op ziektelast, klachten en doelen van de patiënt. De 
patiënt en zijn psychosociale omgeving staan hierin centraal.  
 
4.3.2 Spirometrie 
In de diagnostische fase moet spirometrie vóór en na gestandaardiseerde bronchusverwijding gedaan 
worden in een voor de patiënt goede periode. Dit zodat een luchtweginfectie niet de basis vormt van de 
chronische diagnose COPD.  
Let op de valkuil dat bij slecht ingesteld astma ook bij herhaling een obstructieve spirometrie zonder 
reversibiliteit gevonden kan worden. De gegevens vanuit de anamnese en spirometrie moeten met 
elkaar in overeenstemming zijn. Aarzel niet bij twijfel omtrent de diagnose te verwijzen naar de longarts. 
 
4.3.2 Aanvullend onderzoek  
De huisarts voert bij verdenking COPD lichamelijk onderzoek uit: 

 mate van kortademigheid (dyspneu); 

 auscultatie van de longen en het hart; 

 bloeddruk; 
En op indicatie: inspectie keel, neus en oren (KNO). 
 
Daarnaast wordt bij specifieke klachten aanvullend onderzoek gedaan afhankelijk van leeftijd en co-
morbiditeit: 

 allergieonderzoek (huidpriktest of uit het serum); 

 X-thorax bij discrepantie tussen klachten en spirometrie en bij verandering van klachten; 

 Brain Natriuretisch Peptide (BNP) (serum)bij verdenking hartfalen; 
 

4.3.2. Diagnose COPD  
Aan de hand van de bovengenoemde onderzoeksgegevens stelt de huisarts de diagnose COPD;  

 interpretatie van anamnese, lichamelijk onderzoek en resultaten spirometrie; 

 stellen diagnose   
                                                           
5  (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2015) 
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Registreer de diagnose m.b.v. ICPC-code in HIS. 
 
Houd rekening met differentiaal diagnose en de verschillen tussen Astma en COPD 
Een differentiaal diagnose is relevant bij: 

 patiënten die klachten rapporteren die u niet direct aan COPD of astma kunt toeschrijven of die 
ernstiger zijn dan verwacht; en/of 

 bij patiënten met een FEV1/FVC ratio ≥ 5de percentiel van referentie populatie welke bij herhaling 

geen reversibiliteit vertonen. 
 

Differentiaaldiagnoses 

 het bestaan van astma naast COPD (astma- COPD-overlapsyndroom; ACOS ); 

 hartfalen; 

 longcarcinoom; het vermoeden daarvan kan gebaseerd zijn op symptomen (hemoptoë veranderd 
hoestpatroon, thoracale pijnklachten, gewichtsvermindering) of toevalsbevinding op een X-thorax; 

 aandoeningen die gepaard gaan met een afname van het longvolume (restrictieve 
longaandoeningen) zoals (idiopathische) longfibrose, ‘stoflongen’ of ernstige kyfoscoliose; 

 obesitas gerelateerde aandoeningen; zoals obesitas hypoventilatiesyndroom of het obstructief 
slaapapneusyndroom (OSAS), al dan niet in combinatie met COPD; 

 interstitiële longaandoeningen zoals extrinsieke allergische alveolitis (bijvoorbeeld door allergenen 
van duiven of parkieten);  

 bronchiën bij chronisch hoesten en opgeven van veel sputum en betrekkelijk geringe 
spirometrische afwijkingen; 

 andere oorzaken van dyspneu, zoals een longembolie, pneumothorax en disfunctioneel ademhalen. 

 

Verschillen tussen COPD en Astma 

 COPD Astma 

Belangrijkste risicofactor Roken Atopie 

Luchtwegobstructie Per definitie deels reversibel Wisselend, in de regel niet reversibel 

Pathofysiologie Chronische ontsteking vooral in de 
kleine luchtwegen, relatief 
ongevoelig voor corticosteroïden 
door ontsteking bronchuswand en 
perifere luchtwegen, maar ook 
door irreversibele beschadiging 
longparenchym 

Chronische ontsteking vooral in alle 
luchtwegen, meestal gevoelig voor 
corticosteroïden 

Leeftijd Meestal > 40 jaar* Alle leeftijden 

Beloop Overwegend chronisch met 
geleidelijk progressieve 
symptomen 

Overwegend gunstig met variabele 
symptomen 

Allergologisch onderzoek Niet geïndiceerd Geïndiceerd 

Longfunctie Blijvend verminderd (irreversibele 
obstructie) 

Vrijwel normaal (of met reversibele 
obstructie) 

Levensverwachting Verminderd, ook bij optimale 
behandeling 

(Vrijwel) normaal bij optimale 
behandeling 

Inhalatiecorticosteroïd 
(ICS) 

Niet geïndiceerd, behalve bij 
frequente exacerbaties (≥ 2 per 
jaar) 

Meestal geïndiceerd, behalve bij 
weinig frequente klachten 

* Denk in uitzonderingsgevallen aan COPD bij personen jonger dan 40 jaar zoals bij alfa-1-
antitrypsinedeficiëntie in de familie, bij (hard)drugsverslaving of bij al dan niet beroepsmatige 
blootstelling aan rook, gassen, dampen of aerosolen.  
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Bijlage 1: Anamnese gespreksonderwerpen voor intake COPD en Astma  
Bijlage 2: Diagnose COPD  
Bijlage 4: Diagnose Astma  
Bijlage 5 : Uitvoering en beoordeling spirometrie in de praktijk  
Zie KZWFfolder medicatiestop bij spirometrie. 
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4.4 Scharnierconsult  
In het scharnierconsult bespreekt de huisarts de diagnose met de patiënt. Er worden lijnen uitgezet voor 
de begeleiding van een patiënt met COPD. De huisarts bespreekt hoe de patiënt en de hulpverleners 
samenwerken en welke zorg nodig is. Tijdens het scharnierconsult wordt de voorlopige ziektelast 
vastgesteld. Aan de hand van het ziektelast stelt de huisarts een behandelplan op samen met de patiënt. 
In het behandelplan worden behandeldoelen voor patiënten met COPD omschreven.  Dit is afhankelijk 
van behoeften, wensen en ziektelast zijn/haar persoonlijke behandel-/gezondheidsdoelen, die realistisch 
zijn (wenselijk en haalbaar), niet te ver in de toekomst liggen, positief zijn geformuleerd en niet 
concurreren met andere doelen. Zij nemen hierdoor de medeverantwoordelijkheid voor hun 
behandeling. De patiënt wordt toestemming gevraagd voor deelname aan de COPD ketenzorg. Indien 
de patiënt akkoord gaat, wordt de patiënt aangemeld bij de ketenzorg COPD. Vervolgens wordt de 
patiënt optimaal behandeld tijdens de intensieve behandelfase.  
 
Tabel 4.2 Consult scharnierconsult huisarts 

Onderwerp Aandachtspunten voor gesprek huisarts met patiënt 

 Informeren naar welbevinden. 

Diagnose Bespreek de diagnose COPD: 

 chronische aandoening van de longen; 

 genezing is niet mogelijk; 

 samen bereiken dat de patiënt een zo normaal mogelijk leven kan leiden. 

Ernst ziektelast Bespreek de ernst van het ziektebeeld:  

 inschatting ernst op dit moment en bepalen voorlopige ziektelast (1); 

 na enige tijd behandelen is precies duidelijk hoe ernstig de aandoening is. 

Co-morbiditeit Bespreek gevolgen van andere aandoeningen voor de longaandoening en vice 
versa. Co-morbiditeit bij COPD komt vaak voor, vanwege hogere leeftijd van de 
patiënt en gemeenschappelijke risicofactoren.  
Hart- en vaatziekten en diabetes mellitus: Bij patiënten met COPD komen vaker 
hart- en vaatziekten en diabetes mellitus voor dan bij patiënten zonder COPD. 
Medicamenteuze behandeling met prednison kan ook van invloed zijn op de 
diabetes.  
Psychosociale en psychiatrische problematiek: Factoren, zoals angst voor 
dyspneu, gevoelens van schaamte, seksuele problemen en sociaal isolement, en 
aan klachten passend bij angst en depressie komen ook vaker voor bij COPD 
patiënten. 
Verminderde voedingstoestand:  Bij patiënten met COPD komt vaker een 
verminderde voedingstoestand en/of ongewenst gewichtsverlies voor. 
Fractuurpreventie (osteoporose): Patiënten die naar verwachting gedurende 3 
maanden of langer behandeld worden met prednison met een dosis van ≥ 7,5 
mg/dag, zoals soms bij ernstig COPD. 
Maagbescherming: Bij langdurig of frequent gebruik van orale corticosteroïden 
Obesitas gerelateerde aandoeningen: Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) of 
het obesitashypoventilatiesyndroom en stressgerelateerde 
ademhalingsproblemen kunnen de behandeling van COPD compliceren. 
Pneumonie en longcarcinoom: Patiënten met COPD hebben een verhoogd risico 
op een pneumonie en longcarcinoom. 

Medicatie Gevolgen die medicatie voor andere kwalen hebben voor de luchtwegen. 

Inhalatie-instructie 
en controle 

Een juist gebruik van de inhalator is erg belangrijk; dit zal daarom minimaal 1x per 
jaar moeten worden gecontroleerd. www.inhalatorgebruik.nl  en 
www.longfonds.nl  

Spirometrie Bij voorkeur wordt tijdens de eerste periode een aantal maal spirometrie verricht 
om de persoonlijke beste waarde te bepalen. Daarna kan de frequentie worden 
afgebouwd. 

http://www.inhalatorgebruik.nl/
http://www.longfonds.nl/
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Leefstijl Bespreek dat COPD een aandoening is waar de patiënt veel zelf aan kan doen: 

 stoppen met roken; 

 uitschakelen of vermijden van prikkels; 

 bewegen of sporten; 

 gezonde voeding. 
De aandoening kan gevolgen hebben voor werk en vrije tijd. 

IZP en persoonlijke 
behandeldoelen 

Er zal gewerkt worden met een individueel zorgplan. De HA of POH bespreekt 
met de patiënt welke doelen hij/zij wil bereiken. Vervolgens geeft de HA of POH 
aan op welke manieren de doelen bereikt kunnen worden. De patiënt kan samen 
met de HA of POH beslissen welke manier het beste past. Deze keuze wordt 
vastgelegd in afspraken. Zie tabel 4.3 Behandeldoelen voor patiënten met COPD.  

Ketenzorg 
programma 

Vraag de patiënt toestemming voor deelname aan de COPD ketenzorg. Indien 
de patiënt akkoord gaat, wordt de patiënt aangemeld bij de ketenzorg COPD.  

Begeleiding en 
behandelrelatie 

Spreek af hoe de begeleiding eruit gaat zien; POH en HA werken nauw samen. 

Longaanval-/ 
exacerbatie plan 

 Geef uitleg stoplichtmethode bij toenemende klachten patiënt. 

Zorgpartners  Bespreek de andere betrokkenen binnen de ketenzorg behalve de HA en 
POH en de manier waarop het team samenwerkt. 

 
 

Bespreek de individuele behandeldoelen die realistisch zijn (afhankelijk van persoonlijke behoeften, 
wensen, ziektelast, persoonlijke behandel-/gezondheidsdoelen). 
 
Tabel 4.3 Behandeldoelen voor patiënten met COPD    

Gebieden Doelen 

Klachten  verminderen klachten in het algemeen; 

 CCQ < 2; 

 MRC < 3. 

Inspanningsvermogen  verbeteren inspanningsvermogen. 

Longfunctie  normaliseren van de achtuitgang van de longfunctie  

 FEV1 > 50% van voorspeld of > 1,5 liter. 

Exacerbaties  voorkomen exacerbaties (< 2 per jaar). 

Invaliditeit  uitstellen of voorkomen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. 

Kwaliteit van leven  verbeteren van de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven. 

Tabaksverslaving  stoppen met roken. 

Overige  behalen van persoonlijke behandeldoelen; 

 gezonde leefstijl: bewegen volgens de ‘Beweegrichtlijnen 2017’ van de 
Gezondheidsraad, gezonde voeding volgens de Richtlijnen Goede 
Voeding, gezond gewicht, beperkt alcohol (niet dagelijks of anders 
maximaal 1 glas per dag) , voorkomen/reduceren van stress. 
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4.5 Intensieve behandelfase 
Een belangrijk onderdeel tijdens de intensive fase is het verder in kaart brengen van de ziektelast. Dit 
betekent dat in deze fase nog geen onderscheid gemaakt wordt in de mate van ziektelast. 
 
4.5.1 Consult nieuwe patiënt-intensieve behandelfase  
Bij de nieuwe patiënt begint de instelfase na het stellen van de diagnose COPD. Dit duurt na het stellen 
van de diagnose circa een jaar. Hierin wordt de basis gelegd voor een langdurige relatie waarin duidelijk 
wordt besproken dat de patiënt mede verantwoordelijk is voor zijn behandeling. Er wordt samen met de 
patiënt gestreefd naar een zo goed mogelijke conditie door: 

 een optimale medicamenteuze behandeling; 

 educatie/voorlichting; 

 een effectieve beïnvloeding van de leefstijl m.b.v. een persoonlijk behandelplan. 
Tijdens de consulten wordt er een inventarisatie gemaakt en worden de onderstaande punten 
uitgevoerd/besproken. De volgorde van de te bespreken onderwerpen is een afweging van de 
zorgverlener in samenspraak met de patiënt.  
 
Tabel 4.4 Consultvoering intensieve behandelfase huisarts  en POH 

 Onderdeel Zorgverlening Zorgverlener 

 • Informeren naar welbevinden  

Spirometrie • Voer indien nodig (idealiter 2 tot 4 weken van te voren) 
de spirometrie uit (postmeting met eigen 
luchtwegmedicatie. Spirometrie moet verricht worden op 
een moment dat de patiënt weinig klachten heeft, zodat 
de best persoonlijke waarde ( FEV1) vastgesteld kan 
worden.   

POH 
(uitvoering)  
HA  
(beoordeling)  

Voorlichting en 
zelf-management 

• Check in het HIS naar de voorgeschiedenis of er exacerbaties 
waren afgelopen periode? 

