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1. Inleiding en afkortingen
COPD

is

een

verzamelnaam

voor

longaandoeningen

met

een

niet

of

niet

geheel

omkeerbare

luchtwegobstructie, meestal progressief en veelal veroorzaakt door roken, maar soms door andere
schadelijke inhaleerbare deeltjes of stoffen. COPD veroorzaakt veel ziekte en sterfte.
De zorgrichtlijn COPD-ketenzorg is gebaseerd op de NHG-standaard COPD 2015, de CBO-richtlijn
Diagnostiek en Behandeling van COPD 2010 en de LAN-zorgstandaard COPD 2012.
Het protocol dient als praktische richtlijn voor gestructureerde COPD-zorg vanuit de huisartsenpraktijk. Er is
samenwerking met andere zorgverleners uit de eerste lijn en waar nodig volgt consultatie van of verwijzing
naar de tweede lijn. Het doel van de zorg is het bevorderen van de gezondheidstoestand van

COPD-

patiënten, zowel qua longfunctie, vermindering, klachten, beperkingen als kwaliteit van leven. Minimaal
éénmaal per jaar wordt het protocol herzien.
Gebruikte afkortingen in dit protocol:


BMI

Body Mass Index



CCQ

Clinical COPD Questionnaire (algemene gezondheid)



COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease



DBC

Diagnose Behandel Combinatie



FEV1

Forced Expiratory Volume 1 sec (éénsecondewaarde)



FER

Forced Expiratory Rate (FEV1/FVC x 100%)



FVC

Forced Vital Capacity (longvolume)



GOLD

Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease



Zscore

Afkapwaarde obstructie < -1,64 (< 5e percentiel) (LLN)



EPD

Elektronisch PatiëntenDossier



ICPC

International Classification of Primary Care (ziektecode)



ICS

InhalatieCorticoSteroid



MRC

Medical Research Council score (mate van dyspnoe)



POH

Praktijk Ondersteuner Huisarts



SHL

Stichting Huisartsen Laboratorium



SMR

Stoppen Met Roken



VVM

VetVrije Massa (maat voor hoeveelheid spierweefsel)



ZG

ZorgGroep

Contact met projectgroep
Dit zorgprogramma is met zorg samengesteld door de leden van de projectgroep Astma en COPD. Bij vragen
of opmerkingen over het programma kunt u onderstaande personen contacten.


Medisch manager, Cos Beukers, c.beukers@hethuisartsenteam.nl, beleidsmatige vragen.



Kaderarts Astma en COPD i.o., Joost van der Moer, j.vandermoer@hethuisartsenteam.nl, medisch



Astma en COPD consulent, Margriet Zaagman, m.zaagman@longloyaal.nl, zorginhoudelijke



Coördinator chronische zorgprogramma’s, Sylvia Hoogedeure, s.hoogedeure@hethuisartsenteam.nl,

inhoudelijke vragen.
(kwaliteits- en coachings) vragen.
organisatorische vragen.
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2. Praktijkorganisatie
2.1 Behandelteam
Het behandelteam bestaat uit een huisarts en een praktijkondersteuner (POH), eventueel aangevuld met een
longverpleegkundige. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de zorg, houdt het overzicht bij
multimorbiditeit en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt.

2.2 Praktijkinrichting
De huisarts stelt ruimte en faciliteiten beschikbaar voor het houden van spreekuren door de POH of
longverpleegkundige. Deze ruimte is voorzien van een bureau met stoelen, computer met toegang tot het
EPD en internet, telefoon, onderzoeksbank en wastafel. Het geijkte instrumentarium omvat een spirometer
met toebehoren (bij spirometrie in eigen beheer), bloeddrukmeter, weegschaal, meetlat en een centimeterlint.
Daarnaast zijn er verwijsbrieven/ aanvraagformulieren voor diëtetiek en fysiotherapie. Verder zijn er
voorbeeldmaterialen zoals inhalers en informatiefolders.

2.3 Registratie
De consultbevindingen en andere onderzoeksresultaten worden op uniforme wijze vastgelegd in het EPD. De
uitwerking van deze registratie en andere administratieve handelingen staan beschreven in hoofdstuk 6.1. Er
is een oproepsysteem en de POH of assistente bewaakt de opkomst.

2.4 Privacy
Iedere nieuwe patiënt in de zorggroep wordt schriftelijk geïnformeerd over over deelname aan de zorggroep.
Hierin staat uitleg over onze werkwijze en hoe er met patiëntgegevens wordt omgegaan.

Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, info@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl

4

3. Patiëntenpopulatie
De COPD-populatie omvat patiënten waarbij de diagnose COPD door de longarts of huisarts met een door de
zorggroep aanvaard spirometriecertificaat is gesteld door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en
spirometrie. Bij de start van deelname aan de COPD-ketenzorg worden patiënten groepsgewijs in het EPD
opgespoord middels ICPC-selecties (R95) en ATC-codes. Later kunnen nieuwe patiënten individueel
instromen zodra de diagnose is gesteld, bv via case finding (hoofdstuk 3.2). Mensen met lichte ziektelast
(hoofdstuk 4.4) worden in de eerste lijn behandeld conform dit protocol. Bij matige ziektelast zijn mensen het
meest gebaat bij gedeelde zorg (eerste en tweedelijn). Ernstige ziektelast wordt exclusief behandeld door de
longarts.
Uitgesloten worden patiënten met:


ernstige comorbiditeit (richtlijn: levensverwachting < 1 jaar)



eindstadium COPD



specialist als hoofdbehandelaar COPD

3.1 Diagnose
Omdat een juiste diagnose van essentieel belang is, worden patiënten alléén opgenomen in de DBC, als de
diagnose COPD door een longarts is gesteld (eventueel via diagnostisch centrum), of door een huisarts met
spirometriecertificaat. Als dit niet het geval is, wordt gezorgd dat dit alsnog gebeurt vóór opname in de DBC.
Bij de dubbeldiagnose COPD èn astma wordt behandeld conform de NHG-standaarden Astma en COPD bij
volwassenen, maar wordt patiënt ook geïncludeerd in de COPD-populatie als deze patiënt een relevante
rookhistorie heeft of een aantoonbare expositie van giftige gassen waardoor COPD is ontstaan (bv. fijnstof).

3.2 Vroege opsporing
Door middel van case finding wordt bij (ex)rokende mensen > 40 jaar met chronische hoest en/of
inhalatiemedicatie of minstens twee lagere luchtweginfecties in het afgelopen jaar op COPD onderzocht
middels een COPD-anamnese, lichamelijk onderzoek en spirometrie.
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4. Diagnostiek en assessment
Het zorgaanbod voor de COPD-patiënt dient op elk moment afgestemd te zijn op diens zorgbehoefte. Er is
een grote heterogeniteit in zorgvraag tussen verschillende COPD-patiënten. Daarom is de juiste diagnose met
vervolgens assessment en regelmatige monitoring van de individuele, integrale gezond-heidstoestand
belangrijk om de ziektelast en zorgvraag duidelijk te krijgen.

4.1 Diagnostiek
Bij COPD is er een niet geheel omkeerbare luchtwegobstructie welke wordt aangetoond met spirometrie na
bronchusverwijding. Daarnaast zijn er luchtwegklachten. De diagnose wordt gesteld bij patiënten > 40 jaar
met:


recidiverende klachten van dyspnoe en/of hoesten, èn



een relevante rookhistorie (> 20 jaar of >15 pakjaren), èn



een Zscore na bronchusverwijding van < -1,64
(herhalen nadien ter bevestiging werkdiagnose)

Plaats Zscore bij longfunctie uitslagen:

Arbitraire afkapwaarden (FEV1/FVC-ratio < 0,7) worden vervangen door eenduidige, statistisch correcte en
klinisch gevalideerde afkapwaarden die onafhankelijk zijn van de leeftijd (3-95 jaar), geslacht, lengte en
herkomst (Zscore < -1,64 SD)
De GLI2012 voorspelde waarden en de nieuwe afkapwaarden (z-scores) zijn (nog) niet overgenomen in de
internationale richtlijnen voor astma (GINA) en COPD (GOLD);
Toepassing vereist aanpassingen van software van spirometers; de meeste fabrikanten hebben de GLI2012
voorspelde waarden anno 2014 in hun apparatuur geïmplementeerd.
Andere aandoeningen met longfunctiestoornissen en luchtwegklachten die primair behandeld moeten worden
zijn:


astma: - FEV1-reversibiliteit ≥ 12%, of
- FEV1-toename ≥ 200ml bij kleiner longvolume (1.6l), of
- astmaklachten èn verlaagde histaminedrempel (longarts)



hartfalen: zie NHG-standaard Hartfalen



restrictieve longaandoening: FVC < 80%



interstitiële longaandoeningen
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4.2. Assessment vanuit de eerste lijn
Na het stellen van de diagnose volgt een zogenaamd scharnierconsult. Hierin krijgt de patiënt de diagnose en
uitleg over de consequenties ervan. Voorafgaand aan dit consult vond een inventarisatie/assessment van de
integrale gezondheidstoestand plaats, bestaande uit de functiestoornis (obstructie), de klachten, de
beperkingen en het kwaliteit van leven. Ook wordt de potentiële adaptatie (gedragsaanpassing aan de ziekte)
van de patiënt beoordeeld. Dit basale assessment vanuit de huisartsenpraktijk wordt jaarlijks herhaald (excl.
spirometrie tabel 4.2.1) en omvat:


