Voorbereiding deelname Astma ketenzorg
Als u wilt starten met de keten Astma dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen en de
onderstaande stappen te doorlopen:
Voorwaarden:
Praktische voorwaarden voorafgaand aan deelname:
 De praktijk neemt deel aan de keten COPD
 Alle gecontracteerde ketens zijn op orde, groen in het kwaliteitsbeleid (oranje is beoordeling GHC)
 Er heeft een praktijkvisitatie plaatsgevonden (zie stap 2)
 De verplichte GHC scholingen zijn gevolgd (zie stap 3) en de betrokken medewerker werkt op minimaal
Hbo-niveau
 De registratieset is ingevoerd in de meetwaardentabel van het HIS
 Inkaartfase 1 is, aantoonbaar, voltooid (zie stap 4 en 5)
 De overeenkomst voor deelname is getekend (zie stap 6)
Aanvullende voorwaarde:
 De praktijk handelt conform het GHC-zorgprotocol Astma
Stappen:
 stap 1: Instroomwens doorgeven aan de GHC
Instromen vanaf eerstvolgende peildatum is alléén mogelijk indien de stappen 2 t/m 6 voortijdig
doorlopen kunnen worden.
 stap 2: Bezoek praktijkconsulent
Tijdens dit bezoek zullen de lopende ketens besproken worden en het voorbereidingsproces van de
nieuwe keten worden toegelicht
 stap 3: Scholingen volgen
Verplichte scholingen:
Informatiebijeenkomst
- Huisarts én POH/PVK
CASPIR incl. herh. module 6 - Huisarts én POH/PVK indien de praktijk de spirometrie zelf
uitvoert
 stap 4: Inkaarten fase 1: Toekennen hoofdbehandelaarschap op basis van inkaartlijst VIPLive
In VIPLive staat een patiëntenlijst klaar met patiënten op basis van een actuele astma-episode.
Bij alle patiënten dient het hoofdbehandelaarschap (HA/SPEC) genoteerd te worden, én, indien HB =
Huisarts, ook deelname ketenzorg (JA/NEE). Zie protocol voor nadere toelichting op dit proces.
 stap 5: Extra, tussentijdse, extractie aanbieden Deadline: uiterlijk 1 maand voor kwartaalwisseling
Hiermee toont de praktijk aan dat stap 4 voltooid is.
 stap 6: Overeenkomst ondertekenen Deadline: vóór de kwartaalwisseling
-------------------------------------------- Start keten --------------------------------------------- stap 7: Inkaarten fase 2: Starten met oproepen van patiënten
Zowel patiënten die al in de praktijk onder behandeling waren maar nog niet structureel
gecontroleerd worden, als de stabiele patiënten die terugkomen uit de tweede lijn.
Belangrijke documenten om door te nemen:
 Zorgprotocol
 Registratieset
 Handleiding consulteren (volgt)
 Vragenlijsten diagnostiek/controle
 Formulier aanvullend onderzoek