• Geef educatie op maat over COPD, leefstijladviezen 
(beweging, voeding en stoppen met roken, 
griepvaccinatie, behandeling bijwerkingen en 
therapietrouw van de medicatie). 

• Laat de patiënt zijn eigen inhalatiemedicatie meenemen 
en voer de inhalatie-instructie uit of herhaal deze.    
Inhalatie-protocollen zie: www.inhalatorgebruik.nl 

• Bespreken persoonlijke situatie patiënt en co-morbiditeit die 
van invloed is op klachten en omgaan met COPD. Bijv. bij 
COPD-patiënten komt vaak een depressie voor. 

• Motivatie peilen, persoonlijke doelen bespreken, hierbij 
advies geven, en samen individueel zorgplan opstellen.  

Overig ondersteunend voorlichtingsmateriaal:  
www.Longfonds.nl, www.thuisarts.nl en www.apotheek.nl    

POH 

Ondersteunend 
onderzoek 

• Voer anamnese uit volgens COPD protocol vanuit HIS.  
• Bepaal lengte, gewicht (BMI) en gewichtsverloop.  
• Breng de beweegstatus en de conditie in kaart.  
• Intercollegiaal overleg met specialist of kaderhuisarts 

POH 

Monitoring • Monitoring van gemaakte afspraken met de patiënt. 
• Monitoring van motivatie voor aanpassen leefstijl. 
• Bespreek de individuele behandeldoelen. Is aanpassing 

van behandelplan nodig? (nieuwe doelen, evaluatie 
termijnen en rolverdeling bij de verschillende doelen). 

• Maak een vervolgconsult en registreer gegevens in HIS.   
• Overleg indien nodig de medicamenteuze behandeling 

met de huisarts.  

POH 
 
 
 
 
 
 
POH i.o.m. HA 

http://www.inhalatorgebruik.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.apotheek.nl/
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Verwijzing/ 
Interventie 

• Voor verwijzing binnen de eerste of tweede lijn. Zie regionale 
samenwerkingsafspraken (RTA’s) met longartsen hoofdstuk 5. 

POH i.o.m. HA 

 
4.5.2 Longaanval (exacerbatie) 
Het doel van de exacerbatie is drieledig:  

 Vroege detectie van de exacerbatie, door goede uitleg aan de patiënt. 

 Behandeling van de exacerbatie. 

 Zorgen voor zo goed mogelijk herstel van patiënten naar hun “oude niveau”. 
 

Definitie longaanval (exacerbatie) 
Een COPD-exacerbatie is een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen één of enkele dagen, 
die wordt gekenmerkt door een toename van dyspneu en hoesten -al of niet met slijm 
opgeven- die groter is dan de normale dag-tot-dag-variabiliteit¹. 
  
Indeling van exacerbaties   
De NHG-standaard COPD spreekt van ernstige en niet-ernstige exacerbaties. Een ernstige exacerbatie 
voldoet aan één of meer van de volgende criteria: 

 (een toename van de) dyspneu in rust, moeite met uitspreken van hele zin, niet plat kunnen 

liggen; 

 ademhalingsfrequentie >30/min (bij zeer ernstige exacerbaties neemt de ademfrequentie weer af!); 

 hartslag >120/min.; 

 gebruik van hulpademhalingsspieren; 

 zuurstofsaturatie ≤ 92%. 

Van een niet-ernstige exacerbatie is sprake bij afwezigheid van de criteria voor een ernstige exacerbatie. 
Bij niet ernstige exacerbatie worden er medicatie adviezen gegeven. Bij een ernstige exacerbatie is sprake 
van een dusdanige toename van klachten, dat medisch ingrijpen noodzakelijk is!  
 
Consulten bij exacerbatie door HA en POH  
De huisarts ziet de patiënt in ieder geval ter behandeling van een exacerbatie. Tijdens en na een 
ontregeling, bijvoorbeeld een exacerbatie, moet worden nagegaan of het noodzakelijk is om de 
behandeling (kort) te intensiveren. En opnieuw de educatiedoelen, medicatie en leefstijladviezen te 
analyseren.  Nazorg, zowel medicamenteus of niet-medicamenteus, is bij elke exacerbatie van belang om 
te beoordelen of herziening van het individueel zorgplan noodzakelijk is. 
Na behandeling van een exacerbatie plant de huisarts na 4-6 weken een afspraak bij de POH in om de 
exacerbatie en de uitgevoerde acties (herken- en actieplan) na te bespreken en daarvan te leren voor een 
volgende keer. De werkwijze bij exacerbatie zou beschreven kunnen worden in een exacerbatieactieplan. 
 
Tabel 4.5 Consultvoering behandeling van een exacerbatie door de huisarts  

Onderdeel Zorgverlening Zorgverlener 

 Informeren naar welbevinden. HA 

Voorlichting en 
zelf-
management 

De huisarts geeft uitleg over het exacerbatie actieplan: 
• management van exacerbaties is gericht op het 

vroegtijdig herkennen van symptomen en het aanleren 
wat op welk moment te doen (bijvoorbeeld m.b.v. een 
exacerbatie actieplan); 

• stoplichtmethode  
De huisarts evalueert en bespreekt de klachten en het 
herkennen van klachten die kunnen leiden tot een 
exacerbatie (volgens TRIP): 
• therapietrouw; 
• rhinitis (neuscontrole); 
• inhalatietechniek, (protocol inhalatie-instructie); 

HA 
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• prikkels/uitlokkende factoren vermijden (hyperreactiviteit). 

Monitoring • Monitoring van gemaakte afspraken met de patiënt. 
• Monitoring van motivatie voor aanpassen leefstijl. 
• Bespreek de individuele behandeldoelen die realistisch 

zijn (afhankelijk van persoonlijke behoeften, wensen, 
ziektelast, persoonlijke behandel-/gezondheidsdoelen). 
Is aanpassing van behandelplan nodig? (vaststellen 
doelen, evaluatietermijnen en rolverdeling bij de 
verschillende doelen). 

• Medicamenteuze aanpassingen nodig?  
• Maak een vervolgconsult en registreer gegevens in HIS.   

HA 

Verwijzing/ 
Interventie 

• Voor verwijzing binnen de eerste of tweede lijn. RTA’s 
afspraken met longartsen, zie hoofdstuk 5. 

HA 

 
Tabel 4.6 Consultvoering evaluatie exacerbatie na 4-6 weken bij de POH 

Onderdeel Zorgverlening Zorgverlener 

 Informeren naar welbevinden.  

Voorlichting en 
zelf-
management 

De POH evalueert en bespreekt de klachten en het 
herkennen van klachten die kunnen leiden tot een 
exacerbatie (volgens TRIP): 
• therapietrouw; 
• rhinitis (neuscontrole); 
• inhalatietechniek, (protocol inhalatie-instructie); 
• prikkels/uitlokkende factoren vermijden (hyperreactiviteit). 
De POH evalueert wederom het exacerbatie actieplan: 
• ademhalingstechniek en sputumregulatie (indicatie 

verwijzing fysiotherapie);  
• hoe te voorkomen van achteruitgang van de longfunctie, 

kwaliteit van leven en/of ziekenhuisopnamen in de 
toekomst en hoe en wanneer contact op te nemen met de 
praktijk bij verslechtering. 

POH  

Monitoring • Monitoring van gemaakte afspraken met de patiënt. 
• Monitoring van motivatie voor aanpassen leefstijl. 
• Bespreek de individuele behandeldoelen. Is aanpassing 

van behandelplan nodig? (nieuwe doelen, evaluatie 
termijnen en rolverdeling bij de verschillende doelen). 

• Overleg indien nodig de medicamenteuze behandeling 
met de huisarts.  

• Maak een vervolgconsult en registreer gegevens in HIS.   

POH 
 
 
 
POH i.o.m. HA 
 

Verwijzing/ 
Interventie 

• Voor verwijzing binnen de eerste of tweede lijn. RTA’s 
afspraken met longartsen, zie hoofdstuk 5. 

POH i.o.m. HA 

 
Bijlage: Proces instelfase COPD 
Bijlage: Medicamenteuze behandeling bij een niet ernstige longaanval  
Bijlage: Acute medicamenteuze behandeling van een ernstige longaanval 
Bijlage: Medicamenteuze behandeling COPD: vermindering klachten met luchtwegverwijders 
Bijlage: Medicamenteuze behandeling COPD: terugdringen aantal longaanvallen met ICS 

4.6 Stabiele behandelfase 
Na de diagnose en intensieve behandelfase volgt de stabiele behandelfase (controle patiënt). Patiënten 
gaan over op periodieke controle wanneer een stabiele situatie behaald is of de behandeldoelen behaald 
zijn. Echter na een ontregeling, bijvoorbeeld een exacerbatie is het soms nodig om de behandeling weer 
kort te intensiveren en weer de educatiedoelen, medicatie en leefstijladviezen te actualiseren. Tot deze 
groep behoren de COPD-patiënten die:  
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 Voldoen aan de gestelde behandeldoelen; 

 Weinig klachten hebben van COPD; 

 Goed kunnen omgaan met de beperkingen die COPD hen geeft; 

 Educatie en leefstijladviezen hebben gehad over hun ziekte; 

 Goed ingesteld zijn op medicatie en een goede inhalatietechniek hebben; 

 Spirometriewaarden hebben die zijn gestabiliseerd; 

 Weten wanneer ze bij verslechtering contact op moeten nemen met de praktijk. 
 
Tijdens deze fase is behandeling gericht op controleren en behouden van deze stabiele situatie. Een 
methode is d.m.v. placemat op je bureau samen met de patiënt de gespreksonderwerpen voor het 
consult te bepalen. Bij verergering van klachten volgt de patiënt weer de intensieve behandelfase tot 
weer een stabiele situatie bereikt is. Tijdens het consult wordt er een inventarisatie gemaakt en worden 
de onderstaande punten uitgevoerd/besproken. De volgorde van de te bespreken onderwerpen is een 
afweging van de zorgverlener in samenspraak met de patiënt. 
 
Tabel 4.7 Consultvoering stabiele behandelfase huisarts  en POH 

 Onderdeel Zorgverlening Zorgverlener 

 • Informeren naar welbevinden. POH  

Spirometrie • Idealiter 2 tot 4 weken afnemen voor de jaarcontrole bij de 
POH. 

• Doorgaans volstaat een postmeting met eigen medicatie, 
ook in geval van ACOS. 

• Beoordeling spirometrie door POH en huisarts. 
• Meegeven van MRC- en CCQ-vragenlijst ter voorbereiding 

op jaarlijkse controle.  

POH 
(uitvoering)  
HA  
(beoordeling)  

Voorlichting en 
zelf-
management 

• Bespreek uitslag spirometrie (indien van toepassing).  
• Bespreek aantal exacerbaties van afgelopen jaar, 

ondernomen acties en het voorkomen van exacerbaties 
(exacerbatieplan).  

• Geef educatie op maat over COPD, leefstijladviezen 
(beweging, voeding en stoppen met roken); 
griepvaccinatie, behandeling bijwerkingen en 
therapietrouw van de medicatie. 

• Voer de inhalatie-instructie minimaal 1x per jaar uit.  
Inhalatie-protocollen zie: www.inhalatorgebruik.nl  

• Bespreken persoonlijke situatie patiënt en co-morbiditeit 
die van invloed is op klachten en omgaan met COPD. Bijv. 
bij COPD-patiënten komt vaak een depressie voor. 

• Motivatie peilen, persoonlijke doelen bespreken, hierbij 
advies geven, en samen individueel zorgplan opstellen.  

• Bespreek of de patiënt de griepvaccinatie heeft gehad.  
Overig ondersteunend voorlichtingsmateriaal:  
www.Longfonds.nl, www.thuisarts.nl en www.apotheek.nl    

POH 

Ondersteunend 
onderzoek 

• Anamnese en welbevinden bespreken. 
• Bepaal lengte, gewicht (BMI) en gewichtsverloop.  
• Breng in kaart de beweegstatus en de conditie.  
• Vergelijk de ingevulde CCQ/MRC); vergelijk scores van 

de vorige afspraak. Een verschil bij CCQ van 0,4 is 
significant.  

POH 

http://www.inhalatorgebruik.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.apotheek.nl/
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Monitoring • Bepaal de ziektelast (neem uitslag van laatste 
spirometrie) en vergelijk deze indien mogelijk met de 
vorige keer (ziektelastmeter).  

• Evalueer de medicamenteuze behandeling, bijwerkingen, 
therapietrouw 

• Evalueer het IZP/behandeldoelen (afspraken rond de 
streefdoelen/ leefstijl). Is aanpassing van IZP/behandelplan 
nodig?  

• Maak een vervolgconsult voor over 1 jaar en registreer 
gegevens in HIS. Het kan zijn dat bij het niet behalen van 
behandeldoelen een extra consult over 3-6 maanden (bij 
de huisarts) wordt ingepland.  

• Overleg indien nodig met de huisarts.  

POH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POH i.o.m. HA 

Verwijzing/ 
Interventie 

• Voor verwijzing binnen de eerste of tweede lijn. POH i.o.m. HA 

 
 
4.6.1 Bepalen ziektelast  
De ernst van de aandoening wordt ingedeeld in de categorieën licht, matige of ernstige ziektelast. Bepaal 
of de patiënt lichte/matige/ernstige ziektelast heeft aan de hand van de onderstaande criteria.  
 
Tabel 4.8 Criteria voor onderscheid tussen lichte en matige ziektelast 

Parameter Afkappunt 

Klachten/hinder/beperkingen MRC ≥ 3 of CCQ ≥ 2¹ 

Exacerbaties ≥ 2 exacerbaties per jaar behandeld met orale corticosteroïden of ≥ 1 
ziekenhuisopname wegens COPD. 

Longfunctie² FEV1 na bronchusverwijding < 50% van voorspeld of < 1,5 liter 
absoluut of progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld ↓ FEV1 > 
150 ml/jaar) over 3 jaar of meer (≥3 metingen). 