Anamnese
o

o



klachten


hoesten, dyspnoe, piepen, sputum, hyperreactiviteit



ongewenst gewichtsverlies, spierkrachtverlies

mate van klachten en beperkingen


frequentie van klachten



mate van dyspnoe (MRC)



invloed op functioneren overdag en ’s nachts



invloed op lichamelijke inspanningstolerantie



ziekteverzuim



psychosociale factoren zoals angst en depressie

o

lichaamsbeweging conform richtlijn gezond bewegen (hfdstk 5.5)

o

risicofactoren


rookhistorie, aantal pakjaren (hoofdstuk 5.4)



hobby of beroepsmatige blootstelling


schilder, chauffeur, bakker, kapper



contact met fijnstof of stof van metaal, steen, graan

o

familieanamnese mbt astma/COPD

o

voorgeschiedenis (diagnostische fase): allergieen / eczeem/ astma

o

adaptatie van patiënt

Lichamelijk onderzoek
o

mate van dyspnoe

o

ausultatie: verlengd expirium, piepen, rhonchi, crepitaties

o

percussie: lage longgrenzen, hypersonoriteit, demping

o

bij ernstige dyspnoe: bloeddruk en hartslag

o

lengte en gewicht (BMI), gewichtsverlies?

o

aanvullend lichamelijk onderzoek bij aanwijzingen voor andere pathologie



ademfrequentie, hulpademhalingsspieren, inspiratiestand

Tijdens de diagnostische fase worden er meerdere malen (ter bevestiging) een volledige spirometrie
afgenomen bij de patient (pre/reversibiliteit/post).
Tijdens de monitoring fase (binnen DBC) wordt alleen een postmeting uitgevoerd.
Spirometrie postmeting (alleen na bronchusverwijding) patiënt neemt thuis onderhouds medicatie in,
postmeting uitvoeren. Bij twijfel aan inname thuismedicatie kan er op de praktijk een kortwerkend B2 worden
toegediend per aerosol en voorzetkamer.

Fysiologische daling: daling van FEV1 over ten minste 3 jaar (≥ 3 metingen) met gemiddeld 35 ml/jaar
minder. Bij niet-fysiologische daling: ga oorzaak na en pas beleid aan.
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Tabel 4.2.1. frequentie spirometrie
Patiënten

Frequentie spirometrie

Instelfase COPD

1-2 keer

Lichte ziektelast* bij patiënten die Geen Spirometrie
niet

(meer)

roken

en

zonder

klachten
Lichte ziektelast bij patiënten die Eenmaal

per

drie

jaar

(weer gaan) roken of met klachten spirometrie

Matige ziektelast

Jaarlijks; bij adequate omgang met
de

aandoening

gestopt is met

bij

patiënt

die

roken kan

dit

eenmaal per drie jaar
Ernstige ziektelast

In de tweede lijn

Beperkte levensverwachting

Niet aanbevolen

Exacerbatie

Niet extra



Aanvullend onderzoek
Beeldvormend onderzoek bij (NHG 2015)
o

Bij een discrepantie tussen de klachten of ziektelast en de spirometrische afwijkingen
(chronisch hoesten of dyspneu en betrekkelijk geringe spirometrische afwijkingen):

o

X-thorax (bijvoorbeeld bij vermoeden van longcarcinoom, tbc, pneumothorax);

o

hoge resolutie CT-scan (via de longarts) bij vermoeden van bronchiëctasieën

Bij aanwijzingen voor hartfalen: zie NHG-standaard Hartfalen.
Op basis van bovenstaande gegevens wordt samen met de patiënt een individueel zorgplan opgesteld, of
volgt vervolgassessment door de longarts bij diagnostische problemen, niet bereiken van behandeldoelen of
discrepantie tussen de ernst van de klachten en objectieve bevindingen.
4.2.2 Assessment vanuit de tweede lijn
Criteria voor nadere analyse door de longarts, het aanvullend assessment:
Verwijzing naar of (tele)consultatie van de longarts is aangewezen bij diagnostische problemen of bij het niet
of onvoldoende behalen van de behandeldoelen.
Consultatie of verwijzing naar de longarts wordt geadviseerd in de volgende specifieke situaties:
-

bij twijfel aan de diagnose, bijvoorbeeld bij discrepantie tussen de ernst van de klachten en
objectieve bevindingen, bij COPD op relatief jonge leeftijd (arbitrair < 50 jaar), of bij blijvende twijfel
tussen COPD en hartfalen;

-

bij een ernstige exacerbatie (als er alarmsymptomen zijn, er binnen een half uur geen verbetering
optreedt, er thuis onvoldoende zorgmogelijkheden zijn, er ernstige interfererende comorbiditeit is of
als bij eerdere exacerbaties altijd een ziekenhuisopname noodzakelijk was).

-

bij patiënten met een blijvende matige of ernstige ziektelast;

-

bij een verminderde voedingstoestand indien dit het gevolg lijkt van COPD; i
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bij werkgerelateerde problemen of belemmeringen; hierbij kan naast de bedrijfsarts ook de longarts

-

een rol spelen.
Daarnaast is verwijzing gewenst in de volgende situaties:
twee of meer exacerbaties per jaar waarvoor de patiënt werd behandeld met orale corticosteroïden

-

met

of

zonder

antimicrobiële

middelen,

ondanks

behandeling

met

een

langwerkende

luchtwegverwijder en ICS;
-

blijvende relevante klachten en beperkingen ondanks behandeling (arbitrair MRC ≥ 3, CCQ ≥ 2,0);

-

bij complicerende of ernstige comorbiditeit;

-

indien intensieve begeleiding gewenst is vanwege complicerende psychosociale factoren die
adequate behandeling structureel blijven bemoeilijken;

-

matige tot ernstige problemen met het omgaan met de ziekte;

-

een FEV1 < 50% van de voorspelde waarde of < 1,5 liter, ondanks optimale behandeling;
snel progressief beloop (toename dyspneu, afname inspanningsvermogen, daling van FEV 1 over ten

-

minste 3 jaar (≥ 3 metingen) met gemiddeld meer dan 150 ml/jaar) ondanks maximale behandeling,
ook bij een FEV1 > 50% van de voorspelde waarde;
een mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling zoals vermoeden van hypoxemie (bijvoorbeeld

-

perifere zuurstofsaturatie ≤ 92%, desaturatie bij inspanning > 3% of < 90% absoluut).

4.3 Spirometrie, MRC en CCQ
4.3.1 Spirometrie
Spirometrie kan worden uitgevoerd door een diagnostisch centrum of door de POH of longverpleegkundige in
de huisartsenpraktijk als deze een adequate opleiding heeft gevolgd en per jaar minstens 80 spirometrieën
uitvoert.
Procedure spirometrie
1

Instrueer patiënt
Stop luchtwegverwijders alléén bij diagnostische spirometrie

2



kortwerkende luchtwegverwijders: 4-6 uur vóór spirometrie



langwerkende luchtwegverwijders: 12-48 uur (afhankelijk van werkingsduur) vóór spirometrie

Spirometrie vóór bronchusverwijding alleen bij diagnostische longfunctie
bepaal FEV1, FVC en flow-volume curve, maak 3 acceptabele en herhaalbare flow-volume curves,
conform ATS/ERS-criteria

3

Bronchusverwijding alleen bij diagnostiche longfunctie, bij monitoring laat patient thuis zijn/haar
inhalatie medicatie innemen.
4 puffs via dosisaerosol + voorzetkamer met interval van 30 sec


salbutamol 4x 100ugr, wacht 10 minuten



evt bij problemen met salbutamol ipratropium 4x 20ugr, wacht 30-45 minuten of eigen medicatie
luchtwegverwijding

4

Spirometrie ná bronchusverwijding (zie tabel 4.2.1.)
bepaal FEV1, FVC en flow-volume curve, maak 3 acceptabele en herhaalbare flow-volume curves,
conform ATS/ERS-criteria
Postmetingen
Er is bij het verrichten van een spirometrie wel eens verwarring over het gebruik van de termen pre-test
en post-test als patiënten de eigen medicatie door gebruikt hebben. Bij notatie in software spirometrie
geldt het volgende:


spirometrie met gebruik eigen medicatie ZONDER bronchusverwijding tijdens consult is pretest (met gebruik eigen medicatie) en



spirometrie met gebruik eigen medicatie NA bronchusverwijding tijdens consult is post-test
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(met gebruik eigen medicatie).
4.3.2 MRC scorelijst

MRC-vragenlijst (Medical Research Council)
Bent u wel eens kortademig? En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het
meest van toepassing.



Ik heb geen last van kortademigheid

0



Ik word alleen kortademig bij zware inspanning

1



Ik word alleen kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een

2

lichte helling oploop



Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen

3

van mijn leeftijd, of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo
loop



Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen

4

om op adem te komen



Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, of ik ben kortademig tijdens het aan-

5

of uitkleden

CCQ-vragenlijst (Clinical COPD Questionnaire)
Hoe vaak voelde u zich in de

nooit

zelden

af & toe

vaak

meest-al

altijd

1. kortademig in rust

0


1


2


3


4


5


6


2.kortademig bij lich.

0


1


2


3


4


5


6


0


1


2


3


4


5


6


0


1


2


3


4


5


6


nooit

zelden

af & toe

regel-

vaak

meest-al

altijd

afgelopen week …

Inspanning
3.angstig voor volgende
benauwdsheidaanval
4.neerslachtig door
ademhalingsprobleem
In de afgelopen week, hoe vaak

regelmatig

heeft u …

matig

5.gehoest

0


1


2


3


4


5


6


6.slijm opgehoest

0


1


2


3


4


5


6


Hoe beperkt voelde u zich de

niet

wei-nig

beetje

tame-

erg

heel erg

vol-

afgelopen week door

lijk

ledig

ademprobleem bij..
7.zware lich. activiteiten
traplopen, sporten

0


1


2


3


Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, info@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl

4


5


6
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8.matige lich.activiteiten
wandelen, huishouden
9.dagelijkse activiteiten
aankleden, wassen
10.sociale activiteiten
praten, omgaan met

0


1


2


3


4


5


6


0


1


2


3


4


5


6


0


1


2


3


4


5


6


kinderen,fam.bezoeken
Totale CCQ-score = aantal punten delen door 10
- <1

goede controle ziekte, minimale beperking

- 1-2

mogelijk verbetering door interventie, medicatie, bewegen, informatie

- >2

consult huisarts, longarts, exacerbatie?

