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1.

Inleiding

Het uitgangspunt ten aanzien van de inhoud van de zorg aan COPD-patiënten is het
streven naar een goede regulatie en het voorkomen van complicaties bij de patiënt met
COPD. De zorg aan COPD-patiënten is zodanig georganiseerd dat een patiënt met COPD
dicht bij huis kwalitatief hoogwaardige en gestructureerde zorg ontvangt. De patiënt
doorloopt de keten zonder tegen problemen als verwijzen, dubbele informatieverstrekking
of verschil van (behandel)inzicht bij hulpverleners aan te lopen. De betrokken
zorgverleners kennen elkaar en zijn bekend met elkaars zorgaanbod en werkwijze.
De zorg binnen een (lokale) keten wordt door de huisarts gecoördineerd, de huisarts heeft
de regie en is verantwoordelijk voor de wijze waarop de COPD-zorg is georganiseerd. De
huisarts is verantwoordelijk voor de zorgverlening aan zijn/haar eigen patiënten en zal in
overleg met betrokken ketenpartners en zijn/haar patiënt een individueel educatie-,
motivatie-, en behandelplan opstellen voor de patiënt.
Een spreekuur wordt opgezet volgens de standaarden en protocollen zoals verplicht
gesteld bij deelname aan ketenzorg COPD. De patiënt zal geïnformeerd worden over
ketenzorg en de (eventueel) veranderende rol van de praktijk hierin. De huisarts
onderstreept het belang van de rol van de patiënt in zijn/haar eigen ziekteproces.
Hetzelfde geldt voor het belang van therapietrouw van de patiënt bij de uitvoering van de
zorg.
In het komende hoofdstuk worden eerst de inclusiecriteria voor de ketenzorg beschreven.
Hoofdstuk 3 behandelt de uitvoering van de zorg volgens het protocol van de GHC in de
huisartsenpraktijk. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan de
kwaliteitsindicatoren van ketenzorg COPD van de GHC.
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2.

Inclusiecriteria

Het zorgprogramma COPD van de GHC heeft betrekking op patiënten met een diagnose
COPD. Patiënten bekend met deze diagnose en van wie de huisarts hoofdbehandelaar is,
kunnen worden geïncludeerd in de ketenzorg. De diagnose moet duidelijk zijn, dus inclusie
is pas van toepassing na het stellen van de diagnose.
Patiënten die in de eerste lijn behandeld kunnen worden zijn patiënten met GOLD I en II
en stabiele GOLD III. Instabiele COPD-patiënten komen in aanmerking voor verwijzing
naar de tweede lijn. Dit zijn patiënten die ondanks de huidige behandeling frequent
exacerberen en waarbij de klachten niet passen bij de longfunctie. Deze patiënten worden
na verwijzing niet langer geïncludeerd en dus niet langer gedeclareerd binnen de
ketenzorg (hoofdbehandelaar = specialist).
Patiënten met mengbeeld Astma/COPD worden in de eerste lijn behandeld en kunnen
geïncludeerd worden in:
De ketenzorg COPD indien de praktijk niet deelneemt aan de ketenzorg Astma.
De ketenzorg Astma indien de praktijk wel deelneemt aan de ketenzorg Astma
Patiënten die op basis van de diagnose in de tweede lijn behandeld moeten worden,
kunnen niet worden geïncludeerd in de ketenzorg via de GHC.

WERKDIAGNOSE

VERVOLG

COPD (stabiel GOLD I, II & lll)

Patiënt kan worden aangemeld voor
ketenzorg COPD indien de huisarts
hoofdbehandelaar is en deelname ketenzorg
= ja

Instabiel COPD

Patiënt verwijzen naar de longarts, tenzij dit
niet kan of de patiënt niet wil.

Mengbeeld Astma/COPD

Astma

Inclusie in Astma ketenzorg bij chronisch
ICS-gebruik, indien de praktijk deelneemt
aan Astma-ketenzorg. Zo niet, dan inclusie
in COPD-ketenzorg.
Inclusie Astma ketenzorg bij chronisch ICSgebruik in geval van deelname Astmaketenzorg.

Aanwijzingen voor restrictieve longziekte

Patiënt verwijzen naar de longarts, niet
includeren in ketenzorg

Geen luchtwegobstructie aantoonbaar en
anamnestisch geen aanwijzingen voor
Astma

Niet includeren in ketenzorg

Diagnose nog niet duidelijk

Overweeg consultatie longarts om diagnose
helder te krijgen, eventueel eenmalige
verwijzing
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3.