Voedingstoestand Ongewenst gewichtsverlies > 5% per maand of > 10% per 6 maanden, 
of verminderde voedingstoestand. 

¹ MRC Medical Research Council dyspneuschaal (range 1-5); CCQ Clinical COPD Questionnaire (range 
0-6) (zie https://cahag.nhg.org/screeningsinstrumenten). 
² Bij monitoring: gebruik voor het bepalen van de ziektelast de laatste spirometrie-uitslag, 
klachten/hinder/beperkingen; CCQ-lijst en MRC-lijst, voedingstoestand en aantal exacerbaties. 

 
 

4.6.2 Lichte ziektelast   
Bij afwezigheid van alle criteria is er sprake van lichte ziektelast. Een patiënt met een lichte ziektelast 
wordt jaarlijks gezien. Hierbij verzorgt de POH een uitgebreide jaarlijkse controle en de huisarts voert 
indien nodig de follow up uit. Bij patiënten met een lichte ziektelast zonder klachten en die niet roken, 
behoeven geen spirometrie. Patiënten met een lichte ziektelast met klachten of die roken, is een 
spirometrie eens in de 3 jaar voldoende. 
 
4.6.3 Matige ziektelast   
Bij aanwezigheid van ≥ 1 criterium is er sprake van matige ziektelast. Patiënten met een matige ziektelast 
worden tenminste 2 maal per jaar door de POH gezien. Patiënten met een matige ziektelast behoeven 
jaarlijks een spirometrie. Echter bij patiënten die gestopt met zijn met roken, kan bij adequate omgang 
met de aandoening een spirometrie eenmaal per 3 jaar voldoende zijn.  
 
4.6.4 Ernstige ziektelast    
De overgang van matige naar ernstige ziektelast is een glijdende schaal; bij ernstige ziektelast is in het 
algemeen intensieve begeleiding noodzakelijk in de tweede of derde lijn om de behandeldoelen te 
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bereiken. Bij patiënten met een ernstige ziektelast wordt met de kaderhuisarts de meerwaarde van het 
wel of niet opnemen van de patiënt in het zorgprogramma besproken. 
 

4.6.5 Controle frequentie    
 
Tabel 4.9 Monitoring frequentie controleconsult en spirometrie  

Patiënten  Frequentie controleconsult  Frequentie spirometrie 

  

Instelfase COPD Na verandering medicatie 1-2 keer 

Lichte ziektelast¹ bij patiënten die niet 

(meer) roken en zonder klachten²  

Jaarlijks Niet 

Lichte ziektelast bij patiënten die 

(weer gaan) roken of met klachten³  

Ten minste jaarlijks Eenmaal per drie jaar 

Matige ziektelast Ten minste tweemaal per 

jaar 

Jaarlijks; bij adequate omgang 

met de aandoening bij patiënt 

die gestopt is met roken kan 

dit eenmaal per drie jaar 

Ernstige ziektelast In de tweede lijn In de tweede lijn 

Beperkte levensverwachting  Zorg op maat Niet aanbevolen 

Exacerbatie Extra na behandeling van de 

exacerbatie 

Niet extra 

¹ Ziektelast: (zie tabel 2): Bij afwezigheid van jaarlijkse spirometrie kan uitgegaan worden van de laatst 
gemeten waarden. 
² Zonder klachten (bij lichte ziektelast): MRC < 2 en/of CCQ < 1 en zonder exacerbatie de voorafgaande  
12 maanden. 
³ Met klachten (bij lichte ziektelast): MRC = 2 of CCQ ≥ 1 en < 2 of maximaal 1 exacerbatie de 
voorafgaande 12 maanden. 

 

Echter ook de patiënten die niet gemotiveerd zijn voor een intensieve behandeling in de instelfase of 
waar frequentere consulten volgens de POH geen meerwaarde biedt, vallen binnen deze groep. 
Bij het niet behalen van individuele doelstellingen wordt de motivatie van de patiënt besproken:  

 Patiënt wil/hoeft niets aan situatie veranderen à jaarcontrole over 12 maanden 

 Patiënt twijfelt/overweegt verandering follow up binnen 2 – 4 weken.  

 Patiënt wil één of meer risicofactoren aanpakken follow up binnen 1 – 3 maanden 
Bij het niet behalen van behandeldoelen kan een follow up volgen. Het kan zijn dat de patiënt niet 
reageert op de inhalatiemedicatie. Medicatie en inname ervan dienen te worden gecontroleerd en zo 
nodig worden bijgesteld. Indien nodig wordt er alsnog verwezen binnen de 1e en/of tweede lijn.  
 

4.6.5 Overlegcriteria POH met huisarts     
Het is belangrijk dat er structureel ruimte is voor overleg tussen POH en huisarts, zowel voor patiënten 
overleg als voor een periodiek beleidsmatig overleg. Praktijken dienen, voor zover zij dat nog niet hebben 
gedaan, hier zelf werkafspraken over te maken. De volgende overlegcriteria worden gebruikt om te 
overleggen met de huisarts. 
 

Overleg criteria 

De score op het CCQ-formulier is toegenomen zonder aanwijsbare oorzaak (een significant 
verschil is ≥ 0.4, COPD). 

De MRC-score is ≥ 3 (COPD). 

De patiënt heeft problemen met de medicatie. 
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De patiënt rapporteert klachten die niet direct aan COPD of astma zijn toe te schrijven of die 
ernstiger zijn dan verwacht. 

De patiënt had in het afgelopen jaar meer dan 2 orale corticosteroïd- of antibioticakuren nodig 
of is vanwege astma of COPD in het ziekenhuis opgenomen. 

De FEV1 is gedaald onder de 50% van de voorspelde waarde of FEV1 < 1,5 l (COPD). 
De FEV1 is gedaald onder de 80% (astma). 

Snel of progressief verloop ondanks maximale behandeling (dit is het geval als de FEV1 is 
gedaald met meer dan 0,1 l per jaar, niet tijdens een exacerbatie gemeten). 

De patiënt ongewild is afgevallen (en/of BMI < 21 bij COPD). 

Wanneer op basis van bevindingen de behandeling aangepast moet worden. 

Beoordeling spirometrie door huisarts (samen met de POH).  

 
Bijlage 14: Stoplichtmethode bij toenemende klachten  
Bijlage 15: Placemat tool 

Bijlage 16: CCQ vragenlijst 

Bijlage 17: MRC vragenlijst  
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5.VERWIJZING EN CONSULTATIE IN DE KETEN 

5.1 Ketenpartners  
In het zorgprogramma COPD werken de volgende zorgverleners samen in de keten: 

• Huisartsen en praktijkondersteuners  
• Longartsen; 
• Kaderarts COPD; 
• Diëtist van KZWF. 

Indien nodig vindt doorverwijzing naar de fysiotherapeut en/of POH-GGZ. De fysiotherapeut, POH-
GGZ, psycholoog, psychiater, arbo-arts en de thuiszorg zijn niet opgenomen in de ketenzorg. 

5.2 Consultatie kaderhuisarts COPD 
 Van belang is dat de expertise en kennis van de huisarts en POH-er wordt geborgd. Binnen het 
zorgprogramma bestaat de mogelijkheid om de kaderhuisarts COPD te consulteren. 

  

5.3 Regionale transmurale samenwerkingsafspraken (RTA’s) afspraken met longartsen  
In 2019 zijn de transmurale afspraken met de longartsen van het Westfriesgasthuis (WFG) over verwijzing 
en terug verwijzing herzien. Inhoudelijk zijn de afspraken gebaseerd op de Zorgstandaard COPD van de 
Long Alliantie Nederland.  
 
Communicatie en coördinatie 
Uitgangspunten zijn:  
• In de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het nodig is.  

• Afspraken over wie het hoofdbehandelaarschap heeft. Bij gedeelde zorg moet er duidelijkheid zijn 
over wie er aanspreekpunt is.  

• Bij verwijzing geeft de huisarts aan:  

o diagnostisch- of behandelprobleem  

o langdurige begeleiding of kortdurende analyse  
• De huisarts vermeldt in de verwijsbrief:  

o vraagstelling  

o ziektebeloop  

o voorgeschiedenis  

o ziektelast  

o medicatie  

o diagnostische problemen  

o co-morbiditeit  

o luxerende factoren  

o relevante uitslagen, zoals CCQ, MRC, spirometrie  

 In de diagnostische fase is de longarts primair aanspreekpunt.  

 De longarts stuurt een brief na vaststellen diagnose of behandelplan, bij terugverwijzing of anders 
minimaal jaarlijks.  

 Deze rapportage bevat:  
o beantwoording van de vraagstelling  

o diagnose  

o ziektelast/classificatie van de ernst  

o medicamenteus behandeladvies  

o niet-medicamenteus behandeladvies  

o toewijzing van zorg en hoofdbehandelaarschap  

Contactpersoon Naam  Email  

Kaderhuisarts COPD Marieke Poelma mpoelma@ketenzorgwf.nl 

mailto:mpoelma@ketenzorgwf.nl
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 Bij patiënten die onder controle van de longarts zijn, maar zich met klachten melden bij de huisarts, 
beoordeelt en behandelt de huisarts de patiënt. Afhankelijk van de voorgeschiedenis, de ernst van de 
exacerbatie of bij twijfel overlegt de huisarts met de behandelend (of dienstdoende) longarts.  

 Bij patiënten die onder controle van de huisarts zijn, maar zich met klachten melden bij de longarts, 
beoordeelt de longarts de patiënt en verwijst bij stabiele situatie terug naar de huisarts.  

 
Verwijzing van huisarts naar de longarts 
Een nadere analyse door een longarts wordt geadviseerd onder de volgende omstandigheden:  
1. Diagnostische problemen.  

2. Niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen ondanks adequate therapie.  

3. Niet of onvoldoende kunnen beantwoorden van de zorgvraag van de patiënt.  
Afspraken longgeneeskunde Westfriesgasthuis en Ketenzorg West-Friesland, maart 2016  
 
1. Diagnostische problemen  

 COPD op jonge leeftijd, arbitrair ≤ 50 jaar  

 Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van voorspeld of < 1,5 l absoluut  

 Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten  

 Nooit gerookt en geen onder behandeld astma  

 Ongewenst gewichtsverlies > 5%/maand, > 10%/6 maanden, of BMI <21  

 Verdenking hypoxemie: bijvoorbeeld perifere zuurstofsaturatie ≤ 92%, desaturatie bij inspanning > 
3% of ≤ 90% absoluut  

 
2. Niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen ondanks adequate therapie  

 Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven, bv CCQ ≥ 2, MRC ≥ 3  

 Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van voorspeld of < 1,5 l absoluut  

 Snel progressief beloop (toename dyspneu, afname inspanningsvermogen), ook bij stabiele FEV1  

 Progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld FEV1 > 150 ml/jaar) over meerdere jaren  

 Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling  

 Mogelijke indicatie voor longrevalidatie  

 Matig tot ernstige adaptatieproblemen  

 ≥ 2 exacerbaties afgelopen jaar, waarvoor orale steroïden  
 
3. Wens van de patiënt  
Ook de patiënt zelf kan het belangrijk vinden dat er een nadere analyse wordt verricht. Wanneer bij 
aanwezigheid van één van deze omstandigheden de patiënt niet verwezen wordt, wordt dit in het 
dossier (HIS/KIS) genoteerd met de daarbij behorende motivatie.  
 
Assessment en ziektelast  
Het assessment geeft in aanvulling op de GOLD- classificatie een meer gewogen inzicht in de ziektelast 
c.q. in de door de patiënt ervaren gezondheidsproblemen. De ziektelast bepaalt de positie van de patiënt 
in de keten.  
Patiënt met COPD met een lichte ziektelast in principe eerste lijn:  

 voldoet niet (meer) aan de criteria voor nadere analyse  

 FEV1 >50% van voorspeld  

 zonder ernstige klachten of beperkingen door dyspneu (MRC<3)  

 zonder ernstige adaptatieproblemen  

 zonder verminderde voedingstoestand (BMI <21 of gewichtsverlies van > 5% per maand of > 10% in 6 
maanden.)  

 zonder frequente exacerbaties (< 2 per jaar) waarvoor orale steroïden  

 bij wie de ziektelast in geringe mate beïnvloedt wordt door co-morbiditeit  
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Patiënt met COPD met een matige ziektelast, gebaat bij “gedeelde” zorg:  

 voldoet aan de criteria voor nadere analyse  

 waarbij behandeling dicht bij huis mogelijk is  

 waarbij wel frequente, uitgebreidere monitoring (en eventueel bijsturen van de behandeling) in de 
tweede lijn noodzakelijk is  

 
Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast:  

 voldoet aan de criteria voor nadere analyse  

 waarbij intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn (bijv. door middel van multidisciplinaire 
revalidatie) noodzakelijk is  

Afspraken longgeneeskunde Westfriesgasthuis en Ketenzorg West-Friesland  
 
Verwijzing van longarts naar huisarts  
Patiënt met COPD met een lichte ziektelast:  
Terugverwijzen naar zorg dicht bij huis binnen 3 maanden. Ook kan de huisarts na overleg met patiënt 
de behandelende longarts actief benaderen met een verzoek tot terugverwijzing.  
 
Patiënt met COPD met een matige ziektelast:  
Stabiel en de behandeldoelen zijn inmiddels behaald: terugverwijzing na follow up 3-12 maanden.  
 
Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast:  
Bij terminale zorg kan in overleg met de patiënt voor terugverwijzing naar zorg dicht bij huis gekozen 

worden. 

 

5.4 Verwijzing diëtist 
U verwijst door naar Diëtistenteam Ketenzorg West-Friesland m.b.v. het verwijsformulier van de diëtist. 
 