- 3-6

slechte prognose

Symptoomscore:

vraag 1 + 2 + 5 + 6

Functionele score:

vraag 7 + 8 + 9 + 10

Mentale score:

vraag 3 + 4

4.4 Ziektelast
Het assesment geeft in aanvulling op de oorspronkelijke GOLD-stadia van luchtwegobstructie een meer
gewogen inzicht in de door de patiënt ervaren gezondheidsproblemen, de ziektelast. De afkapwaarden zijn
minder absoluut dan die van de Gold-stadia, maar geven meer houvast bij de benodigde zorg.
Indeling ziektelast:

Patiënt met COPD met een lichte ziektelast:
Iedere patiënt met COPD, die volgens het assessment niet (meer) voldoet aan de criteria voor nadere analyse
(diagnostische problemen c.q. niet behalen behandeldoelen). Dit betreft patiënten met een FEV1 >50% van
voorspeld,

zonder

ernstige

klachten

of

beperkingen

door

dyspnoe

(MRC<3),

zonder

ernstige

adaptatieproblemen, zonder verminderde voedingstoestand, zonder frequente exacerbaties en bij wie de
ziektelast in geringe mate beïnvloed wordt door comorbiditeit.

Patiënt met COPD met een matige ziektelast:
Iedere patiënt met COPD die volgens het assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse
(diagnostische problemen c.q. niet behalen behandeldoelen), waarbij behandeling dicht bij huis (al dan niet
met bijvoorbeeld een beweegprogramma) mogelijk is, maar waarbij wel infrequente, uitgebreidere monitoring
(en eventueel bijsturen van de behandeling) in de tweede lijn noodzakelijk is. Deze groep is het meest gebaat
bij ‘gedeelde’ zorg.

Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast:
Iedere patiënt met COPD die volgens het assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse
(diagnostische problemen c.q. niet behalen behandeldoelen) waarbij intensieve begeleiding in de tweede of
derde lijn (bijv. door middel van multidisciplinaire revalidatie) noodzakelijk is.
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GOLD-classificatie gehanteerd in de 1e lijn
GOLD-stadium

Ernst

FEV1% (bij FER <0.6-0.72)

Frequentie

I

licht

>80

28%

II

matig

50-80

54%

III

ernstig

30-50

15%

IV

zeer ernstig

<30 of (<50 bij longfalen)

3%

GOLD-classificatie gehanteerd in de 2e lijn
GOLD-stadium

FEV1%

Symptomen

Exacerbatie historie

Risico¹

A

≥50

MRC 0-1

0-1

laag

B

≥50

MRC ≥2

0-1

laag

C

<50

MRC 0-1

≥2

hoog

D

<50

MRC ≥2

≥2

hoog

¹ risico op exacerbatie, hospitalisatie, mortaliteit

4.5 Terugverwijzing
Na assessment door de longarts wordt gekeken of en wanneer de patiënt wordt terugverwezen naar de eerste
lijn (hoofdstuk 6.2). Bij terminale zorg wordt in overleg met de patiënt bij voorkeur gekozen voor zorg in de
eerste lijn buiten de DBC om.

4.6 Monitoring
Gezien het soms chronisch progressieve, maar soms ook grillige verloop van COPD is het voor alle patiënten
belangrijk dat er regelmatige follow-up is. Bij lichte ziektelast volgt minimaal een keer per jaar een controle
met een basaal assessment zonder spirometrie (hoofdstuk 4.2.1). Bij matige ziektelast wordt minimaal twee
keer per jaar gecontroleerd met minimaal één basaal assessment in de eerste lijn met spirometrie Patiënten
met ernstige ziektelast worden in de tweede lijn gecontroleerd.
Tabel 4.6 ( bron NHG 2015)
Patiënten

Frequentie controleconsult

Frequentie spirometrie

Instelfase COPD

Na verandering medicatie

1-2 keer

Lichte ziektelast* bij patiënten die niet Jaarlijks

Niet

(meer) roken en zonder klachten
Lichte ziektelast bij patiënten die (weer Ten minste jaarlijks

Eenmaal per drie jaar, postmeting.

gaan) roken of met klachten
Matige ziektelast

Ten minste tweemaal per jaar

Jaarlijks postmeting; 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
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Exacerbatie

Extra na behandeling van de Niet extra
exacerbatie

5. Gestructureerde behandeling
5.1 Overzicht zorg
Het doel van COPD-behandeling is vermindering van klachten en longaanvallen, verbetering van het
inspanningsvermogen, vertraging van longfunctie achteruitgang en voorkomen of uitstellen van complicaties
en invaliditeit. Dit alles ter verbetering van de ziektegerelateerde kwaliteit van leven. Leeftijlveranderingen
zoals stoppen met roken en meer bewegen zijn de basis van de behandeling. Zelfmanagement speelt een
belangrijke rol in alle onderdelen van de behandeling en wordt door alle betrokken hulpverleners
gestimuleerd. De patiënt is dus medebehandelaar van zijn eigen ziekte. Omdat de impact van een exacerbatie
voor de patiënt vaak groot is, krijgt hij in een vroeg stadium uitleg over het vroegtijdig herkennen ervan en
het verkleinen van kans erop.
Aanpak 1e jaar na diagnose (excl SMR-begeleiding)


Na de diagnose volgt een scharnierconsult bij de huisarts
o

bespreek diagnose en gevolgen, introduceer ketenpartners, peil en noteer rook-stopmotivatie, uitreiken COPD-pas en zorgwijzer

o







zn verwijzing naar longarts of fysio.

o

als nodig: medicatie starten of bijstellen (hoofdstuk 5.8)

o

Comorbiditeiten zijn uitgesloten of bekend.

1e Consult POH aantal weken na scharnierconsult

2e

o

zonodig ‘rest van’ assessment (hoofdstuk 4.2.1)

o

voorlichting en educatie (hoofdstuk 5.3)

o

leefstijladviezen (hoofdstuk 5.4, 5.5, 5.6)

o

opstellen individueel zorgplan (hoofdstuk 5.2)

Consult POH na 4 wk
o

Monitoren klachten en beperkingen ( MRC/CCQ)

o

vervolg voorlichting/educatie, leefstijl, inhalatietechnieken, bijstellen indiv. zorgplan

o

indien nodig: (bijstellen) medicamenteuze behandeling

Vervolgconsulten POH 3-6 mnd (4-wk bij medicatieaanpassing)
o

zie 2e consult POH

Aanpak vanaf 1 jaar na diagnose (excl SMR-begeleiding):


jaarcontrole/assessment door POH, nadien consult bij huisarts voor lichamelijk onderzoek



halfjaar controle door POH (zie 2e consult POH) bij matige ziektelast

Bovenstaand schema beschrijft de ideale situatie: in het jaar van diagnose een intensieve behandeling met
controles à 4wk (na medicamenteuze interventie) of à 3mnd (zonder med. interventie) en na een jaar minder
intensieve behandeling à 6-12 mnd. Omdat COPD nogal eens een grillig beloop vertoont en de motivatie van
de patiënt kan wisselen, kan de intensiteit van de behandeling ook wisselen. Van een voor iedereen hetzelfde
strakke controleschema zoals bijvoorbeeld bij diabetes mellitus is dus geen sprake.
Overgang naar minder intensieve behandeling (maar minimaal jaarlijks):


Patiënt heeft streefdoelen behaald



Vermindering van motivatie van patiënt (na overleg met huisarts!)



POH merkt niets te kunnen bereiken: overleg patiënt en huisarts
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Overgang naar intensievere behandeling:


Toename van klachten, bv exacerbatie



Meer dan fysiologische achteruitgang van longfunctie



Verandering van streefdoel, of streefdoel nog niet gehaald



Verbetering van motivatie van patiënt, bv SMR



Aanpassing van medicatie

Activiteiten COPD-zorg (excl. SMR)
1e jaar COPD

HA

Scharnierconsult

POH

DA

X

Follow-up COPD

HA

spirometrie ¹ tabel 4.2.1

afspraken maken,

DA

X

afspraken maken,

MRC/CCQ sturen +

X

invoeren EPD

MRC/CCQ sturen

X

+ invoeren EPD

Assessment

X

assessment

1e

X

vervolgconsult

X

post-assessm.-co

2e vervolgconsult

X

halfjaarcontrole

3e

vervolgconsult

X

extra consult

X

4e vervolgconsult

X

tel. consulten

X

X

¹ of door diagnostisch centrum

tel/extra consult

POH

(X)

X
X

5.2 Individueel zorgplan
Met iedere COPD-patiënt wordt een individueel zorgplan opgesteld met realistische doelen. Om de motivatie
tot het stellen van doelen te verhogen, kunnen methodes worden toegepast zoals motivational interviewing
en shared decision making. In het zorgplan wordt verder concreet vastgelegd hoe de patiënt zijn doelen gaat
bereiken, welke hulp of begeleiding daar evt voor nodig is, en binnen welke termijn geëvalueerd wordt. Per
keer wordt aan een of twee doelen gewerkt. Voor ieder doel wordt een deelplan opgesteld, zie onder. Het
individueel zorgplan is in samengevatte vorm voor iedere medewerker in het EPD te raadplegen en de patiënt
krijgt deze op schrift, bv middels een COPD-pas. Naast voorlichting en educatie bevordert het individueel
zorgplan het zelfmanagement van de patiënt. Zelfmanagement bepaalt in hoge mate het succes van de
behandeling en dus de verbetering van de gezondheidstoestand.