Uitvoering zorg

3.1

Nieuwe COPD-patiënt (na stellen diagnose)

Vroegtijdige opsporing is van belang omdat de prognose van COPD onder meer bepaald
wordt door de ernst van de longfunctiestoornis op het moment van diagnostiek. Door
COPD in een vroeg stadium op te sporen is de mogelijke gezondheidsschade en zijn
beperkingen voor de patiënt te voorkomen met een adequate behandeling en
leefstijlinterventies.
In de landelijke richtlijnen is afgesproken dat de diagnose COPD het beste te stellen is aan
de hand van een goede anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met spirometrie
voor en na bronchusverwijding. De diagnose wordt gesteld na één of meer consulten. Dit is
afhankelijk van de complexiteit en de eventuele noodzaak voor aanvullend onderzoek.
Bij een nieuwe patiënt die op medicatie ingesteld wordt dient drie maanden nadat de
diagnose is gesteld en behandeling en leefstijlinterventie heeft plaatsgevonden, een followup controle in de eerste lijn (anamnese/exacerbatiefrequentie, CCQ/BMI/FEV1) plaats te
vinden.
Wanneer er door de praktijk ook deelgenomen wordt aan de Astma-ketenzorg vallen
patiënten met mengbeeld Astma/COPD in de Astma-ketenzorg.
3.2

Bekende COPD-patiënt (follow-up)

In de follow-up is het voor alle mensen met COPD van belang de klachten goed te
evalueren op klachtbeleving, functionele status en emoties. De Body Mass Index (BMI)
dient bekend te zijn en anamnese en lichamelijk onderzoek zijn nodig om te screenen op
co-morbiditeit.
De follow-up dient te geschieden aan de hand van de volgende afspraken (zie ook bijlage
2):

Patiënten met het mengbeeld Astma/COPD, COPD ernststadium GOLD l en ll
kunnen in principe door de huisarts behandeld worden. Voor stabiele GOLD lll
patiënten geldt hetzelfde. Instabiele COPD-patiënten (die ondanks ingezette
behandeling exacerberen en klachten houden) horen in principe behandeld te
worden in de tweede lijn. Voor COPD-patiënten die niet in de tweede lijn kunnen of
willen behandeld worden geldt een uitzondering: zij mogen aangemeld worden
voor de COPD-ketenzorg.

Elke patiënt die wordt geïncludeerd in de ketenzorg moet standaard 1x per jaar
worden gezien voor een controleonderzoek.

Als tijdens de jaarlijkse routinecontrole de medicatie wordt aangepast of een ander
behandeladvies wordt gegeven dan moet de patiënt tussentijds, over 3 maanden
gezien worden om het effect van de behandelwijziging te evalueren.

Alle exacerbaties en tussentijdse controles zitten in de ketenzorgvergoeding en
mogen niet als consult worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

De vergoeding voor het longfunctieonderzoek zit in de ketenzorgvergoeding en
mag niet als extra M&I-vergoeding worden gedeclareerd.
Het jaarlijkse controlebezoek dient in ieder geval uit de volgende onderdelen te bestaan:
1) Uitgebreide anamnese, inclusief afname van de CCQ (Clinical COPC Questionnaire) bij
COPD en de ACQ (Astma Control Questionnaire) bij mengbeeld (zie bijlagen 6 en 7)
2) Controle en zo nodig oefenen/corrigeren van de inhalatietechniek volgens de IMISmethode
3) Longfunctieonderzoek (rokers 1x per jaar, niet-rokers en stabiele patiënten 1x per 3
jaar): flow-volume en volume-tijd-curves, exclusief reversibiliteit
4) Aandacht voor stoppen met roken, beweging, gezonde voeding en de risico’s van
onder- en overgewicht
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3.3

Medicamenteuze behandeling

De medicamenteuze behandeling is gericht op het voorkomen van een verdere
achteruitgang van de longfunctie van de patiënt en het verbeteren van de kwaliteit van
leven, het controleren van klachten en het voorkomen en/of behandelen van exacerbaties.
Bij mensen vanaf COPD-GOLD I wordt zo nodig een kortwerkende luchtwegverwijder
gebruikt om het actief te blijven bevorderen. Bij mensen met COPD-GOLD II wordt een
langwerkende luchtwegverwijder aanbevolen naast de bestaande kortwerkende
luchtwegverwijder. Mensen met COPD-GOLD III en IV krijgen naast langwerkende
luchtwegverwijders ook inhalatiecorticosteroïden. Patiënten die gediagnosticeerd zijn als
mengbeeld Astma/COPD dienen behandeld te worden volgens de richtlijn Astma van het
NHG. Het voorschrijven van medicatie geschiedt zo veel als mogelijk volgens de richtlijnen
hieromtrent van de NHG en de LHV in het kader van doelmatig voorschrijven.
3.4