Verwijzing is op indicatie naar aanleiding van de Zorgmodule Voeding. Doorverwijscriteria naar de diëtist: 

 BMI ≤ 21 kg/m²; of ongewenst gewichtsverlies van > 5% binnen 1 maand of > 10% binnen 6 
maanden; 

 Bij matige en ernstige ziektelast is verwijzing naar de diëtist zinvol als onderdeel van een 
revalidatieprogramma. Bij een verminderde voedingstoestand zal de huisarts andere oorzaken 
hiervan moeten uitsluiten. Eventueel doorverwijzen naar de longarts is zinvol voor een 
behandeladvies; 

 BMI > 30 kg/m²; BMI > 25 kg/m² met co-morbiditeit en/of klachten ten gevolgen van het gewicht; 

 VVM-index bij mannen < 16 kg/m² of bij vrouwen < 15 kg/m². 
 

Bij een gewicht behorend bij een BMI 22–25 kg/m² spreken we van gezond gewicht. Belang van het 
bespreken van gezonde voeding is belangrijk. Er wordt gestreefd naar gewichtsbehoud. 
Bij een gewicht behorend bij een BMI >25–30 kg/m² spreken we van overgewicht. Het is belangrijk dit 
gewicht te handhaven door middel van gezonde voeding en voldoende beweging.  

5.5 Ondersteuning fysiotherapie 
Indien nodig vindt ondersteuning plaats van de fysiotherapeut. Verwijs naar een fysiotherapeut met 
module COPD en ervaring. De huisartspraktijk kan dit nagaan bij de fysiotherapiepraktijken waarmee 
wordt samenwerkt en dit toevoegen aan de sociale kaart. Maak afspraken met de fysiotherapeut over 
benodigde verwijsgegevens en methode van terugrapportage.  
De fysiotherapeut kan bij patiënten met COPD een rol spelen bij:  
• kortademigheid; 
• verminderd inspanningsvermogen; 
• fysieke (in)activiteit; 
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• hoestklachten; 
• gestoord mucustransport. 
De vergoeding hiervoor is niet opgenomen in de ketenzorg. Per januari 2019 zit de fysiotherapie in het 
basispakket. Vergoeding voor fysiotherapie wordt opgebouwd afhankelijk van de ernst van de 
ziektelast.  
In het eerste jaar geldt:  
• Groep A met Lichte/milde ziektelast: maximaal 5 sessies, 
• Groep B met matige ziektelast: maximaal 27 sessies, 
• Groepen C en D met (zeer) ernstige ziektelast; maximaal 70 sessies. 
Na het eerste jaar wordt het maximum aantal aangepast aan de hand van hoeveel 
onderhoudsbehandelingen er nodig zijn. De maximumaantallen zijn dan lager: 
• Lichte/milde ziektelast: geen.  
• Groep B met matige ziektelast: maximaal 3 sessies, 
• Groepen C en D met (zeer) ernstige ziektelast; 52 sessies. 
 

 
 

5.7 Ondersteuning POH-GGZ, psycholoog, psychiater en Arbo-arts  
Psychosociale problematiek kan leiden tot toename bij dyspneu/gevoel van dyspneu. Tevens kan COPD 
impact hebben op de kwaliteit van leven. Bij verandering van de CCQ score in het deel domein mentale 
klachten dient te worden overlegd met de huisarts en/of POH-GGZ. Veel praktijken hebben 
tegenwoordig een de POH-GGZ. Dit kan laagdrempelig voor een patiënt zijn. De huisarts/POH -GGZ 
probeert middels gesprekken ondersteuning te bieden aan de patiënt. Bij stress, angststoornissen of 
depressie kan worden overwogen om gelijktijdig met de andere interventies een psychosociale 
interventie aan te bieden gericht op stressreductie en stresshantering via eventuele  doorverwijzing naar 
de psycholoog en/of psychiater. De vergoeding hiervoor is niet opgenomen in de ketenzorg. Mocht COPD 
leiden tot werk gerelateerde klachten/stress/beperkingen dan adviseert de huisarts de patiënt om 
contact op te nemen met de Arbo-arts.  
 

5.8 Ondersteuning door de thuiszorg 
De thuiszorg kan in de thuissituatie ondersteuning geven in de zorg voor COPD patiënten. Zo wordt zij al 
ingeschakeld door de ziekenhuizen als er sprake is van verneveling en/of zuurstof thuis, maar kan zij ook 
inhalatie-instructie thuis geven. De omring heeft een longverpleegkundige die hiervoor kan worden 
geconsulteerd. 
De vergoeding hiervoor is niet opgenomen in de ketenzorg. Dit kan per soort (aanvullende) verzekering 
verschillen. Laat de patiënt hiervoor informeren bij zijn eigen zorgverzekering.  
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6. Therapieën, behandelingen en interventies 

6.1 Medicamenteuze therapie  
Bij COPD wordt vaak gebruikt gemaakt van medicatie via inhalatoren. Allereerst wordt ingeschat of de 
patiënt met een dosis-aerosol of een poederinhalator uit kan komen. Vervolgens wordt volgens de NHG-
standaard een bronchusverwijder voorgeschreven.  
In principe wordt gestart met een kortwerkende bronchusverwijder, een Bètamimeticum of een 
anticholinergicum. Als deze na 2 weken onvoldoende effect heeft, vervangt men deze  door een  
kortwerkende bronchusverwijder uit de andere groep, of voegt men een andere toe. Wanneer de 
behandeldoelen hier niet mee gehaald worden, wordt gestart met een langwerkende bronchusverwijder. 
Zo nodig worden beide langwerkende soorten bronchusverwijders gecombineerd. Combinatiepreparaten 
hebben niet de eerste voorkeur: bij een goed ingestelde COPD kan het wel de therapietrouw bevorderen. 
Vooralsnog is er geen plaats in de eerste lijn voor de nieuwe middelen als glycopyrronium en indacaterol 
voor COPD-patiënten met lichte ziekte last en lichte obstructie. 
 

6.1.2. Formularium COPD/Astma West-Friesland 
In de regio West-Friesland is het formularium COPD/Astma West-Friesland ontwikkeld. Bij de keuze voor 
medicatie is gebruik gemaakt van de NHG-standaard Astma en de NHG-standaard COPD. De 
factoren waar rekening mee gehouden is met betrekking tot de keuze van de devices zijn  

• Kosten 
• Gebruiksgemak 
• Zit er een teller op?  

 Proeft of hoort de patiënt dat hij geïnhaleerd heeft?  

 Doelmatigheid  

 Zelfde device bij verschillende middelen (zogenaamd ‘straatje’). 
Het formularium is samengesteld door M. Poelma, huisarts en kaderhuisarts Astma/COPD Ketenzorg 
West-Friesland. T.C.A. Sandstra, apotheker Apotheek Stede Broec. Met dank aan afdeling 
Longgeneeskunde, Westfriesgasthuis. 
 
Bijlage12 en 13: formularium COPD en Astma 
 

6.1.2. Inhalatie-instructie 
De inhalatietechniek wordt geïnstrueerd door de huisarts, POH en/of apotheker, waarna de 
inhalatietechniek jaarlijks wordt gecontroleerd. De huisartspraktijk maakt hierover afspraken met de 
apotheken uit de regio. Tevens na een longaanval wordt de inhalatie-instructie herhaald.   
Inhalatie-protocollen zie: www.inhalatorgebruik.nl   
 

6.1.3. ICS gebruik en afbouwen  
Bij patiënten met frequente exacerbaties kan het aantal exacerbaties door het gebruik van een 
onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) verminderen. Er is alleen een indicatie voor 
inhalatiecorticosteroïden bij frequente exacerbaties (> 2 per jaar) en/of ernstige obstructie.  Na 12 
maanden wordt geëvalueerd of dit minder frequent een exacerbatie geeft. Zo niet, dan wordt het 
inhalatie-corticosteroïd weer gestopt. 
In 2017 is het afbouwen/stoppen met ICS een speerpunt bij KZWF. Onderbouwing voor het afbouwen 
van ICS heeft met name te maken met de bijwerkingen bij het gebruik van ICS bij COPD patiënten zoals 
orofaryngeale candidiasis, zere keel, heesheid, rhinitis, bovenste luchtweginfecties, blauwe plekken, 
hyperglycemie en pneumonie.   

6.2 Voedingsadvies  
Voedingstoestand en BMI worden nagegaan en er wordt voedingsadvies gegeven. De POH voert 
Zorgprofiel 1 en 2 uit en maakt de Richtlijnen Gezonde Voeding bespreekbaar met de patiënt. Een patiënt 
met een BMI van 21-30 kan onder begeleiding van de POH blijven, mits anders geïndiceerd, zie hiervoor 
verder de Zorgmodule voeding.  

http://www.inhalatorgebruik.nl/
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Patiënten met ongewenst gewichtsverlies of een lage BMI (<21) hebben meer last van kortademigheid, 
minder inspanningstolerantie mindere kwaliteit van leven en hogere mortaliteit.  
Ook patiënten met obesitas hebben minder functionele capaciteit, kwaliteit van leven wordt minder en 
mortaliteit hoger. 
Matige of ernstige COPD en een BMI >25 hebben een gunstig effect op overleving bij stabilisatie van 
gewicht.  

6.3 Beweegadvies   
Het beweegadvies volgens de Beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad wordt geadviseerd. De 
norm schrijft voor dat iedere volwassene minimaal 150 minuten per week, verspreid over diverse dagen,  
matig of zwaar intensieve inspanning moet leveren. Spier en botversterkende activiteiten (voor ouderen 
inclusief balansoefeningen) minimaal 2 x per week. Voorkom veel stilzitten.  

6.4 Stoppen met roken programma 
In de huisartsenpraktijk is belangrijke gezondheidswinst te behalen door rokers aan te sporen te stoppen 
met roken met als doel:   
• De gezondheidsproblemen die roken met zich meebrengt te verminderen of te voorkomen; 
• Daarmee de levensduur te verlengen;  
• De kwaliteit van leven van de patiënt en diens omgeving te verbeteren.  
  
De begeleiding van patiënten stoppen met roken is inbegrepen in het zorgprogramma. In onderstaande 
tabel wordt een richting gegeven op duur en de inhoud van de zorgverlening. Echter moet per patiënt op 
maat bekeken worden welke behoefte er zijn.  
 
Tabel 6.1  Voorbeeld consulten stoppen met roken voor patiënten.     

Fase Consult Activiteiten  
 

Anamnese  
 

Regulier consult 
zorgprogramma  

• Vraag naar rookstatus: Rokers krijgen duidelijk stopadvies.  
• Vraag naar motivatie om te stoppen met roken.   

Intake  
 

Intakegesprek • Mate van nicotine afhankelijkheid bepalen (vragenlijst 
Fagerström).  

• Motivational interviewing gebruiken voor inventarisatie 
motivatie en barrières.  

• Maak samen een stopplan:  
o   stopdatum;  
o   sociale steun van anderen;  
o   anticiperen op moeilijke momenten.  

• Doelen bespreken en vastleggen.  
• Ondersteuningswens bespreken.  
• Hulpmiddelen bespreken.   
• Plan vervolgafspraak. 

Interventie Vervolgafspraken 
(gemiddeld 3) 

• Vragen naar veranderingen in gezondheid en gedrag.  
• Adviseren m.b.t. terugval of vervangend gedrag.  
• Moeilijke momenten bespreken.  
• Rookrituelen bespreken en veranderen.   
• Telefonische consulten (gemiddeld 3). 

 
Hulpmiddelen en medicatie: 
• Nicotine vervangende middelen: Nicotine vervangende middelen (NVM) zoals kauwgom, pleisters en 

sublinguale tabletten, en de medicamenten Varenicline, Nortriptyline en Bupropion, zijn ongeveer 
even effectief bij stoppen met roken. De NHG standaard Stoppen met Roken stelt dat, gezien de 
vergelijkbare effectiviteit en de geringere bijwerkingen en contra-indicaties NVM de eerste keus zijn.  

• Medicamenten: Varenicline, Nortriptyline of Bupropion worden in de NHG standaard beschouwd als 
gelijkwaardig. Deze medicamenten kunnen eventueel in combinatie met NVM gebruikt worden. De 
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patiënt komt in aanmerking voor medicamenteuze ondersteuning:  
o als de patiënt meer dan 10 sigaretten per dag gebruikt;  
o als de patiënt daar expliciet om vraagt;  
o als eerdere stoppogingen met NVM zijn mislukt. 

Afhankelijk van de mate van nicotineafhankelijkheid, de behoefte van de patiënt en eventuele contra-
indicaties wordt één middel of een combinatie van middelen aangeboden.   
Voor uitgebreidere informatie, zie NHG Standaard Stoppen met Roken. 
 

 

Bijlage 8: Medicamenteuze behandeling COPD: terugdringen aantal longaanvallen met ICS 
Bijlage 9: Medicamenteuze behandeling bij een niet ernstige longaanval 
Bijlage 11: Medicamenteuze behandeling: bepalen inhalatietherapie (inhalator) 
Bijlage 18: Stoppen met roken; Curve van Fletcher  

Bijlage 19: Stoppen met roken; Rookstatus  

Bijlage 20: Stoppen met roken; vragenlijst Fagerström 

Bijlage 22: Zorgmodule voeding 
Bijlage21: ICS afbouwen stappenplan 

Zie KZWF folder ICS afbouwen 
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7. ORGANISATIE EN TAAKVERDELING 

7.1 Taakverdeling in de praktijk  
De precieze taakverdeling tussen huisarts, POH en praktijkassistente dient op praktijkniveau te worden 
vastgelegd, de zorggroep kan hierin ondersteunen. Uitgangspunt hierbij is dat de POH de centrale 
zorgverlener is en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners en patiënt.  
 
Het is belangrijk dat er vaste werkafspraken in de praktijk worden gemaakt. Het schema in de 
hoofdstukken intensieve- en stabiele fase bevatten de taken in het kader van de COPD. Met deze 
schema’s kan de taakverdeling tussen de betrokken praktijkmedewerkers worden vastgelegd. Het  komt 
er op neer dat in de meeste gevallen de POH het risicoprofiel opstelt, een risicoscore bepaald en de 
uitkomsten hiervan met de patiënt bespreekt, evenals de effecten van leefstijlveranderingen en 
medicatie. De HA gaat samen met de geïnformeerde patiënt een behandelplan opstellen. De begeleiding 
van de uitvoering van het behandelplan wordt  door de POH opgepakt. Bij problemen wordt overlegd 
met of verwezen naar de huisarts. 
 