Voorbeeld individueel zorgplan
Algemene gegevens
Naam:

Geboortedatum:

Begindatum zorgplan:

Bijgewerkt tot:

Doelen
wat wordt verbeterd?

roken

bewegen/conditie

voeding/BMI

therapietrouw

inhalatietechniek

stress

Deelplan 1
wat bereiken?
hoe aanpakken?
hulpmiddelen? wat?
ondersteuning? wie?
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wanneer
vordering controleren?
wanneer doel bereiken?
opmerkingen
vervolgafspraak

5.3 Voorlichting en educatie
Voor alle COPD-patiënten zijn voorlichting en educatie over de ziekte, de gevolgen en gezond gedrag bij
COPD belangrijk voor zelfmanagement en adequaat copinggedrag. Zelfmanagement leidt tot minder
ziekenhuisopnames. Voorlichting en educatie starten direct na de diagnose en worden afgestemd op de
behoefte en mogelijkheden van de patiënt. Gedurende de hele periode van zorg wordt de noodzaak tot
voorlichting en educatie gecontroleerd en hierop ingespeeld. Deze taak wordt grotendeels door de POH
uitgevoerd, maar alle andere hulpverleners zijn ook op de hoogte van de belangrijkste voorlichtingsprincipes.
Mondelinge informatie wordt ondersteund door schriftelijk materiaal zoals de COPD zorgwijzer van HHT,
NHG-patiëntenbrieven en folders van het longfonds. Voorlichting is effectiever als het wordt geïntegreerd in
de totale behandeling, als partners erbij betrokken worden en vaak ook in groepsverband. Voorlichting omvat:


Ziektebeeld
o

chronische bronchitis, emfyseem, hyperreactiviteit, longaanval

o

oorzaken, gevolgen en prognose



Diagnostiek



Algemeen beleid

o







spirometrie en ander diagnostisch onderzoek

o

doel van de behandeling

o

therapietrouw en controlebezoeken

o

tijdig medische hulp inschakelen

o

verwijzing en longrevalidatie

Niet-medicamenteus beleid
o

stoppen met roken, conditieverbetering en voeding

o

griepvaccinatie

o

werksituatie en psychosociale aspecten

Medicamanteus beleid
o

werking en bijwerkingen

o

gebruik: inhalatievorm en –techniek (controleren!), frequentie, tijden, (max)dosis

Lotgenotencontact en patiëntenvereniging

Informatiemateriaal (zie zorgprogramma Astma Het Huisartsenteam)
HHT COPD zorgwijzer en zorgpas

Longfonds

NHG-patiëntenbrieven
COPD algemeen

folder ‘COPD, wat nu?’

Adviezen bij COPD

ZorgstandaardCOPD patientenversie

Longfunctieonderzoek bij COPD

folder ‘de lucht die u inademt’

Stoppen met roken bij COPD

folder ‘beweegtips’

Thuisarts.nl-app

COPD-pocket

COPD medicijnen

magazine ‘Longwijzer’

COPD en bewegen

animatie ‘Wat gebeurt er bij COPD?’
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Heb ik (kans op) COPD?

animatie ‘Wat doen longmedicijnen?’

Website: www.inhalatorgebruik.nl en www.stichtingimis.nl: protocollen inhalatie (LAN protocollen)

5.4 Stoppen met roken
In elke fase van COPD is stoppen met roken veruit de meest effectieve behandeling om versnelde
longfunctieverslechtering te voorkomen, zie onderstaande Fletcher-curve. Het is de meest kosteneffectieve
behandeling en de enige met een levensverlengend effect in alle COPD-stadia. Hoe meer erin geïnvesteerd
wordt, hoe hoger het rendement. Een krachtig stoppen met roken beleid is daarom de basis van de COPDbehandeling.

Aanpak


Bereken het aantal pakjaren (1 pakjaar is 1 jaar 20 sigaretten per dag):
(aantal jaren gerookt) x (gemiddeld aantal sigaretten per dag) / 20



Bij iedere controle wordt het rookgedrag besproken



Iedere rokende COPD-patiënt krijgt een dwingend stopadvies met uitleg dat SMR de hoeksteen van



Het stopadvies wordt door iedere hulpverlener jaarlijks herhaald



Gemotiveerde patiënten krijgen passende hulp en begeleiding volgens Stimedic-Intensief (hoofdstuk

de behandeling is en info over stoppen

5.4.2), liefst met medicatie-ondersteuning (hoofdstuk 5.4.1)


Onvoldoende gemotiveerden krijgen motivatieverhogende begeleiding
o

bespreking van relevantie van stoppen

o

bespreken van belemmeringen om te stoppen en oplossingen



Houd rekening met lagere succeskans op SMR bij risicogroepen*



Bij aan roken gekoppelde psychosociale problematiek wordt ivm de



Overweeg bij herhaald SMR-falen verwijzing verslavingszorg/rookpoli

grote kans op terugval verwezen naar een psycholoog
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5.4.1 Medicamenteuze ondersteuning bij SMR
Medicamenteuze ondersteuning verhoogt de kans op langdurig stoppen met roken en wordt besproken bij
iedereen die minstens 10 sigaretten per dag rookt. De keuze van het middel kan worden gebaseerd op
persoonlijke voorkeur van de patiënt, het bijwerkingenprofiel en de prijs.

Anti-rook medicatie
Middel

Dosering / duur

Voordelen

Nadelen

Nicotine

naar behoefte

mag bij:

- minder effectief

- kouwgom

(pleister: afh.van

- hartvaatziekte

- pleister

aantal sigaretten)

- jongeren ≥12 jr

- tablet

dag 1 rookstop

- zwangeren

- inhaler

duur 8-12wk

- borstvoeding

Nortriptyline

dag 1-3 10/25mg

adolescenten

dag 4-6 20/50mg

niet bij:

en ouderen

dag 7- 30/75mg

- zwangeren

dag 7-8 rookstop

- recent HVZ

duur 7-12wk

- epilepsie

(max 9mnd)
- goedkoop

Bupropion

dag 1-6 1/1x150mg

ouderen

dag 7- 1/2x150mg

niet bij:

dag 7-14 rookstop

- zwangeren

duur 7-9wk

- epilepsie

Varenicline

dag 1-3 1x0,5mg

- effectief

Reactievermogen <

- meest effectief

Reactievermogen <

Reactievermogen <

dag 4-7 2x0,5mg

niet bij:

dag 8- 2x1,0mg

- zwangeren

dag 7-14 rookstop

-gebruik nicotine-

duur 12-24wk

vervangend
middel voorzichtig bij:
- psychiatrie

5.4.2 STIMEDIC - Intensief
De behandeling van het roken vindt plaats binnen de module Stoppen met Roken van Stimedic-Intensief en
valt binnen de DBC. Taken huisarts en POH:


Inventarisatie: rookstatus/pakjaren, stoppogingen, motivatie (HA, POH)



Motivatie (HA, POH) 1 maal per jaar
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Stimedic-Intensief door POH i.s.m. HA (4 consulten en 3 tel. consulten)



Overleg HA en POH: soort interventie, comorbiditeit, medicatie

Stimedic is bedoeld voor rokende longpatiënten en dan met name astma en COPD patiënten. Het is een
stappenplan waarbij de praktijkondersteuner en huisarts samen de longpatiënt begeleiden bij het stoppen
met roken. Uitgangspunt is dat de patiënt zelf verantwoordelijk blijft voor het eigen rookgedrag. De roken
moet voldoende gemotiveerd zijn en kennis hebben van het proces van verslaving om te kunnen stoppen. De
praktijkondersteuner past hierbij de motiverende gesprekstechnieken toe en stimuleert zelfmanagement. De
persoonlijke situatie van de patiënt staat centraal. Stoppen met roken is een belangrijk onderdeel van de
voorlichting door huisarts, praktijkondersteuners en longartsen. Interventies die gericht zijn op het
terugdringen van het aantal beginnende rokers en op het aansporen om met het roken te stoppen, dragen
naar verwachting het meest bij aan een afname van het aantal mensen met astma en COPD in de toekomst.
Stimedic intensief maakt daarom onderdeel uit van het COPD model van Het Huisartsenteam. De begeleiding
kent een totale looptijd van 12 maanden. De totale tijdsinvestering is 1,5 uur. In het begin is de begeleiding
intensief, in de loop van het jaar wordt de begeleiding minder intensief. De module Stoppen Met Roken in de
praktijk kent een vast protocol.
Protocol en registratie STIMEDIC – Intensief
Naam patiënt:
Adres:

Telefoon:

1e consult arts

datum:

arts:

1e

datum:

POH:

consult POH

Stap 1: Stopadvies

□ ja

□ nee

Stap 2: Rookprofiel
 Rookt u of rookte u voor opname?

□ ja

□ nee

 Bent u wel eens eerder gestopt?

□ ja

□ nee

 Hebt u al eens gedacht aan stoppen?

□ ja

□ nee

□ ja

□ nee

 Hoeveel rookt u per dag?

 Zo ja, op welke termijn zou u willen stoppen?
□ binnen een maand

>

sterk gemotiveerd

□ binnen 6 maanden

>

redelijk gemotiveerd

□ niet binnen 6 maanden

>

niet gemotiveerd

Stap 3: Motivatie verhogen
 Belangrijkste redenen om te stoppen:
 Voordelen van stoppen en nadelen besproken?
Stap 4: Barrières
Welke situaties zullen moeilijk voor u zijn als u stopt?
□ geen barrières

□ er wordt thuis gerookt

□ mislukken vorige keren

□ er wordt op het werk gerookt

□ stress

□ spanningen door ziekte

□ gewichtstoename

□ anders:

Contact na 3, 6 en 12 maanden
Datum:

Met wie:
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Status
□ rookvrij

□ rookvrij met problemen

 hoe gaat niet roken?