Exacerbaties als gevolg van COPD

Een exacerbatie kan zich op elk moment voordoen en de ernst van de exacerbatie is
moeilijk te relateren aan de ernst van de COPD. De impact van een exacerbatie op de
functionele status kan groot zijn. Nazorg moet daarom ook gericht zijn op het vroegtijdig
signaleren en zo mogelijk voorkomen van nieuwe exacerbaties en op herstel van het
functioneren. Het is ook het goede moment om stoppen met roken weer onder de
aandacht te brengen.
3.5

Palliatieve zorg

In de palliatieve fase is het van belang dat huisarts en longarts in onderling overleg met de
patiënt bespreken welke zorg medisch zinvol is. Het is zaak de zorg af te stemmen op de
wensen van de patiënt. Het gaat om zeer intensieve zorg op maat op basis van andere,
dan de specifiek voor COPD ontwikkelde richtlijnen. Daarom is palliatieve zorg niet
opgenomen in de Zorgstandaard en vormt dit geen onderdeel van de COPD-ketenzorg.
3.6

Samenwerking ketenpartners

In de COPD-ketenzorg maken naast de huisartsenpraktijk ook diëtisten onderdeel uit van
de keten. Patiënten kunnen onder bepaalde voorwaarden verwezen worden naar een
diëtist voor voedingsadvies, verwijzing gebeurt via VIPLive. Daarnaast volgt digitale
consultatie met de longarts via VIPLive (nog niet operationeel).
3.7

Stoppen met roken

Roken is een belangrijke risicofactor voor patiënten met COPD. Het is van groot belang dat
alle hulpverleners een stopadvies geven aan elke nieuwe patiënt die blijkt te roken. De
motivatie van de roker is bepalend voor de vervolginterventie. In de bijlage is de Minimale
Dataset Stoppen met Roken opgenomen zoals deze door de zorgverzekeraar wordt
gehanteerd. De stoppen-met-roken-begeleiding wordt binnen de ketenzorg gefinancierd en
mag voor geïncludeerde patiënten niet los gedeclareerd worden.
3.8

Voorlichting

Praktijkondersteuner en/of huisarts geven voorlichting aan de patiënt over de
ontstaanswijze en symptomatologie van COPD. Speciale aandacht wordt besteed aan risico
verhogend gedrag zoals roken. Voor iedere patiënt wordt, in overleg met de patiënt zelf,
een individueel zorgplan opgesteld waarin afspraken over het veranderen van risico
verhogend gedrag worden vastgelegd.
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4.

Kwaliteitsindicatoren

4.1

Registratie van ICPC en hoofdbehandelaarschap

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- COPD-patiënten dienen geregistreerd te staan met ICPC-code R95 en mengbeeld
patiënten met ICPC-codes R95 en R96.
- Voor alle COPD/mengbeeld patiënten die bekend zijn in de huisartsenpraktijk wordt een
hoofdbehandelaarschap COPD (en Astma bij mengbeeld) aangemaakt:
o noteer ‘specialist’ indien de specialist hoofdbehandelaar is
o noteer ‘huisarts’ bij alle overige patiënten. Noteer bij deze patiënten tevens de
indicator ‘deelname ketenzorg COPD’ met als antwoord:
 Ja, indien patiënt afgelopen 12 maanden gezien is en de indicatoren
volgens protocol geregistreerd zijn.
 Nee, bij alle overige patiënten.
Bij verschuiving van hoofdbehandelaarschap dient dit direct geregistreerd te worden in het
HIS om dubbeldeclaratie te voorkomen.
4.2

Registratieset COPD

In bijlage 2 treft u de registratieset COPD. Het gebruik van deze registratieset is verplicht.
De GHC hanteert sinds 2016 de volgende streefwaarden voor COPD:

Procesindicator

Minimale norm

Streefwaarde

Functioneren afgelopen 12 mnd

60%

70%

Rookgedrag

60%

70%

Inhalatietechniek afgelopen 12 mnd

60%

70%

BMI berekend afgelopen 12 mnd

60%

70%

Lichaamsbeweging

60%

70%

GOLD-klasse < 5 jr

70%

80%
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Bijlage 1

Verwijzing tweede lijn

Stroomdiagram controles en samenwerking 1e / 2e lijn

STROOMDIAGRAM PROTOCOL:
CONTROLES EN SAMENWERKING EERSTE / TWEEDE LIJN
Tweede lijn

Eerste lijn

Mengbeeld

*Astma
keten

COPD

GOLD I en II
stabiel GOLD III

Instabiel GOLD lll
GOLD IV

Behandeling/zorg

Niet
medicamenteus

medicamenteus

Controle na 3
maanden

Stabiel en
behandeldoelen
gehaald?

NEE

NEE

JA

Jaarlijkse controle

Verwijzing
tweede lijn

JA
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Bijlage 2

Registratieset COPD
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Bijlage 3

Minimale dataset Stoppen met Roken (Menzis)
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