Het is belangrijk dat er structureel ruimte is voor overleg tussen POH en huisarts, zowel voor patiënten 
overleg als voor een periodiek beleidsmatig overleg. Praktijken dienen, voor zover zij dat nog niet hebben 
gedaan, hier zelf werkafspraken over te maken.  
 

Het advies vanuit KZWF is om de volgende boeken aan te schaffen:  

 Protocollaire Astma & COPD zorg (2018) 
Hierin staan concrete richtlijnen die kunnen ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van het COPD-
spreekuur.  

7.2 Voorwaarden voor deelname COPD-keten 
Aan deelname zijn de volgende randvoorwaarden verbonden: 

 Diagnostiek en uitvoering van de COPD-zorg volgens het zorgprogramma 

 Aanwezigheid van een oproepsysteem en no-show beleid 

 Complete en juiste registratie van de indicatoren, volgens de KZWF minimale registratieset COPD 

 STIZON/INSZO contract om gegevens uit het HIS te extraheren en indicatoren digitaal inzichtelijk te 
maken m.b.v. SAS VA. 

 Voldoende POH inzet beschikbaar. 

 Er is voldoende specifieke deskundigheid van de huisarts en de praktijkondersteuner aanwezig. 

 Alle betrokken zorgverleners hebben goede afspraken gemaakt over taakverdeling en samenwerking.  
 

7.3.Aanmaken van verrichtingen  
Ketenzorg wordt als integrale zorg rechtsreeks gefinancierd door de zorgverzekeraar met een integraal 
DBC-tarief waar de vergoeding voor de geleverde huisartsenzorg een deel van uit maakt. 
De onderzoeken en consulten om de diagnose te stellen vallen niet binnen de COPD Ketenzorg. Deze 
inspanningen kunnen als consult, dan wel via de Modernisering & Innovatie (M&I-) verrichting 
gedeclareerd worden. Zodra de COPD-patiënten in COPD Ketenzorg zijn geïncludeerd, kunnen geen 
consulten en M&I-verrichtingen ten aanzien van de COPD-zorg door de praktijk worden gedeclareerd. 
Nieuwe COPD-patiënten worden vanaf de eerste dag van het nieuwe kwartaal opgenomen in de COPD 
Ketenzorg. 
 
Onder huisartsenzorg vallen ook zaken die niet direct patiëntgebonden contacten betreffen zoals:  

 Management praktijk: oproep- en bewakingsysteem, administratie, materialenbeheer en overzicht 
patiënten actualiseren.  

 Overlegtijd van HA en POH om het behandelbeleid/zorgplan van de patiënt te bespreken en zo nodig 
te optimaliseren.  
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 Bespreking spiegelinformatie (minimaal 1 keer per jaar); dit gaat in na het eerste jaar van diagnose. 
Onderwerpen ter bespreking: kwaliteitsparameters, benchmarkgegevens, casuïstiek, nieuwe 
ontwikkelingen in de chronische zorg, no show van patiënten.  

 Consultatie kaderhuisarts bij vragen of voor overleg.  

 Reistijd om de huisbezoeken uit te voeren. 

7.4 Informeren en toestemming patiënt 
Voordat een patiënt kan deelnemen aan het COPD zorgprogramma, moet hij geïnformeerd worden over 
de inhoud van het zorgprogramma. Daarnaast moet hij toestemming geven voor:  

 Deelname aan het zorgprogramma.   

 Digitale gegevensuitwisseling in het ketenportaal. 

 Toestemming voor het gebruik van gepseudonimiseerde routinezorgregistratiegegevens voor het 
monitoren van de kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek. 

 Indien de patiënt akkoord gaat, wordt de patiënt aangemeld bij de ketenzorg COPD. Uitschrijving 
van de patiënt kan gedaan worden via het mutatieformulier. 

7.5 Oproepsysteem en no-show beleid 
Het oproepsysteem en no-show beleid vastleggen zodat alle medewerkers op de hoogte zijn en er 
eenduidig gewerkt wordt.   
 
Oproepsysteem 
Diverse mogelijkheden 

 Zet het controlebeleid (NHG code: 1785) in je (digitale)protocol/module.  
Je kan lijsten aan de hand van de controlefrequentie (1x pj, 1 x p 3 mnd, 1 x p mnd) maken van 
patiënten die je gemist hebt of die je moet oproepen. 

 Begin van het jaar een lijst uitdraaien van alle keten patiënten:  
o hoofdbehandelaar HA (NHG code: 2401 ), deelname ketenzorg COPD (NHG code: 3829).  
o een uitnodiging voor het spreekuur sturen mét een datum en tijd of de praktijkassistente 

maakt telefonisch een afspraak met de patiënt. 
o Van te voren kijken of lab. aanvraag nodig is en deze meesturen. 

 Koppel aan de meetwaarden een geldigheidsduur tot de volgende datum waarop de patiënt voor 
controle moet komen. Je kan dan later zoeken op verlopen meetwaarden.  

 Andere mogelijkheden 
o Medicatiebewaking 
o Excel bestand  
o Patiënt in de geboortemaand uitnodigen 

Voor NHG codes zie bijlage 23 

 
No show beleid 
Op de  website van KZWF vindt u een no-showbeleid met een stroomschema en voorbeeldbrieven.  
De procedure en de brieven zijn afgeleid van het no-showbeleid van INEEN. De brieven zijn 
vereenvoudigd zodat deze ook voor laaggeletterde patiënten zijn te gebruiken.  
Het no-showbeleid heeft betrekking op patiënten die (herhaaldelijk) niet verschijnen op 
achtereenvolgende controleafspraken binnen de ketenzorg; aangeduid als “no-show”. Als een patiënt 
herhaaldelijk niet verschijnt bij controleafspraken en niet reageert op uitnodigingen voor 
controleafspraken kan een huisarts de afweging maken om deelname aan het ketenzorgprogramma 
eenzijdig te beëindigen.  
De benodigde stappen om tot een zorgvuldige afweging te komen kunnen per situatie verschillen. De 
inschatting van de huisarts speelt hierbij een cruciale rol. Een dergelijke afweging is niet alleen 
afhankelijk van het missen van controleafspraken, maar ook gebaseerd op de kennis van een huisarts 
over de persoonlijke omstandigheden van de patiënt en zijn/haar omgeving. Een besluit over het 
beëindigen van deelname aan een ketenzorgprogramma is omgeven met zorgvuldigheidseisen en gericht 
op het nakomen van de zorgplicht van een huisarts.  
Vanwege deze zorgplicht mag van een huisarts worden verwacht dat hij/zij patiënten blijft aanspreken en 
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motiveren om aan het ketenzorgprogramma deel te nemen. 
Stroomschema no showbeleid, bijlage 7 
Het Stroomschema no show beleid met de bijbehorende brieven: 
https://www.diabeteszorgsysteem.nl/no-show-beleid/ 

7.6 registratie in HIS en ketenportaal 
De COPD registratieset beschrijft een set aan parameters die minimaal benodigd zijn voor een accurate 
registratie in het HIS bij de COPD consulten. De set is door KZWF samengesteld waarmee de registratie 
eenduidiger en inzichtelijker wordt en ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. Deze registratiecodes 
worden gebruikt voor de landelijke benchmark van Ineen, de spiegelinformatie van KZWF en zijn tevens 
te gebruiken voor de uitspoel van de NHG indicatoren. 
Zie bijlage 23: minimale registratieset COPD 

7.7 Indicatoren voor evaluatie en monitoring 
Om kwaliteit van zorg te volgen monitort KZWF o.a. indicatoren. KZWF neemt hiervoor als uitgangspunt:  

 De 6 tot 8 indicatoren die per keten vanuit InEen zijn vastgesteld voor de landelijke benchmark 
ketenzorg. De landelijke benchmark indicatoren zijn vastgelegd in samenspraak met de NHG, InEen 
en ZN. 

 De maatwerk indicatoren die door de kaderhuisarsen voor de betreffende zorgprogramma’s als 
belangrijk en actueel zijn betiteld. 

 
Evaluatie van de informatie 
Informatie wordt geëvalueerd met drie verschillende partijen, op basis van de bovengenoemde 
indicatoren 

 Jaarlijkse spiegelinformatie naar de huisartspraktijken en bespreking hiervan tijdens de 
praktijkbezoeken.  

 Jaarlijkse anonieme landelijke benchmark van InEen: op basis van de landelijke benchmark 
indicatoren.  

 Jaarlijks anonieme rapportage (InEen) aan de zorgverzekeraar: op basis van de landelijke benchmark 
indicatoren.  

 
Speerpunten/aandachtspunten 
Jaarlijks wordt een aantal speerpunten door de expertteams/bestuur bepaald voor de zorgprogramma’s 
waar dat jaar extra aandacht aan wordt besteed. Deze speerpunten worden gecommuniceerd via de 
nieuwsbrief en evt. toegelicht tijdens het praktijkbezoek.  
 
Resultaatafspraken 2020-2021 – variabele beloning 
Resultaatafspraken zijn aanvullende afspraken op de overeenkomst multidisciplinaire zorg 2020-2021 
met de zorgverzekeraar en zijn onderdeel van het  ketenzorgcontract.  

7.8 Verantwoordelijkheden KZWF 
KZWF is ISO-gecertificeerd voor het leveren van ketenzorg Diabetes Mellitus, COPD en COPD.  
 
De activiteiten van KZWF zijn gericht op de organisatie en ondersteuning van multidisciplinaire 
samenwerking. Taken zijn oa:  

 Een uitwerking van de zorgstandaard (Inhoud & organisatie) naar zorgprogramma. Hierin zijn 
opgenomen:  

o Taakverdeling 
o Behandelrichtlijnen KZWF 
o Verwijs en terugverwijsafspraken 

 Een werkwijze waarin een vertaling wordt gemaakt van het zorgprogramma naar de huisartsen 
praktijken. Hierin wordt tevens aangegeven of en hoe er verbinding wordt gelegd met relevante 
andere disciplines.  

https://www.diabeteszorgsysteem.nl/no-show-beleid/
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 Een beheer-, onderhoud-, en optimalisatiecyclus van het zorgprogramma (PDCA). Ook is beschreven 
hoe wordt omgegaan met aanpassingen in zorgstandaarden en zinvolle innovaties.  

 Beschrijving van vereiste scholing van professionals 

 Beschreven werkwijze rondom 
o Stimuleren zelfredzaamheid 
o Zorgplan sturing 
o Patiënt communicatie 

 Uitvoering geven aan kwaliteitsbeleid conform Ineen kwaliteitsbeleid en voldoen aan onder andere 
o Kwaliteitscyclus 
o Spiegelen 
o Transparantie en inzicht in praktijkvariaties 
o Doelmatigheid. Binnen context van keten gerelateerde NHG standaarden tot doelmatige 

invulling komen (receptuur, verwijzing, diagnostiek etc.) 
o Invulling geven aan juiste zorg op juiste plek (door juiste hulpverlener) 

 Aanwezigheid van juiste ICT structuur (keten informatie systeem) 

 Gemandeerd regionaal aanspreekpunt voor ketenpartners en zorgverzekeraar.  
 
KZWF ondersteunt de praktijken bij de voorbereidingen om te kunnen deelnemen middels een 
implementatietraject. Voorwaarden voor deelname zijn onder meer deelname aan dit 
implementatietraject en het bijbehorende scholingstraject, minimale beschikbaarheid POH. De 
deelnemende praktijken zullen minimaal 1 x per jaar bezocht door huisartsondersteuners van KZWF. Doel 
van dit bezoek is feedback geven aan de hand van de indicatoren, ervaringen bespreken en waar nodig 
aansturen/adviseren. 
 
KZWF biedt deskundigheidsbevordering aan de huisartspraktijken aan. Deze bestaat uit de scholingen 
voor POH en huisartsen. KZWF vraagt hiervoor een bijdrage. De inhoud van de scholingen zijn gericht op 
actuele onderwerpen en kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg binnen de zorggroep.  

11.2 Scholingen 
Zie hiervoor het scholingsplan op de website. Voor informatie: scholingscoordinator@ketenzorg.nl 
Scholing coördinatoren: Susan Rus en Janneke van der Wielen 
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8. Bronvermelding 

Onderstaande bronnen zijn gebruikt bij het tot stand komen van dit zorgprogramma: 

 NHG-standaard COPD 2015. 

 Protocollaire Astma/COPD zorg 2018. 

 Uitwerking inkoopbeleid multidisciplinaire zorg 2020 

 CBO Richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD 2010. 

 Landelijk Transmurale afspraak COPD 2015 Longfonds (voorheen Astmafonds). 

 NHG-praktijkwijzer Astma/COPD 2015. 

 Scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease (Thorax) 1999. 

 Usefulness of the Medical Research Council (MRC) dyspneua (Bestall J.C., Paul E.A.,Garrod 
R.,Garnham R., Jones P.W., Wedzicha J.A.) 1999. 

 www.inhalatorgebruik.nl 

 www.longfonds.nl  

 www.thuisarts.nl  

 www.apotheek.nl  

 Zorgstandaard COPD Long Alliantie Nederland (LAN) 2010 

 https://www.artsenwijzerdietetiek.nl/longziekten/copd 
 

http://www.inhalatorgebruik.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.apotheek.nl/
https://www.artsenwijzerdietetiek.nl/longziekten/copd
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Bijlage 1: Anamneselijst gespreksonderwerpen voor intake COPD en Astma  

Onderdeel Onderwerpen 

Algemeen  leeftijd; 

 geslacht. 

Luchtweg 

gerelateerde 

klachten 

 kortademigheid; 

 piepende ademhaling; 

 chronisch hoesten (> 3 maanden); 

 productieve (ochtend) hoest; 

 frequentie kortademigheid en/of piepen; 

 periodes zonder klachten; 

 nachtelijke klachten; 

 problemen om het slijm weg te hoesten; 

 niezen, loopneus, jeuk in de neus of ogen of hardnekkig verstopte neus 

(aanwijzingen voor allergie). 