□ goed

□ matig

 zware momenten besproken?

□ ja

□ nee

 hulpmiddelen besproken?

□ ja

□ nee

□ terugval
□ slecht

Toelichting/tips:

5.5 Bewegen
Inactiviteit heeft een negatieve invloed op de klachten, de beperkingen, de kwaliteit van leven en het medisch
zorggebruik. Voldoende lichamelijke activiteit optimaliseert het inspanningsvermogen, met als doel het
verminderen van dyspnoe en het beter uitvoeren van ADL-activiteiten. Iemand beweegt voldoende als er
minstens 5 dagen per week minimaal 30 minuten per dag wordt gefietst, stevig gewandeld, getuinierd, enz.
Aanpak


Patiënten in alle ernststadia met inspanningsgerelateerde participatie-problemen of klachten krijgen
beweegadvies op maat, rekening houdend met:


voorkeur van patiënt en inpassing in dgl leven



aard en ernst van de inspanningsbeperking



relevante comorbiditeit



Gemotiveerde patiënten met lichte en matige ziektelast worden veelal naar reguliere sport- en



Onvoldoende gemotiveerden krijgen motivational interviewing en worden verwezen naar een COPD-

beweegactiviteiten verwezen
beweegprogramma


Bij ernstige inspanningsbeperking kan worden verwezen naar een beweegprogramma op maat met
een opbouw- en onderhoudsfase



Patiënten met ernstige ziektelast worden (door de longarts) verwezen naar multidisciplinaire
longrevalidatie

5.6 Voeding en dieet
Bij COPD-patiënten met matige of ernstige ziektelast wordt de prognose, naast mate van dyspnoe en
comorbiditeit, vooral bepaald door het gewicht(sverlies). Een verminderde voedingstoestand is een belangrijk
systemisch gevolg van COPD en is aanwezig bij gewichtsverlies ≥ 5%/mnd of ≥ 10%/6mnd zonder andere
verklaring, een BMI ≤ 21, of een VVM ≤ 16(♂) of ≤ 15(♀). Verbetering van de voedingstoestand geeft een
beter algeheel functioneren en een betere overleving. Geïsoleerde dieetinterventie heeft geen enkel effect en
móet worden gecombineerd met een inspanningsverbeterend programma.
Aanpak


Verwijs bij een verminderde voedingstoestand naar een gecombineerd voeding- en



Verwijs bij overgewicht (BMI 25-30) alléén als andere medische redenen gewichtsreductie vereisen



Zorg voor spiermassabehoud (intensiveren van lichamelijke activiteit en adequate eiwit- en

beweegprogramma

energieinname) bij geïndiceerd dieet bij BMI > 30


Verwijs bij eetproblematiek naar gespecialiseerde GGZ
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5.7 Zelfmanagement van luchtwegklachten
Luchtwegklachten treden bij alle maten van ziektelast op, aanvankelijk bij inspanning, maar in een later
stadium ook in rust. Dyspnoe is het centrale symptoom en kan verschillende oorzaken hebben. Naast een
optimale medicamenteuze instelling kan de patiënt zelf ook leren de dyspnoe te verminderen.

Beïnvloedbare oorzaken van dyspnoe
Oorzaak dyspnoe

Oplossing

Toegenomen belasting inadem-spieren door

Ontspannings- en ademhalingsoefeningen ->

hyperinflatie thorax

hyperinflatie verminderen

Restrictie thorax door hyperinflatie

idem

Ademspierzwakte

Ademspiertraining

Mucusretentie

Huffen / hoesten, lichamelijke activiteit

Afgenomen ventilatie door samen-vallende

Pursed lip breathing

luchtwegen en ‘airtrapping’

(getuite lip ademen)

Verhoogde uitademingsweerstand

Actieve expiratie met buikspieren

(bronchusobstructie)
Oude tempo van handelen handhaven

Tempo van handelen leren aanpassen

Angst of stress

Ontspanningsoefeningen

Aanpak


Bij persisterende luchtwegklachten ondanks adequate medicatie wordt verwezen naar een
fysiotherapeut met COPD-aantekening



Verwezen patiënten worden gemotiveerd de geleerde technieken in het dagelijks leven toe te blijven
passen



Alle patiënten worden gemotiveerd fysiek actief te blijven



Bij persisterende angst voor dyspnoe met irrationele cognities wordt verwezen naar psychologische
hulpverlening
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5.8 Medicamenteuze behandeling
Het primaire doel van medicamenteuze behandeling is vermindering van klachten en exacerbaties en
verbetering van het inspanningsvermogen en zomogelijk ook de longfunctie. Het doel op langere termijn is
vertraging van longfunctie achteruitgang en voorkomen of uitstellen van complicaties en invaliditeit.
Benadrukt wordt dat leefstijlverbetering, zeker in het beginstadium van COPD, minstens zo effectief is in
klachtenreductie als medicatie. Medicamenteuze behandeling bestaat uit inhalatiemiddelen. Het medicatiebeleid bij exacerbaties staat beschreven in hoofdstuk 5.9
o

Medicamenteuze behandeling conform NHG 2015

3. Indicatie toevoegen ICS: alleen bij ≥ 2
exacerbaties in het voorafgaande jaar ondanks
behandeling met een LABA of LAMA.

2. Bij het niet behalen van de behandeldoelen (aanhoudend klachten van dyspneu,
exacerbaties, nachtelijke klachten)

. Een LAMA: anticholinergicum
· een LABA: bèta-2-sympathicomimeticum

Geen voorkeur

De keuze tussen een LABA en LAMA kan gemaakt worden op basis van aanwezige comorbiditeit en symptomen (bij
glaucoom en/of risico op urineretentie voorkeur voor LABA; bij palpitaties/tachycardie voorkeur voor LAMA).

Zonodig combineren

1. Start SABA: KWB2 en/ of SAMA: ipratropium
Keuze toedieningsvorm inhalatiemedicijn
Patiëntkenmerken

adequate coördinatie

inadequate coördinatie

voldoende inspiratiekracht

Poederinhalator met hoge of lage



weerstand (bijlage 1)

onvoldoende

multidose poederinhalator met hoge
of lage weerstand



Dosisaerosol met VZK



dosisaerosol + VZK kamer



ademgestuurde dosis aerosol



ademgestuurde dosisaerosol



Poederinhalator met lage



Multidose poederinhalator met lage

inspiratiekracht

weerstand

weerstand



dosis aerosol + kamer



dosis aerosol + kamer



ademgestuurde dosisaerosol



ademgestuurde dosisaerosol

Kortwerkende luchtwegverwijders (voor volledig overzicht zie zorgrichtlijn astma hht)
Middel

poeder

aerosol

max. dagdosis

Ipratropium¹

4dd 40µg

4dd 20µg

320µg

Salbutamol²

4dd 100-400µg

4dd 100-200µg

1600µg

Terbutaline²

4dd 250-400µg
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¹ anticholinergicum

² B-sympaticomimeticum

Langwerkende luchtwegverwijders
Middel

poeder

aerosol

max. dagdosis

Tiotropium¹

1dd 18µg

1dd 5µg (2x2.5 µg)

18/5µg

Salmeterol²

2dd 50µg

2dd 50µg

100µg

2dd 6-12µg

2dd 12µg

48µg

Formoterol²
¹ anticholinergicum

² B-sympaticomimeticum

Inhalatiecorticosteroiden
Middel

poeder

aerosol

max. dagdosis

Budesonide/

2dd 400µg

2dd 400µg

1600µg

2dd 500µg

2dd 500µg

1000µg

Beclometason
Fluticason

5.9 Management bij longaanvallen
Een longaanval is een toename van de luchtwegklachten hoesten, dyspnoe, sputumvolume en -purulentie
binnen enkele dagen, groter dan de normale dag-tot-dag-variabiliteit. Vaak treden ook minder specifieke
verschijnselen op zoals algehele malaise, slapeloosheid, moeheid, verminderde inspannings-tolerantie,
koorts, depressie en verwardheid. Oorzaken kunnen luchtweg-infecties zijn of omgevingsfactoren zoals rook,
ozon of NO2, maar in 30% van de exacerbaties is geen oorzaak bekend. De behandeling wordt bepaald door
de ernst van de exacerbatie en het effect van eerdere behandelingen.
5.9.1 Lichte longaanval
Een lichte longaanval (lichte toename luchtwegklachten) kan worden behandeld met tijdelijk extra
inhalatiemedicatie zonder tussenkomst van de arts als de patiënt symptomen herkent en weet wanneer hij
contact moet opnemen.
5.9.2 Matige en ernstige longaanval
Een matige of ernstige longaanval moet altijd door de huisarts beoordeeld worden. Bij een matige longaanval
is er een toename van luchtwegklachten zonder symptomen van een ernstige longaanval (zie onder). De
behandeling is afhankelijk van de gebleken ernst na anamnese en lichamelijk onderzoek:


bij ernstige symtomen: zie ernstige exacerbatie
o

(toename) rustdyspnoe, moeite uitspreken zin, kan niet platliggen

o

tachypnoe >30/min (zeer ernstig longaanval freq. weer lager!)