Overige klachten  pijn op de borst; 

 hartkloppingen. 

Allergie en 

aspecifieke 

hyperactiviteit 

 huisdieren; 

 vochtig en/of stoffig huis/werkomgeving; 

 tabaksrook;  

 andere aspecifieke prikkels (koude lucht, mist, baklucht, verflucht, 

sigarettenrook, parfum, etc.). 

Beroep  meer klachten op het werk? 

 gevolgen van klachten voor het werk. 

Roken  roken; 

 aantal jaren gerookt/aantal per dag/pakjaren; 

 stoppogingen ondernomen. 

Gewicht  sprake van gewichtsafname/toename. 

Lichamelijke 

activiteit 

 lichaamsbeweging. 

Psychosociaal  angst; 

 depressie; 

 sociale situatie. 

Voorgeschiedenis  astma in de voorgeschiedenis; 

 frequente luchtweginfecties of periodes met bronchitis of hoesten; 

 atopische aandoeningen in de voorgeschiedenis: constitutioneel eczeem, 

hooikoorts/allergische rhinitis; 

 klachten uitgelokt door medicatie (bijv. aspirine, NSAID’s, Bètablokkers, 

ACE-remmers); 

 eerdere luchtwegmedicatie (effect). 

Familie  longaandoeningen in eerstegraads familie; 

 atopische aandoeningen bij eerstegraads familie. 

(1) Vetgedrukt staan de benodigde items die bepalend zijn voor de diagnose astma. 

*Beroepen en bedrijfstakken met een verhoogd risico op COPD 
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 Beroep/Bedrijfstak Blootstelling 

Betonwerker, bouwvakker, cementindustrie Kwarts 

Wegonderhoud, keramische Kwarts 

Industrie ijzergieterij, staalproductie Kwarts 

Varkenshouder, kippenfokker Organische stof 

Mengvoederindustrie, graanoverslag Organische stof 

Houtverwerkende industrie, meubelmakerij Houtstof 

Metaalbewerker Oliemist, grafiet 

Lasser Lasrook 

(Ex)mijnwerker Koolstof, kwarts 
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Bijlage 2: Diagnose COPD 
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Bijlage 3: Diagnose astma 
 

De diagnosestelling astma in de huisartsenpraktijk beperkt zich tot een grondige anamnese, 
lichamelijk onderzoek en meting van de longfunctie. De diagnose astma wordt gesteld bij patiënten 
die periodiek klachten hebben van dyspneu, piepen op de borst en/of (productief) hoesten. 

 



 Zorgprogramma COPD Ketenzorg West-Friesland april 2020   38 

Bijlage 4: Uitvoering en beoordeling spirometrie in de praktijk 
 

Organisatie  
De huisartsenpraktijken kan de spirometrie zelf uitvoeren in de praktijk wanneer er een POH en HA de 
CASPIR cursus (module 1-5) heeft gevolgd en elke 3 jaar de herhaling (module 6) heeft gedaan.  
 
Het is ook mogelijk om de patiënten door te verwijzen naar een diagnostisch centrum West-Friesland 
(DCWF). De patiënt krijgt een verwijsformulier mee om de spirometrie te laten uitvoeren door DCWF. Op 
het formulier wordt vermeld dat het hierbij om een ‘ketenzorg COPD’ sprirometrie gaat. De praktijk 
ontvangt de uitslagen via de post. De mogelijkheid wordt onderzocht om dit in de toekomst digitaal te 
versturen.  Indien de huisartspraktijk geen spirometrie verricht worden de kosten van de spirometrie per 
patiënt aan de praktijk doorbelast6 door het in mindering brengen van door de huisarts te ontvangen 
DBC tarief.   
 
De software van de huidige spirometers is niet altijd geschikt om direct een postmeting mogelijk te doen. 
Daarvoor dient er eerst 1 pré-meting gedaan te worden, waarna het apparaat op postmeting 
gezet kan worden. Strikt genomen is deze pré-meting dus geen pré-meting, maar een postmeting. De 
CAHAG is in gesprek met de leveranciers om dit te veranderen. 
 
 
Uitvoering  
In de diagnostische fase moet spirometrie voor en na gestandaardiseerde bronchusverwijding gedaan 
zijn in stabiele fase, zodat niet een tijdelijke obstructie i.v.m. een luchtweginfectie de basis vormt van de 
chronische diagnose COPD.  
Wanneer de diagnose COPD gesteld is, kan volstaan worden met een postmeting. Hierbij heeft de 
patiënt zijn/haar eigen inhalatiemedicatie geïnhaleerd ruim voordat de spirometrie wordt afgenomen. 
Mocht een patiënt geen inhalatie-medicatie gebruiken, dan wordt voorafgaand aan de spirometrie 
salbutamol of Ipratropium geïnhaleerd op de praktijk, waarna een postmeting volgt. Zie ook de NHG 
standaard COPD. De frequentie van de spirometrie hangt af van het ziektelast.  

 
1. Indien noodzakelijk: kalibreer de spirometer volgens voorschrift van de fabrikant. 

2. Registreer leeftijd, geslacht, lichaamslengte (zonder schoenen, hielen tegen de muur, recht 

vooruit kijken), en afkomst (bijvoorbeeld Kaukasisch) van de patiënt. 

3. Vraag naar het  aantal  verstreken  uren  sinds  de  laatste  inhalatie  van  een luchtwegverwijder. 

4. Instrueer de patiënt ten aanzien van de uitvoering van de longfunctietest. 

 
Uitvoering prebronchilatoire meting: 
5. Laat de patiënt rechtop zitten. 

6. Laat een volledig geforceerde ademmanoeuvre uitvoeren, met neusklem: 

- eerste maximale inspiratie; 

- vervolgens een snelle, krachtige, vloeiende en volledige expiratie van minimaal 6 seconden; 

- tenslotte een snelle, krachtige en volledige inspiratie. 

7. Motiveer patiënt maximaal uit te blazen, let tijdens de manoeuvre op de volgende punten: 

- mondstuk tussen tanden en lippen; 

- geen luchtlekkage langs het mondstuk; 

- handhaving van de rechte houding; 

- voldoende inspanning voor volledige uit- en inademing. 

 

                                                           
6 COPD ketenzorgovereenkomst Huisartsen  
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Controle van een uitgevoerde ademmanoeuvre: ACCEPTATIE: 
8. Beoordeel het expiratoire deel van de flow-volumecurve: 

- geen aarzeling, hoest of glottisafsluiting, zeker niet in de eerste seconde van de expiratie; 

- een expiratieduur van minder dan 6 seconden is acceptabel als al gedurende minstens  

1 seconde geen volumeverandering meer optreedt. 

9. Beoordeel het inspiratoire deel van de flow- volumecurve: 

- als het ingeademde volume groter is dan het uitgeademde volume was de 

aanvankelijke inspiratie niet optimaal of was er luchtlekkage bij het mondstuk. 

 
Herhaling van de ademmanoeuvre: REPRODUCEERBAARHEID (herhaalbaarheid): 
10. Laat de patiënt de ademmanoeuvre herhalen: 

- 3 technisch goed uitgevoerde manoeuvres (max. 8 pre en max. 8 post) zijn nodig voor een 

reproduceerbare spirometrie; 

- voor een reproduceerbare meting mogen de twee hoogste FEV1- waarden en FVC- 

waarden onderling niet meer dan 150 ml of 5% verschillen. 
 

Inhaleren luchtwegverwijder: 
11. Laat de patiënt per voorzetkamer de gekozen luchtwegverwijder inhaleren (salbutamol 

400 mcg (4 x 100mcg)). Gebruik ipratropium indien salbutamol niet tot de mogelijkheden behoort. 
12. Laat de salbutamol 15 minuten inwerken (ipratropium 45 minuten). 

 
Uitvoering postbronchilatoire meting: 
13. Herhaal de stappen 5 t/m 10. 

 
Registratie van de meetresultaten: 
14. Beoordeel de geblazen curves: 

- snelle stijging; 

- scherpe piek; 

- gladde curve; 

- geleidelijke daling naar X-as. 

15. De hoogste FVC en FEV1 uit de 3 geaccepteerde manoeuvres vormen het testresultaat; 

deze 2 parameters hoeven niet afkomstig te zijn uit dezelfde manoeuvre. 
16. De beste van de drie verkregen flow-volumecurven is de curve waarvan de som van de 

FVC en FEV1 het hoogste is. Registreer de FEV1/FVC waarde van deze curve. 
17. Interpreteer de curve: GEBRUIK DE POSTBRONCHILATOIRE WAARDES: 

- FVC ≥ 80 % van voorspeld: restrictie niet aanwezig; < 80 %: vermoeden van restrictie; 

- FEV1/FVC-ratio (na bronchusverwijding) kleiner dan het 5de percentiel (van de 

referentiewaarden): passend bij obstructie; 

- FEV1 ≥ 80 % van voorspeld: lichte obstructie, Gold 1; 

- 50-80 % van voorspeld: matige obstructie, Gold 2; 

- 30- 50 % van voorspeld: ernstige obstructie: Gold 3; 

- < 30 % van voorspeld: zeer ernstige obstructie: Gold 4; 

- let op: bij een FEV1 ≥12 % en ≥ 200 ml t.o.v. voor verwijding: reversibiliteit aangetoond. 

18. Indien de uitvoering van de spirometrie niet goed is: opnieuw spirometrie, met extra 

aandacht voor uitvoering, of verwijs voor uitvoering naar huisartsen- of longfunctie-

laboratorium. 

 
Aandachtspunten bij de uitvoering van Spirometrie: 
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Geef een luchtwegverwijder via een dosisaërosol met voorzetkamer in vier afzonderlijke puffs, 
tussen de puffs door wordt er vijf keer in- en uitgeademd. Wacht 10-15 minuten bij inhalatie van 
salbutamol en 30 minuten bij ipratropiumbromide. Beoordeel de uitvoering van de spirometrie en 
interpreteer de spirometrie aan de hand van het ROER-formulier. De noodzaak om bij ouderen met 
licht verlaagde waarden van de FEV1/FVC-ratio en van de FEV1 het spirometrisch onderzoek te 
herhalen, neemt af met het toenemen van de leeftijd. Er kan sprake zijn van een fysiologische daling: 
daling van FEV1 over ten minste 3 jaar (≥ 3 metingen) met gemiddeld 35 ml/jaar of minder. Bij niet-
fysiologische daling: ga oorzaak na en pas beleid aan
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 Begrijpt de patiënt de uitleg? Ja/nee 
 Worden de correcties opgevolgd? Ja/Nee 
 Is de patiënt in staat een max. inspanning te 

verrichten? 
Ja/Nee 

 Is de patiënt gemotiveerd een max. 
inspanning te verrichten? 

 

Ja/Nee 

 Uitvoering: heeft de patiënt een/het: 
 Maximale inademing Ja/Nee 
 Maximaal krachtige uitademing Ja/Nee 
 Maximaal lange uitademing Ja/nee 
 Maximaal diepe inademing Ja/Nee 
 Mondstuk goed tussen tanden en lippen Ja/Nee 
 Rechte houding Ja/Nee 
 Geen luchtlekkage Ja/Nee 
 Beoordeel F/V-curve, heeft de curve een: 
 Snelle stijging Ja/Nee 
 Scherpe piek Ja/Nee 
 Gladde curve (lijn) Ja/nee 
 Geleidelijke daling naar x-as Ja/Nee 
 Uitademingvolume is gelijk aan de 

inademingvolume 
Ja/Nee 

 Let op duurt de uitademing: 
 Uitademing duurt langer dan 6 sec Ja/Nee 
 Plateaufase van minimaal 1 sec. Ja/Nee 
 

 

  Pre broncholdilator Post bronchodilator 

  Hoogste Op 1 na hoogste Hoogste Op 1 na hoogste 

 Bekijk de 2 hoogste FEV1 ….. ….. ….. ….. 

 Bekijk de 2 hoogste FVC ….. ….. ….. ….. 

 
 Hoogste 

waarde 
Voorspelde 
waarde 

Pre Pre: % 
van 
voorspeld 

Post Post: % 
van 
voorspeld 

Wijzigingen post 
t.o.v. pre 

 FVC ...… ..… ..…% ….. ..…% .….ml/ ….% 

 FEV1 ..… ..… ..…% ….. ..…% ..…ml/…..% 

 FEV1/FVC X  X …..  

 

 Post Gemeten 
waarde 

% van 
voorspeld 

  Conclusie 

 

R 
FVC ….. …..%  Restrictief (FVC 

≥80% van 
voorspeld)? 

Restrictief Mogelijk/Nee 

O 
Pre/post 
FEV1/FVC 

…..% X  Obstructie 
FEV1/FVC z-score 
<-1,64  
? 

Ja Nee 

 

E 

Pre/post- 
FEV1 

….. …..%  Pre/post-FEV1? FEV1≥80 
% Lichte 
obstructie 

FEV1 50- 
80% 
Matige 
obstructie 

FEV1 30- 
50% 
Ernstige 
obstructie 

FEV1<30% 
Zeer 
ernstige 
obstructie 

 

R 

Toename na 

verwijdering 

Toename 
…% 

Toename 
… ml 

 Reversibiliteit? Reversibiliteit Geen reversibiteit 

 

Bijlage 5. Beoordelingsformulier spirometrie 
Uitvoering:                                                    Vooraf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
i
j
 ≥ 1 x Nee” in uitvoering geen 
technische goede spirometrie. 
Geef instructie over het 
onderdeel wat beter moet. 
Herhaal de meting (max. 8 
pogingen). 

Herhaalbaarheid: 
 
 
 

 

Resultaat: 
 

 
 
 
 
 

Interpretatie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Advies/beleid: 

(1) Gebaseerd op het ROER-formulier ontwikkeld door de CAHAG.  

 

  
  
  

  

Reversilibiteitstest Ja/Nee 
  

Laatste ingenomen 
Bronchusdilatatie: 

 

Stofnaam: ….. 
…uren geleden: ….. 
Dosering: ….. 

  
Aantal uitvoeringen:  

Pre …. 
Post …. 
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Bijlage 6: Proces instelfase COPD 
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Bijlage 7: Medicamenteuze behandeling COPD: vermindering klachten met luchtwegverwijders 
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Bijlage 8: Medicamenteuze behandeling COPD: terugdringen aantal longaanvallen met ICS 
Bij patiënten met frequente exacerbaties (arbitrair twee of meer per jaar) kan het aantal exacerbaties 
door het gebruik van een onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS) verminderen. 
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Bijlage 9: Medicamenteuze behandeling bij een niet ernstige longaanval 

- het gebruik van kort- en/of langwerkende luchtwegverwijders in de maximumdosering; 

- bij onvoldoende effect daarvan, aangevuld met kuur prednisolon 1 dd 30 mg gedurende  

7 dagen of 1 dd 40 mg gedurende 5 dagen; (afhankelijk van controle na 2 tot 5 dagen te 
verlengen tot maximaal14 dagen) bij patiënten bekend met diabetes mellitus of bij klachten 
die passen bij diabetes mellitus wordt de glucose eenmalig bepaald tijdens de prednisolonkuur, 
bij voorkeur aan het begin van de middag op één van de eerste dagen na de start met 
prednisolon; 

- controle bij POH na 2-4 weken om de oorzaak van de exacerbatie op te sporen. 
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Bijlage 10: Acute medicamenteuze behandeling van een ernstige longaanval 
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Bijlage 11: Medicamenteuze behandeling: bepalen inhalatietherapie (inhalator) 
 
Om een keuze te maken moet u eerst de inhalatiekracht en de hand-longcoördinatie van de patiënt 
inschatten. Grofweg kunt u kiezen tussen een poederinhalator, een dosisaërosol (met 
voorzetkamer) of een inademinggestuurde dosisaërosol. De keuze is voorlopig. Tijdens de instructie 
kan blijken dat een patiënt toch niet kan omgaan met een bepaalde inhalator en kunt u een 
andere inhalator proberen. Welk subtype inhalator u uit een bepaalde groep kiest hangt ondermeer 
af van de beschikbaarheid van de voorgeschreven medicijnen. Het is wenselijk dat een patiënt de 
verschillende inhalatiemedicijnen met eenzelfde soort inhalator voorgeschreven krijgt. 
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Bijlage 12: Formularium COPD  
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Bijlage 13: Formularium Astma  
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Bijlage 14 : Stoplichtmethode bij toenemende klachten patiënt 
Stoplichtmethode bij toenemende klachten patiënt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: 

Protocol COPD van SOH Amsterdam 
Stoplichtmethode bij toenemende klachten patiënt – HKN Longzorg B.V. 
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Bijlage 15 : Placemat COPD bespreekpunten met de patiënt  
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Bijlage 16: CCQ-vragenlijst 
De CCQ is een gevalideerde vragenlijst om de kwaliteit van leven van COPD-patiënten te meten. De 
vragenlijst bevat tien items verdeeld in drie domeinen: symptomen, functionele- en mentale status. 
De CCQ is beschikbaar in een weekversie en een 24-uurversie (KZWF adviseert de weekversie te 
gebruiken). Veranderingen in de gezondheidstoestand worden weergegeven middels vergelijking ten 
opzichte van de vorige bepaling. De CCQ maakt gebruik van een zevenpuntsschaal van 0-6  
(0 = a-symptomatisch en 6 = totale beperking of extreme klachten). 
 
De CCQ bevat 3 domeinen: 
o de symptomenstatus (in hoeverre iemand last heeft van symptomen die gerelateerd zijn aan het 

ziektebeeld) = vraag 1-2-5-6; 

o de mentale status (in hoeverre iemand emotioneel last heeft van zijn of haar ziekte) = 

vraag 3-4; 
o de functionele status (in hoeverre iemand fysiek belemmerd wordt door zijn of haar ziekte) = 

vraag 7-8-9-10. 

 
Beoordeling CCQ 
Tel alle vragen bij elkaar op en deel deze door 10 (= totaal aantal vragen). De domeinen kunnen ook 
per onderdeel berekend worden.  

o  Symptomen (vraag 1, 2, 5, 6) optellen en delen door 4 (= totaal aantal vragen).  
o Mentale status (vraag 3 en 4) optellen en delen door 2 (= totaal aantal vragen). 
o  Functionele status (vraag 7, 8, 9, 10) optellen en delen door 4 (= totaal aantal vragen).  

 
Tabel 5.1 Beoordeling CCQ   

 Score CCQ totaal Beoordeling 

< 1 Niet beperkt 

≥ 1< 2 Matig beperkt 

≥ 2 < 3 Ernstig beperkt 

≥ 3 Zeer ernstig beperkt 

 
Het is belangrijk te beoordelen of een verandering in score een significante verbetering of 
verslechtering is. Een verandering van ≥ 0.4 van de totale score ten opzichte van de vorige meting 
duidt op klinische relevantie. POH overlegt met de huisarts bij een toename van de CCQ-score van ≥ 
0,4 zonder aanwijsbare oorzaak. Tevens per domein met de patiënt bespreken naar de mogelijke 
oorzaken van de verandering.  
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CCQ vragenlijst  
 
Omcirkel het nummer dat het beste beschrijft hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld (slechts 
één antwoord per vraag).  

 
Vragenlijst  Score  

Hoe vaak voelde u zich in de 
afgelopen week: 

Nooit Zelden Af en 
toe 

Regel 
matig 

Heel 
vaak 

Meest 
al 

Altijd Score 

1. Kortademig in rust? 0 1 2 3 4 5 6  

2. Kortademig gedurende 
lichamelijke inspanning? 

0 1 2 3 4 5 6  

3. Angstig/bezorgd voor de 
volgende 
benauwdheidsaanval? 

0 1 2 3 4 5 6  

4. Neerslachtig vanwege uw 
ademhalingsproblemen? 

0 1 2 3 4 5 6  

In de afgelopen week, hoe 
vaak heeft u: 

Nooit Zelden Af en 
toe 

Regel 
matig 

Heel 
vaak 

Mees
t al 

Altijd  

5. Gehoest? 0 1 2 3 4 5 6  

6. Slijm opgehoest? 0 1 2 3 4 5 6  

In welke mate voelde u zich in de 
afgelopen week beperkt door uw 
ademhalingsproblemen 
bij het uitvoeren van: 

Nooit Zelden Af en 
toe 

Regel 
matig 

Heel 
vaak 

Mees
t al 

Altijd  

7. Zware lichamelijke 
activiteiten ( trap lopen, 
haasten, sporten)? 

0 1 2 3 4 5 6  

8. Matige lichamelijke 
Activiteiten (wandelen, 
huishoudelijk werk, 
boodschappen doen)? 

0 1 2 3 4 5 6  

9. Dagelijkse activiteiten 
(u zelf aankleden, wassen)? 

0 1 2 3 4 5 6  

10 Sociale activiteiten (praten, 
omgaan met kinderen)? 
vrienden/familie bezoeken)? 
 
 

0 1 2 3 4 5 6  
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Bijlage 17: MRC (Medical Research Council dyspneu score) 
 
De MRC is een self-rating vragenlijst om de mate van dyspneu te objectiveren. Deze dyspneu scorelijst 
heeft antwoordmogelijkheden van 0-5. Hoe hoger de score, hoe ernstiger de mate van dyspneu.  
 
Beoordeling MRC 
Een score van ≥ 3 duidt op ernstige benauwdheid 

 

MRC vragenlijst 
 
Omcirkel het nummer dat het beste beschrijft hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld (slechts 
één antwoord in deze vraag).  
 

Vragenlijst  Score  

Bent u wel eens kortademig? 
En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van toepassing? 
 
 

 

1. Ik heb geen last van kortademigheid. 0 

2. Ik word alleen kortademig bij zware inspanning. 1 

3. Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte 
helling oploop. 

2 

4. Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn 
leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop. 

3 

5. Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen om 
op adem te komen. 

4 

6. Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan of ik ben kortademig tijdens het aan- of 
uitkleden. 

5 
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Bijlage 18: Stoppen met roken; Flechter curve 
Veel patiënten denken ten onrechte dat het de moeite niet meer is om te stoppen met roken als er al 
longschade is. De curve van Fletcher toont duidelijk aan dat het zelfs in gevorderde gevallen de moeite 
loont om het roken op te geven.  
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Bijlage 19: Stoppen met roken; Rookstatus 

 
Stoppen met roken 
• Stoppen met roken is de enige effectieve manier om de achteruitgang van de longen te 

verminderen: op korte termijn kan het leiden tot een verbetering van de longfunctie (FEV1), op 
langere termijn vertraagt het de verdere achteruitgang. 

• Meestal hebben COPD-patiënten al een aantal mislukte stoppogingen achter de rug. 
• Fletchercurve 
 
Stoppen-met-roken-interventie binnen de huisartsenpraktijk: 
Peil bij iedere nog rokende COPD-patiënt de motivatie. Zo ontstaat er een groep gemotiveerden, 
twijfelaars en ongemotiveerden. Geef de passende begeleiding per groep, voor meer informatie kunt u 
de NHG-standaard stoppen-met-roken M85 raadplegen.  
Zinvolle literatuur voor de patiënt: Nederland stopt met roken door Wanda de Kanter en Pauline Dekker 
(Thoeris, 2008).   
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Bijlage 20: Stoppen met roken; de Fagerström (nicotine afhankelijkheid) test 
In welke mate een roker verslaafd is, kan beoordeeld worden met deze Test. De test bestaat uit 6 vragen. 
Een score > 5 wijst op een ernstige verslaving, waarbij hulpmiddelen zeer waarschijnlijk nodig zijn.   

Vraag 1: Hoe lang na het ontwaken rookt u uw eerste sigaret?  

Binnen de 5 minuten 3 punten  

Binnen de 6 tot 30 minuten  2 punten 

Binnen de 31 tot 60 minuten 1 punt  

Na meer dan 60 minuten 0 punten 

 

Vraag 2: Is het makkelijk voor u om niet te roken op plaatsen waar roken verboden is? 

Ja 0 punten 

Nee  1 punt 

 

Vraag 3: Welke sigaret kunt u het moeilijkste missen?  

De eerste  1 punt 

Maakt niet uit welke sigaret  
 

0 punten 

 

Vraag 4: Hoeveel sigaretten rookt u per dag? 

31 of meer  3 punten 

21 tot 30  2 punten 

11 tot 20  1 punt 

10 of minder  0 punten 

 

Vraag 5: Rookt u meer het eerste uur na het ontwaken dan de rest van de dag? 

Ja  1 punt 

Nee  0 punten 

 

Vraag 6: Rookt u als u zo ziek ben dat u overdag in bed moet blijven?   

Ja  1 punt 

Nee 0 punten  

  
Beoordeling de Fagerström test 
Stoppen zonder nicotinevervangende therapie 
Score van 0 tot 2: niet afhankelijk van nicotine. Score van 3 tot 4: licht afhankelijk van nicotine.  
Score van 5 tot 6: matig afhankelijk van nicotine. Nicotinevervangende therapie verhoogt de kans op succes.  
Score van 7 tot 10: sterk tot zeer sterk afhankelijk van nicotine. Een nicotinevervangende therapie is 
aanbevolen! Zie NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken.  

Bijlage: ICS afbouwen voorbeeld   

De voorkeur is om in het voorjaar met het afbouwen te starten, zodat de meeste virussen uit de lucht 
zijn. De meeste onderzoeken raden aan om de inhalatiecorticosteroiden af te bouwen in 3 stappen in 12 
weken. Geef duidelijke instructie aan de patiënt over de reden van afbouwen, het verloop, het gebruik 
van een eventuele extra luchtwegverwijder, contactmomenten en wat te doen bij exacerbaties. 
 
Afbouwschema ICS 
1. Halveer de avond dosis ICS gedurende 5 weken.* 
2. Na 5 weken dosis ICS bij de ochtend verminderen voor eenzelfde periode (2x daags gehalveerde 

dosis). 
3. Vanaf week 9 avonddosering wederom halveren. 
4. Na 12 weken stoppen met ICS. 
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5. Geef het afbouwschema schriftelijk mee aan de patiënt. 
 
Een voorbeeld afbouwschema: 
• Mevrouw de Bruin, 53 jaar, gebruikt al 10 jaar Seretide diskus 50/500 2 maal per dag en zo nodig 

Ventolin (ook via diskus). Zij komt nu voor de jaarcontrole bij u en zij vertelt helemaal geen klachten 
te hebben. Zij voelt na overleg met u wel wat voor het afbouwen van de Seretide. 

• U schrijft in plaats van de Seretide diskus een diskus Salmeterol 50 mcg en een diskus Fluticason 
250 mcg voor. U maakt het volgende Fluticason afbouwschema voor haar: 

 s Morgens   ‘s Avonds 

Start week 1 500 mcg (2 puf) (= 2 x 250 mcg)  
 

250 mcg (1 puf)* 

Start week 5 250 mcg (1 puf)  
 

250 mcg (1 puf) 

Start week 9 250 mcg (1 puf) 
 

0 mcg 

Einde week 12 0 mcg 0 mcg 
 

 

*Er is weinig beschreven over welke dosis (de ochtend of avond) je het beste als eerst af kunt bouwen. 
Laat dit afhangen van je eigen gevoel en de wens van de patiënt. 
 