o

tachycardie >120/min

o

gebruik van hulpademhalingsspieren
(zuurstofsaturatie >92% maakt longfalen onwaarschijnlijk)



achterhaal oorzaak longaanval
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beoordeel evt andere (cardiopulmonale) oorzaken van dyspnoe
o

pneumonie

o

pneumothorax

o

longoedeem, pleuravocht

o

longembolie

o

longcarcinoom

o

bovenste luchtwegobstructie, aspiratie

5.9.2.1 Matige longaanval
Een matige longaanval wordt door de huisarts behandeld




Stap 1
o

verdubbel tijdelijk de dosis luchtwegverwijder, of

o

combineer tijdelijk 2 soorten luchtwegverwijders

Stap 2 (bij falen stap 2)
o

vul aan met prednisolonkuur 1dd 30mg 7-14dg

5.9.2.2 Ernstige longaanval
Houd bij de inschatting of thuisbehandeling mogelijk is rekening met risico-factoren voor een ernstig beloop:
leeftijd ≥65jr, tachypnoe ≥30/min, syst bloeddruk <90mmHg, desoriëntatie en nierfunctiestoornis. Verwijs
direct bij:


uitputtingsverschijnselen (spoedopname!)
o verminderd bewustzijn
o afnemende ademfrequentie
o ‘rustiger’ wordende patiënt



onvoldoende zorgmogelijkheden thuis



longaanvallen in het verleden die altijd tot opname leidden

Zonder directe verwijsredenen volgt onderstaand beleid:


Stap 1 (bronchodilatatie)
o

geef 100µg salbutamol aerosol met voorzetkamer: 5 x ademen,
herhaal 4-10x. Alternatief: 0,5mg salbutamol im of sc



Stap 2 (bij onvoldoende effect)
o



herhaal inhalaties na enkele minuten

Stap 3 (bij onvoldoende effect)
o

geef 20µg ipratropium aerosol met voorzetkamer, herhaal 2-4x



Stap 4 (blijf bij patiënt)



Stap 5 (evalueer effect bronchodilatatie)

o



wacht 30min af, in minder ernstige gevallen co binnen enkele uren

o

bij geen verbetering: opname

o

bij verbetering:


prednisolon 1dd 30mg 7-14dg



instructie mbt luchtwegverwijders komende 24 uur



afspraak controle na 24 uur

Stap 6 (controle na 24 uur)
o

evalueer klachten en beperkingen

o

onderzoek longen

o

ga reden longaanval na: therapietrouw, inhal.techniek, luxatie

o

stel evt beleid bij

o

hervat fysieke training zsm
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Geef alléén antibiotica (amoxicilline of doxycycline) bij:


koorts en algehele ziekteverschijnselen mèt
onvoldoende verbetering na 4 dagen

o


ervaring dat longaanvallen zonder antibiotica traag herstellen of tot opname leiden

5.9.2.3 routing en registratie longaanval


zorg voor een ingevuld longaanval-actieplan (www.longfonds.nl) in het Individueel Zorgplan (KIS) bij
elke patiënt met een longaanval.



patiënt met longaanval wordt gezien door huisarts.



huisarts zorgt vervolgens voor controle afspraak door praktijkondersteuner over 2-3 weken (bijv.
door tegen patiënt te zeggen om een afspraak te maken over 2 weken bij de POH, of door patiënt
briefje mee te geven om direct afspraak in te plannen via assistente bij POH).



huisarts declareert consult via 0-tarief en vult uitslag ‘exacerbatie’ in protocol HIS in = deze is
belangrijk!



praktijkondersteuner ziet patiënt met longaanval altijd na 2-3 weken met als doel oorzaak van de
longaanval in kaart te brengen en het longaanvalactieplan/ IZP te bespreken en bij te stellen.



praktijkondersteuner registreert dit consult en afgesproken acties in het KIS



praktijkondersteuner checkt of huisarts gegevens correct in het HIS heeft geregistreerd en corrigeert
deze indien nodig



via deze werkwijze is op het gegeven ‘longaanvallen’ te extraheren in het KIS en mogelijk om de
resultaten te monitoren

5.10 Zuurstofbehandeling en longrevalidatie
Zuurstofbehandeling en longrevalidatie worden door de longarts verzorgd, maar omdat we in de eerste lijn
vaak wel in meer of mindere mate betrokken blijven bij de zorg voor deze mensen (bv bij exacerbaties),
worden ze ook besproken.
5.10.1 Zuurstofbehandeling
Bij ernstig COPD kunnen gaswisselingsstoornissen ontstaan met hypoxie, aanvankelijk bij inspanning, later
ook in rust, vooral bij een FEV1 < 40%. Persisterende hypoxie kan leiden tot rechterhartfalen en verminderd
neuropsychologisch functioneren. Onderhoudsbehandeling met zuurstof (≥15uur per dag) bij persisterende
hypoxie verlengt het leven aanzienlijk en verbetert de inspanningstolerantie en psychisch functioneren.
Zuurstofbehandeling bij hypoxie tijdens exacerbaties of inspanning vermindert de klachten. Indicatiestelling
en initiatie van zuurstofbehandeling gebeurt door de longarts.
Aanpak




verwijs naar de longarts bij verdenking op hypoxie bij
o

zuurstofsaturatie in rust ≤ 92%

o

zuurstofsaturatie bij inspanning ≤ 90%

o

zuurstofsaturatiedaling bij inspanning > 3%

let bij zuurstofbehandeling op brandgevaar
o

(mee)roken

o

gasfornuis

o

vette zalf op huid

5.10.2 Longrevalidatie
Bij ernstige of complexe somatische of -adaptatieproblematiek is er de mogelijkheid van gespecialiseerde
multidisciplinaire analyse en behandeling. Deze poliklinische of klinische multidisciplinaire longrevalidatie is
vaak zeer effectief in het optimaliseren van de integrale gezondheidstoestand en participatie en het
verminderen van exacerbaties en ziekenhuisopnames.
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Een basaal programma voor patiënten met matige ziektelast omvat (groeps)conditietraining en een algemeen
educatieprogramma gericht op medicatiegebruik en leefstijl. Patiënten met ernstige ziektelast krijgen
daarnaast individuele zorg voor verbetering van het fysiologisch functioneren (training, zuurstofgebruik,
voeding, etc) en adaptatie. Na longrevalidatie is de zorg gericht op het bestendigen van de behaalde
gezondheidswinst en betreft in feite voortzetting van de behandeling in afgeslankte vorm. Bij matige
ziektelast kan deze nazorg zowel in de tweede als eerstlijn plaatsvinden.

5.11 Eindstadium COPD
Het is moeilijk aan te geven wanneer het eindstadium COPD ingaat. Als een progressieve aandoening niet
meer reageert op curatieve behandeling en de levensverwachting minder dan een jaar is, moet de zorg meer
gericht zijn op optimalisering van kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn omgeving. De BODE-index (zie
tabel) kan gebruikt worden om de kans op overlijden te bepalen. In de terminale fase wordt het overlijden
binnen 1-2 weken verwacht en wordt gestopt of afgezien van behandelingen die het overlijden kunnen
uitstellen.

BODE-index

Interpretatie
0

FEV1 (%)
6-MWD¹(m)

1

2

3

Bode-index
(score)

Mortaliteit
< 1 jaar

>65

50-65

35-50

<30

>350

250-350

150-250

<150

1

(0-2)

20%

3

4-5

2

(3-4)

32%

3

(5-6)

54%

4

(7-10)

80%

MRC-score

0-1

2

BMI (kg/m²)

>21

<21

¹ 6-minuten-looptest
Aanpak




Bespreek tijdig en begeleid
o

angst voor stikken en overlijden

o

schaamte, schuld (roken) en chronisch ziek zijn

o

ernstige dyspnoe, sputumretentie (pm fysiotherapie)

o

reanimeren, beademing, end-of-life-care

o

overlijden, mogelijkheden terminale sedatie en euthanasie

o

zuurstofbehandeling (geen effect dyspnoe en kwaliteit van leven)

o

comorbiditeit als depressie, delier, angst en insomnia

Ondersteun mantelzorg: geeft betere kwaliteit van leven COPD-patiënt!

Medicamenteus beleid (bij falen niet-medicamenteus beleid)


Dyspnoe (wees niet terughoudend met opioiden!)
o

start:

morfine 4-6dd 2,5-5mg subcutaan of 4-6dd 15mg oraal
bij onvoldoende effect uitgangsdosis 50% verhogen

o







dagdosis in preparaat met vertraagde afgifte



extra behoefte: 15% van dagdosis erbij

Angst en onrust
o

oxazepam 3dd 5-10mg

o

diazepam 1-2dd 2-10mg

o

levopromazine 6,25-12,5mg voor de nacht

Delier
o



onderhoud:

haloperidol 1-2dd 0,5-2mg oraal

Depressie
o

SSRI, bv paroxetine 1dd 20mg
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5.12 No show
5.12.1 Definitie
No show is het niet deelnemen van een patiënt aan een of meer onderzoeken (spirometrie, assessment) en/of
het niet verschijnen op het spreekuur voor een controle, ondanks uitnodiging hiervoor.
5.12.2 Opsporing
De verschillende vormen van no show kunnen aan het licht komen door het (halfjaarlijks!) bestuderen van de
score-lijsten.