Mocht de patiënt nu niet uitkomen met alleen de Salbutamol en Salmeterol (SABA en LABA), dan is het 
advies om niet te herstarten met een ICS, maar eerst een antcholinergica (LAMA) toe te voegen. Mocht 
dit bevallen, dan kan je eventueel van de LABA en LAMA een combinatiepreparaat maken om zo de 
therapietrouw te bevorderen ( en een combinatiepreparaat is goedkoper dan twee losse preparaten). 
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Bijlage 21: ICS afbouwen Stappenplan   
 
Stappenplan verminderen (onterecht) inhalatiecorticosteroïden (ICS) 
Een van de belangrijkste doelen voor de keten COPD voor 2018-2019 is het terugdringen van het 
onterechte gebruik van ICS. Het doel is dat op 1 januari 2019 maximaal 50% van de COPD-patiënten in 
de keten een ICS  gebruiken (dit is inclusief de ACOS-patiënten) en op 1 januari 2020 maximaal 45%  
Belangrijk is om de ACOS-patiënten goed geregistreerd te hebben, omdat wij ervan uit zijn gegaan dat 
het aantal ACOS-patiënten zo’n 30% van de totale populatie omvat. Mocht dit percentage hoger 
uitvallen, dan kunnen we beargumenteerd ook aangeven dat ons totale percentage ICS-gebruikers ook 
hoger zal komen te liggen. 
Om er voor te zorgen dat we het percentage ICS-gebruikers substantieel verminderen zijn de volgende 
stappen van belang: 
 
1. Diagnose Astma?  
Bekijk bij elke patiënt of er gelijktijdig sprake is van astma: 

 Astma gediagnosticeerd bij patiënt < 40 jaar? 

 Familiegeschiedenis van astma? 

 Atopie of allergische rhinitis aanwezig? 

 Geen persisterende luchtwegobstructie na bronchusverwijding bij patiënt > 40 jaar? 

 FEV1/FVC < 5e percentiel/lower limit, z-score <-1,64? 
Reversibiliteit FEV1 ≥ 12% en ≥ 200 ml t.o.v. waarde vóór bronchusverwijding? 

 
≥ 1 x ja: overweeg astma: dus niet afbouwen van ICS en maak de ICPC-code R96 aan naast de al 
bestaande ICPC-code R95. 
 
2. Sprake van COPD longaanval afgelopen jaar?  
Waren er in het afgelopen jaar: 

 ≥ 2 longaanvallen (waarvoor corticosteroïden en/of antibiotica is voorgeschreven) of; 

 ≥ 1 ernstige longaanval (leidend tot ziekenhuisopname)? 
 

≥ 1 x ja = patiënt met frequente longaanvallen: dus ook niet afbouwen met ICS. 
 
3. Alle overige patiënten kunnen dus stoppen met het gebruik van inhalatiecorticosteroïden. 
Stopgesprek ICS  
1. Begin met het stop-gesprek waarin je het belang uitlegt van het stoppen met ICS:  

a. Dat er volgens de recente wetenschap geen reden is om ICS te continueren i.v.m. kans op 
bijwerkingen zoals pneumonie en osteoporose. 

b. Dat doorgaan met ICS niet zinvol is op basis van de COPD-diagnose en de ernst van de COPD. 
Belangrijker is om zelf te monitoren hoe het gaat. 

c. Dat klachten juist lijken te verergeren door langdurig ICS-gebruik. 
2. Bespreek het belang van monitoren van klachten en geef het longaanvalplan en COPD folder schema 

afbouwen ICS (website KZWF) mee.  
3. Plan een vervolgafspraak in voor over 4-6 weken. 
4. Vraag tijdens vervolgafspraak of er klachten zijn. 

a.  Indien er klachten zijn, controleer dan de inhalatietechniek en therapietrouw. Ga ook na of 
de niet-medicamenteuze behandeling optimaal is, herbeoordeel of er sprake is van de 
diagnose astma. Maak als er klachten zijn een herhaalafspraak na 6 weken. 

b. Indien er geen klachten zijn: maak een vervolgafspraak over 6 maanden, continueer 
longaanvalplan en behandel volgens de NHG-richtlijn. 
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Bijlage 22: Zorgmodule Voeding 
 
Eind 2012 is in opdracht van VWS en onder leiding van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) 
de Zorgmodule Voeding ontwikkeld. De Zorgmodule Voeding is een ziekte overstijgende module. Ze 
maakt deel uit van alle zorgstandaarden, waarin het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag 
onderdeel van de behandeling vormt.  
 
Inhoud profiel ‘Gespecialiseerde dieetbehandeling’ 
Dit profiel beschrijft langdurige en intensieve begeleiding voor patiënten bij wie dit geïndiceerd is, 
vanwege de complexiteit van de ziekte, de mate waarin het opvolgen van de adviezen noodzakelijk is of 
als gevolg van psychosociale omstandigheden, bijvoorbeeld cognitieve beperkingen. Voor deze mensen 
is het aanpassen van het voedingsgedrag zeer urgent. De zorg wordt geleverd door een (minimaal) HBO-
opgeleide voedingskundige, deskundig op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid en met 
voor betreffende ziekte specialistische expertise. De zorg maakt onderdeel uit van het individueel 
zorgplan dat een multidisciplinair team van zorgverleners levert. De zorg richt zich op optimale 
voedingsintake binnen de mogelijkheden van de ziekte.  
 

 
- Bron: Zorgmodule voeding, december 2012 

 
 
De Zorgmodule Voeding beschrijft de norm waaraan voedingszorg dient te voldoen, voor zowel 
kinderen als volwassenen. De Zorgmodule Voeding fungeert daarmee als uitgangspunt voor de 
uitwerking van voeding gerelateerde  zorg in monodisciplinaire en multidisciplinaire zorgprotocollen en 
zorgprogramma’s. Het geeft inzicht in welke niveaus van voedingszorg er zijn en wat nodig is voor 
adequate voedingszorg geleverd door zorgverleners met de juiste competenties. De 
Zorgmodule Voeding is opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland 4 zorgprofielen 
 
 
In de Zorgmodule Voeding wordt uitgegaan van verschillende niveaus van zorg, stepped and matched 

https://www.nvdietist.nl/images/Vakkennis/Zorgmodule_Voeding/Zorgmodule_Voeding_Amsterdam_2012_geautoriseerde_definitieve_versie.pdf
https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/Voedingszorg/Paginas/Home.aspx
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care. De module onderscheidt vier zorgprofielen; 
1. Zelfmanagement 
2. Algemeen voedingsadvies 
3. Individuele dieetbehandeling  
4. Gespecialiseerde dieetbehandeling 

 
Profiel 1 en 2 betreft de algemene voedingsadvisering en hoort bij de basisvoedingszorg zoals die door 
een arts, praktijkondersteuner en verpleegkundige/-specialist  wordt geleverd. De diëtist kan hen hierbij 
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 ondersteuning bieden, denk aan het geven van bijscholingen , advisering ten aanzien van in te zetten 
voorlichtingsmateriaal of digitale tools zoals app’s. Profiel 3 en 4 is het werkterrein van de 
(gespecialiseerd) diëtist.  
 
¹ De Zorgmodule Voeding ( Amsterdam, december 2012) is een uitgave van een samengestelde 
ontwikkel- en onderhoudsgroep, welke tot eind 2012 onder leiding van het Partnerschap Overgewicht 
Nederland aan de ontwikkeling van de Zorgmodule Voeding heeft gewerkt. Opdrachtgever: Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Zorgmodule Voeding is opgenomen in het register van het 
ZiN.  
  
Aangepast in september 2015 , artsenwijzer diëtetiek,  
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Aanvulling Zorgmodule Voeding 
 

Uitgangspunt is dat alle patiënten algemene leefstijladviezen en informatie over gezonde voeding 

ontvangen, dit kan gedaan worden door de praktijkondersteuner. De verwachting is dat voor een deel 

van de patiënten een noodzaak bestaat voor een dieetadvies door een diëtist.  

Doelstelling behandeling diëtist: - optimaliseren lichaamsgewicht. Streven naar BMI >21 kg/m2 

en/of stabiliseren gewicht en/of opheffen verslechterende 

voedingstoestand; 

- bij BMI >30 kg/m2 of een BMI >25 kg/m2 met co-morbiditeit 

en streven naar gewichtsreductie met extra aandacht voor het 

verhogen van de lichamelijke inspanning en een adequate 

inname van eiwit en energie in verband met het behoud van 

spiermassa; 

- voor patiënten met COPD is een goed gewicht indien de BMI 

tussen de 21 en de 30 ligt. Uit onderzoek blijkt dat deze 

mensen minder kans hebben op infecties en op 

ziekenhuisopname. 

- vaststellen van VVMi met behulp van Bio-impedantie meting;  

- verhogen spiermassa VVM-i indien nodig 

- extra aandacht voor het verhogen van de lichamelijke 

inspanning 

- Bij matige en ernstige ziektelast: verbeteren lichaamsgewicht, 

spiermassa (VVMi) en algemeen functioneren i.c.m. 

bewegingsinterventie. Tevens de kans op sterfte verkleinen 

ten gevolge van ondergewicht; 

- Leren omgaan met eetproblemen in combinatie met COPD. 

- Voedingsberekeningen en daarbij behorende persoonlijke 

dieetadvisering gericht op een adequate inname van energie 

en eiwit in verband met behoud spiermassa. 

De volgende patiënten komen in aanmerking voor dieetadvies door een diëtist van Diëtistenteam 

Ketenzorg West-Friesland. 

Bij een patiënt met een 

verminderde voedingstoestand: 

- eerst moeten andere oorzaken van de verminderde 

voedingstoestand uitgesloten worden; 

- BMI ≤ 21 kg/m2; 

- ongewenst gewichtsverlies van ≥ 5% in 1 maand of >10% 

binnen 6 maanden; 

- Vet Vrije Massa index (VVM-i) bij mannen ≤ 16 kg/m2 of 

vrouwen ≤ 15 kg/m2. 

BMI ≤ 21 kg/m2: - er is sprake van ondergewicht. Streven naar gewichtstoename 

dan wel stabiliseren van gewicht.  

BMI > 25 kg/m2 met co-morbiditeit: - gewichtsvermindering is noodzakelijk als er ook sprake is van 

Diabetes Mellitus en/of hart- en vaatziekten. 
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BMI >30 kg/m2 - streven naar gewichtsreductie 

Als het gewicht belemmerend 

werkt om te bewegen 

- zorgen voor ophogen spiermassa 

- zorgen voor gewichtstoename dan wel reductie om goede 

gewicht te hebben voor beweging 

Specifieke vragen of problemen - slikproblemen 

- vermoeidheidsklachten waardoor eten en of eten bereiden 

wordt belemmerd 

- adviezen bij slijmvorming in de mond 

- kauwproblemen  

Eetproblemen   
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Bijlage 23 : Minimale registratieset COPD Consult 2020 
 
De COPD registratieset beschrijft een set aan parameters die minimaal benodigd zijn voor een accurate registratie 
in het HIS bij de COPD consulten. De set is door KZWF samengesteld waarmee de registratie eenduidiger en 
inzichtelijker wordt en ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. Deze registratiecodes worden gebruikt voor de 
landelijke benchmark van Ineen, de spiegelinformatie van KZWF en zijn tevens te gebruiken voor de uitspoel van de 
NHG indicatoren. 

Omschrijving InEe
n  

NHG KZW
F 

Relevante aandoeningen  ICPC code 

COPD R95 x x x 

Astma R96   x 

 
Hoofdbehandelaar 

NHG 
code 

Afkorting Frequentie registratie  

Hoofdbehandelaar COPD 2407  COHB RZ Eenmalig en bij wijzigingen x x x 

Controlebeleid preventie COPD 1785 COCB RZ Eenmalig en bij wijzigingen  x x 

Reden geen programmatische zorg, 
preventie COPD 

1818 CORZ RZ Alleen invullen als bij 
controlebeleid (2413) 
“geen programmatische 
zorg” is geregistreerd 

x  x 

Deelname ketenzorgprogramma COPD* 3829 COKZ RZ 1=ja, 2=nee x x x 

Lichamelijk onderzoek 

BMI patiënt*  1272 QUET AO Jaarlijks x x x 

Ongewenst gewichtsverlies* 2673 GEWV AA   x x 

Systolische/diastolische bloeddruk 
(1 van onderstaande 3 methoden) 

  Jaarlijks    

Systolische bloeddruk (spreekkamer) 1744 RRSY KA    x 
Diastolische bloeddruk (spreekkamer) 1740 RRDI KA    x 

Systolische bloeddruk (thuismeting) 2055 RRSY KA 
MH 

   x 

Diastolische bloeddruk (thuismeting) 2056 RRDI KA 
MH 

   x 

Systolische bloeddruk 
(gemiddelde 24 uurs meting) 

2659 RRGS KA 
MH 

    
x 

Diastolische bloeddruk  
(gemiddelde 24 uurs meting) 

2660 RRGD KA 
MH 

    
x 

Monitoring en aanvullend onderzoek 

Controle inhalatie techniek 1608 ASIT RQ  x x x 

Spirometrie verricht bij COPD  
(1 van onderstaande) 

      

FEV1 post BD 1677 FVNB RL    x 
FVC post BD 1864 FCNB RL    x 
FEV1/FVC ratio post BD 1866 FRNB RL MI    x 
FEV1% voorspeld post BD 1678 FVNB RL 

MP 
  x  

FEV1% voorspeld met eigen medicatie 3690 FVEM RL 
MP 

  x  

met eigen medicatie in Z score: 
FEV1 post BD 

 
3691 

 
FVEM RL 
MI 

    
x 

FVC post BD 3688 FCEM RL 
MI 

   x 

FEV1/FVC ratio post BD 3693 FREZ RL MI    x 

Functioneren van de patiënt bij COPD       
MRC 2402 CCQT RQ  x x x 
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CCQ 2210 MRCD RQ  x x x 

Ziektelast 3013 ZL CP RA   x x 

Leefstijl en risicofactoren 

Roken 1739  ROOK AQ Eenmalig bij nooit rokers. 
Jaarlijks bij rokers en 
voorheen rokers. 

x x x 

advies stoppen met roken gegeven 1814 ADMI AQ   x x 

Bespreken lichaamsbeweging of 
lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl. 
2017 

3239  
3958 

NNGB AQ 
BWRL AQ 

Jaarlijks x x x 

Exacerbaties voorgaande 12 maanden* 3549 COAE RQ Jaarlijks x x x 

Medicatie ATC code 

Middelen bij astma/COPD R03A  x x x 

 R03B x x x 

 R03C x x x 

Glucocorticoïden H02AB  x x x 

Influenzavaccinatie ICPC  en ATC code 

Influenzavaccinatie R44 (ICPC) Jaarlijks  x x 
 J07BB (ATC)   x x 

*gewijzigde/nieuwe indicatoren 
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