Processtappen bij no show
De processtappen zijn hieronder uitgeschreven en ook opgenomen in een stroomschema inclusief
voorbeeldbrieven (per zorgprogramma opgesteld). Het stroomschema en de voorbeeldbrieven zijn terug te
lezen op intranet / geen programmatische zorg.
1. Patiënt eerste keer niet op controle
De huisarts of praktijkondersteuner neemt telefonisch contact op. Bij contact volgt uitleg van het belang van
de controleafspraak en wordt een nieuwe afspraak gepland. Als een patiënt geen afspraak wenst en bewust
afziet van deelname aan een ketenzorgprogramma ontvangt deze hiervan een schriftelijk bevestiging (zie

voorbeeldbrief 1).
2. Bij eerste poging geen telefonisch contact (na de gemiste eerste controle-afspraak)
Als het bij een eerste poging niet lukt om telefonisch contact te krijgen, ontvangt de patiënt een door de
huisarts getekende brief met een geplande controleafspraak en/of de mogelijkheid op een ander moment
hiervoor een afspraak te maken (zie voorbeeldbrief 2).
3. Patiënt tweede keer niet op controle
Als een patiënt ook niet op de controleafspraak verschijnt, neemt de huisarts of praktijkondersteuner
opnieuw telefonisch contact op. Bij contact volgt uitleg van het belang van de controleafspraak en wordt een
nieuwe afspraak gepland. Als een patiënt geen afspraak wenst en bewust afziet van deelname aan een
ketenzorgprogramma ontvangt deze hiervan een schriftelijk bevestiging (zie voorbeeldbrief 1).
4. Bij tweede poging geen telefonisch contact (na twee gemiste controle-afspraken)
Als het bij de herhaalde pogingen voor het maken van een controleafspraak niet lukt om telefonisch contact
te krijgen ontvangt de patiënt een door de huisarts getekende brief met het verzoek contact op te nemen (zie

voorbeeld brief 3).
5. Na tweede brief ook geen reactie
Als de patiënt na de tweede brief niet heeft gereageerd, wordt de patiënt uit het ketenzorgprogramma
verwijderd. De patiënt ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging (zie voorbeeld brief 4).
In aanvulling op de hierboven genoemde stappen bieden tussentijdse consulten voor andere zorgvragen een
uitgelezen kans om de controleafspraak onder de aandacht te brengen (vooral bij het voorschrijven van
herhaalmedicatie). Ook het afleggen van een huisbezoek of visite door de huisarts of POH kan helpen
patiënten te motiveren tot deelname aan het ketenzorgprogramma en de bijbehorende controleafspraken.
Het is raadzaam de pogingen om in contact te komen met de patiënt vast te leggen in het
keteninformatiesysteem (KIS).
Als het ondanks herhaalde pogingen niet lukt om in geval van ‘no-show’ met de patiënt in contact te komen,
kan de huisarts na zes maanden eenzijdig besluiten deelname aan het ketenzorgprogramma te beëindigen.
Het besluit tot het beëindigen van deelname aan het ketenzorgprogramma ontslaat de huisarts niet van de
verplichting om reguliere huisartsenzorg aan te bieden. Het ketenzorgprogramma is immers een aanvulling
op de reguliere huisartsenzorg. Daarbij is het belangrijk om aan te geven dat de patiënt met
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gezondheidsvragen en –klachten altijd welkom blijft voor reguliere zorg in de huisartsenpraktijk en opnieuw
contact kan opnemen bij behoefte om aan het ketenzorgprogramma deel te nemen.

Registratie in het KIS
De patiënt die voldoet aan de exclusiecriteria registreert u als volgt in het KIS.


in het scherm van het consult verslag gaat u helemaal naar beneden in uw scherm



daar geeft u ‘huisarts hoofdbehandelaar’ aan



en kiest u geen programmatische zorg



en de reden

Vervolgens gaat deze melding retour naar de diagnostisch dossier. Het registreren van de patiënt met
"Controle beleid geen programmatische zorg" heeft invloed op de rapportage van de proces indicatoren. De
patiënten die als zodanig worden geregistreerd, zullen in de indicatoren rapportage apart worden benoemd,
evenals de patiënten die in de 2e lijn behandeld worden. Deze patiënten tellen dan niet mee in de berekening
van de streefwaarden. Patiënt valt bij besloten beëindiging zorgprogramma terug op reguliere basiszorg. In
onderstaand overzicht zijn de bepalingen, codes en omschrijvingen opgenomen die gebruikt worden in het
KIS voor de bepaling van de metingen Reden Geen Geregelde zorg en Reden Geen Programmatische Zorg bij
de registratie van de zorgprogramma’s.

Bron: Toelichting NHG-systematiek Care2U, versie maart 2015
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6

Zorggroepspecifieke bijlagen

6.1 Registratie en administratie
6.1.1 Participatie-eisen zorggroep
Om te kunnen participeren in de zorggroep dient u de volgende stappen te nemen:


stap 1 Begrip krijgen van uniforme registratie en dataverzameling (6.1.2)



stap 2 Vaststellen COPD-populatie en hoofdbehandelaar (6.1.3)



stap 3 Activeren van het EPD-COPD-protocol (niet voor elk EPD, 6.1.4)



stap 4 Registreren conform invulinstructie EPD-COPD-protocol (6.1.5)



stap 5 Invoeren van de diverse 0-euro-verrichtingen (6.1.6)



stap 6 Uitvoeren van extracties t.b.v. zorggroep (6.1.7)

6.1.2 Uniforme registratie en dataverzameling
Om zorg te kunnen verbeteren, is het nodig alle deelaspecten van die zorg (anamnese, onderzoek en
behandeling) inzichtelijk te maken. Nauwkeurige registratie in het EPD van die deelaspecten maakt dit
mogelijk. Vanwege de grote aantallen patiënten en de nog veel grotere hoeveelheid data, is een manier van
registreren nodig die geautomatiseerde uitspoel van data (extractie) mogelijk maakt. Als alle deelnemers van
de zorggroep op deze manier registreren spreken we van uniforme registratie.
6.1.3 Vaststellen COPD-populatie en hoofdbehandelaar
6.1.3.1 Registratie in het EPD
Iedere COPD-patiënt krijgt een:








ICPC-code R95 in de probleem-/episodelijst
o

vermeld hierbij de mate van ziektelast en de FEV1

o

bij dubbeldiagnose beide ICPC codes aanmaken. Registreren onder R95.

COPD-ruiter (voor eigen consultvoering)
o

LH als huisarts hoofdbehandelaar is

o

LZ als longarts hoofdbehandelaar is

Vinkje in EPD-protocol ketenzorg HHT
o

HA hoofdbehandelaar per controle

o

specialist hoofdbehandelaar èn

o

1x per jaar: geen COPD-zorg, reden specialist

Via het KIS alle COPD patienten volgen, hoofdbehandelaaar huisarts wordt automatisch jaarlijks
ververst, de patienten die bij de specialist lopen moeten wel jaarlijks worden geregisteerd onder
hoofdbehandelaar specialist.

De huisarts is hoofdbehandelaar als de basis-COPD-zorg vanuit de huisartsenpraktijk geleverd wordt. De
specialist is hoofdbehandelaar als deze de totale COPD-zorg levert. Bij gedeelde zorg wordt de zorg door
beiden in belangrijke mate verzorgd.
6.1.3.2 Start DBC
De DBC start bij een nieuw ontdekte COPD-patiënt, bij een bestaande patiënt die nieuw in de praktijk wordt
ingeschreven en bij terugverwijzing naar de huisarts van een door de specialist behandelde patiënt.


Registratie in EPD
- bij nieuwe COPD-patiënt: zie 6.1.3.1
- bij terugverwijzing van specialist
o

vink HA hoofdbehandelaar aan in EPD-protocol
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Informeer patiënt
o

uitleg werkwijze zorggroep en belang van periodieke controles

o

verstrek zorggroep-informatiefolder en bespreek toestemming uitspoel gegevens naar
derden



Aanmelden bij COPD-dienst bij lab naar keuze (mits voldaan aan kwaliteitscriteria) of oproepsysteem
vanuit huisartsenpraktijk als spirometrie in eigen beheer geschiedt

6.1.3.3. Mutaties


Persoonsgegevens
- voer wijziging door in EPD
- geef zonodig door aan betreffende COPD-dienst



Verandering van huisarts binnen de zorggroep
- nieuwe praktijk geeft de wijziging zonodig door aan COPD-dienst

6.1.3.4 Afmeldingen






Redenen voor afmelding
o

verhuizing naar buiten zorggroep (incl. AWBZ-instelling)

o

overlijden

o

longarts wordt hoofdbehandelaar

Overlijden of verhuizing buiten zorggroep
o

uitschrijving uit EPD

o

zonodig afmelden bij COPD-dienst

Overname door longarts
o

vinkje in EPD-protocol ketenzorg
- specialist hoofdbehandelaar èn
1x per jaar: geen geregelde zorg, reden specialist

o

zonodig afmelden bij COPD-dienst

6.1.4 Invoeren 0-euro-verrichtingen
Voor de door uw praktijk geleverde COPD-zorg krijgt u van de zorggroep per COPD-patiënt een vast bedrag
per kwartaal. Voor de verschillende verrichtingen met betrekking tot de COPD-zorg wordt het zogenaamde
0-euro-tarief gehanteerd.
6.1.5 Uitvoeren van extracties
Vier maal per jaar ontvangt de praktijk van de zorggroep een uitnodiging met een instructie voor het maken
van de extractie t.b.v. de facturatie en verzameling van uw gegevens. In bijlage De volgende NHG-kwaliteitsindicatoren worden in eerste instantie geëxtraheerd zie bijlage 2.
6.1.6 Werkwijze individueel zorgplan
Patiënten worden gemotiveerd hun COPD-pas naar iedere zorgverlener mee te nemen ter inzage en evt
invulling. Het individueel zorgplan wordt vastgesteld door de hoofdbehandelaar (huisarts) samen met de
patiënt. Bijstelling van het zorgplan gebeurt door de praktijkondersteuner (of huisarts) met de patiënt. De
behandelaar noteert de afspraken in de COPD-pas van de patiënt en maakt een samenvatting in het EPD.
Laboratoriumuitslagen worden door de patient zelf in de COPD-pas genoteerd (uitdraai meegeven) of door de
praktijkondersteuner. Uitslagen van het lichamelijk onderzoek kan de patient zelf noteren wanneer de
behandelaar ze in het EPD-protocol invult.
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6.2 Consultatie- en verwijsafspraken
In deze paragraaf wordt de samenwerking met de diëtist beschreven en met de 2 e lijn (paragraaf 6.2.1).

Diëtist
Voedingadvisering aan mensen met een ongunstige voedingsstatus
taakverdeling POH-Diëtist
Advisering nieuwe patiënt


POH wijst op de samenhang slechtere prognose bij ondergewicht/ ongunstige
lichaamssamensteling en voeding. De voedingsstatus/ lichaamssamenstelling is de resultante
van intake, verbruik en bewegen. POH legt uit dat de dieetbeginselen zijn gebaseerd op de
Richtlijnen Goede Voeding, controleert of de patiënt verkeerde ideeën heeft m.b.t. voeding en
motiveert de patiënt voor een verwijzing naar diëtiste indien er een indicatie bestaat (zie onder).



De diëtist neemt een voedingsanamnese af, geeft educatie m.b.t. voeding en de betreffende
verwijsindicatie en geeft gericht voedingsadvies, educatie en voorlichting (financiering binnen
DBC).

Advisering tijdens controles


De POH controleert het begrip van de voedingsadviezen, controleert en motiveert de patiënt tot
leefstijlwijzigingen. Geeft de relatie aan tussen leefstijl, gewicht, lichaamssamenstelling en
prognose



De POH bewaakt of er indicaties zijn om patiënt naar de diëtist te verwijzen en motiveert in die
gevallen tot verwijzing (zie indicaties).

Indicaties tot verwijzing Diëtist







minstens 5% gewichtsverlies in een maand
minstens 10% gewichtsverlies in 6 maanden
BMI ≤ 21
vetvrije massa ≤ 16% (man) of ≤ 15% (vrouw)
starten van beweegprogramma zonder dieetadvisering

Samenwerking Diëtist
Diëtist dient als ketenpartner van de zorggroep een aansluitovereenkomst te hebben
Kernpunten:








Consultatie via KIS
Terugrapportage na afsluiten zorg via vast format in KIS
Start behandeling binnen 2 weken na aanmelding
Mogelijkheid tot spoed binnen 1 week
Directe telefonische bereikbaarheid diëtist voor overleg
Diëtist rapporteert ook het niet verschijnen van patiënt na verwijzing
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Vaststellen voedingstoestand
De voedingstoestand wordt vastgesteld door bepaling van de BMI, van het gewichtsverloop en van de
lichaamssamenstelling, uitgedrukt in de vetvrijemassa-index (VVMI) [Stratton 2003]. De VVMI wordt bepaald
door meting van de huidplooidikte, bio-elektrische impedantieanalyse (BIA) of dual-energy X-ray

absorptiometry (DEXA). De BIA is een gevalideerde methode bij stabiele patiënten met COPD met matig,
ernstig en zeer ernstig luchtwegobstructie (FEV1 < 80 voorspeld), en is eenvoudig, patiëntvriendelijk en snel.
Een DEXA-scan is betrouwbaar maar kostbaar en gaat gepaard met stralingsbelasting [Steiner 2002;
Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO 2005].Gezien het voorgaande gaat de voorkeur van de
werkgroep uit naar de BIA. De beschikbaarheid van de diagnostische methoden ter bepaling van de VVMI
verschilt echter per regio.

Consultatie en verwijsbeleid buiten de DBC
Probleem

Verwijscriteria

Verwijzing

Bij lichte ziektelast:


Iedereen die niet voldoet aan de criteria voor
gezond bewegen



Verminderde inspannings-tolerantie bij goede
COPD-behandeling en ontbreken comorbiditeit

Matige lichamelijke
activiteit

Bij matige ziektelast:


Iedereen die niet voldoet aan de criteria voor
gezond bewegen



Verminderde inspannings-tolerantie bij goede
COPD-behandeling en ontbreken comorbiditeit

Bij ernstige ziektelast:

Werk/Arbeid



N.v.t. (alléén indicatie door longarts)



Participatieprobleem ivm COPD



Oorzakelijke factoren op werk



Matig / ernstig adaptatieprobleem bij goede
COPD-behandeling

Adaptatie-probleem

Psychologische
problematiek

Eetstoornis

Fysiotherapeut
Multidisciplinair
beweeg-programma,
evt beweegcoach (zie
schema)
Longrevalidatie
(via longarts)
Arbodienst

Psycho-therapeut



Adaptatieprobleem nieuwe patiënt



Angst- en depressieve gevoelens door

(cognitieve gedrags-

inadequate adaptatie

therapie)



Voorbereiding op palliatieve fase



Depressie (NHG-standaard M44)



Angst (NHG-standaard M62)



Roken + psychologisch probleem

Afwijkend eetpatroon door onderliggende psy.
Problematiek

Psycholoog

Gespecialiseerde GGZ

Probleem maatschappelijke

Probleem met maatschappelijke participatie

MEE Brabant

participatie
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6.2.1 Terugverwijsafspraken longarts
Na (aanvullend) assessment door de longarts wordt gekeken of, en zo ja wanneer, de patiënt terug kan naar
de eerste lijn, waarbij de zorg gericht is op het bestendigen van de behaalde gezondheidswinst (in bijlage 3 is
een overzicht van de afgesproken terugverwijscriteria opgenomen).


Lichte ziektelast: terugverwijzing (vaak na diagnostisch consult) < 3mnd



Matige ziektelast



o

stabiel en behandeldoelen gehaald: terugverwijzing na 3-12mnd

o

instabiel en/of doelen niet gehaald: behandeling in tweede lijn of gedeelde zorg

Ernstige ziektelast
o

behandeling in 2e of 3e lijn

o

exacerbaties: gedeelde zorg

o

terminale zorg: terugverwijzing na overleg
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Bijlage 1 Overzicht weerstanden inhalatoren 2016
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Bijlage 2 Extractierapportage COPD (NHG+)
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Bijlage 3

Verwijs- en terugverwijscriteria COPD patiënten

Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, info@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl

38

1.

Zorgroutes

Aan de hand van de ernst van de aandoening is een indeling gemaakt met zorgroutes per patiëntengroep:
Zorgroute 1:
Patiënten met een lichte ziektelast worden door de huisarts behandeld.
Zorgroute 2:


2a: Patiënten met een matige ziektelast worden door de huisarts behandeld, mits passend binnen
landelijke verwijscriteria zoals vastgelegd in Zorgstandaard COPD, of



2b: Patiënten met een matige ziektelast worden doorverwezen naar de longarts, op basis van de
criteria* zoals beschreven in de zorgstandaard COPD. *Verwijscriteria: zie hieronder.

Zorgroute 3:
Patiënten met een ernstige ziektelast worden door de longarts behandeld.
De verwijzing naar de tweede lijn kan op twee momenten in het zorgproces plaatsvinden:


na de diagnostische fase of



in de behandelfase.

Verwijzingen kunnen in het zorgproces zowel plaatsvinden van de eerste lijn naar de tweede lijn als van de
tweede lijn naar de eerste lijn.
2.

Criteria voor nadere analyse door longarts (zorgroute 2b of 3)

Verwijzingen door huisarts naar de tweede lijn vinden plaats:

Bij diagnostische problemen (met of zonder significante impact op health status (CCQ≥2 of MRC≥3)):

1.


Twijfel over de diagnose COPD of verdenking op andere bijkomende oorzaak van klachten



Aanwezigheid van persisterende luchtwegobstructie bij patiënt die nooit heeft gerookt
(bijvoorbeeld ten gevolge persisterende luchtwegobstructie bij astma/ gefixeerd astma)

Bij ongewenst beloop van COPD (met of zonder significante impact op health status (CCQ ≥2 of MRC

2.

≥3)


COPD op jonge leeftijd (≤ 50 jaar)



Aanwezigheid van een ernstige persisterende fysiologische stoornis (FEV1 < 50% pred. of < 1.5 L.)



Aanwezigheid van snel progressief longfunctieverlies (FEV1 Afname > 150 ml/jaar)



Te laag lichaamsgewicht gecorrigeerd voor lichaamslengte (BMI<21)



Ongewenst klinisch relevant gewichtsverlies zonder verklaring (>5%/1mnd, >10%/6MWD= 6 minuten
wandel test)



Verdenking gaswisselingstoornis (SaO2≤92% of desaturatie tijdens inspanning >3% of ≤ 90%
absoluut)



Frequente type II exacerbatie in laatste jaar (≥ 2/jaar)
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Indicatiestelling voor therapeutische opties
o

Zuurstofbehandeling

o

Non-invasieve ademhalingsondersteuning

o

Longvolume reductie interventies

o

Multidisciplinaire longrevalidatie

Op verzoek van de patiënt

3.

Indien een patiënt de voorkeur heeft om in de tweede lijn behandeld te worden, zal de longarts een
dergelijk verzoek kritisch beoordelen.

3.

Zorgroute en (terug)verwijscriteria na assessment door longarts

Alle patiënten die door de huisarts op basis van bovenstaande criteria verwezen zijn naar de longarts, starten
in het Amphia Ziekenhuis een Basaal Assessment.
Daarna zijn er 3 mogelijkheden:
1. Terug naar huisarts voor volledige behandeling conform 1e lijns zorgprogramma. Zorgroute 2b1.
2.

Door naar longarts voor volledige behandeling conform 2e lijns zorg. Zorgroute 2b2 + 3.

3. Gedeelde behandeling. Zorgroute 2b3.
1. Terug naar huisarts voor volledige behandeling conform 1e lijns zorgprogramma. Zorgroute 2b1.
De longarts beoordeelt dat deze patiënt niet verder meer in de 2e lijn behandeld hoeft te worden en
stuurt deze met een advies terug naar de 1e lijn.
Hierbij gaat het om:
COPD patiënt met lichte ziektelast
Terugverwijscriteria


Milde longfunctiestoornis (GOLD 1-2)



Lichte klachten (CCQ < 2, NCSI)



Lichte beperkingen (MRC < 3, NCSI)



Goede kwaliteit van leven (CCQ < 2, NCSI)



Geen frequente exacerbaties (< 2/jaar)



Goede voedingstoestand (BMI>21, geen gewichtsverlies)



Goede gaswisseling (saturatie > 92%, bij inspanning <3% daling)



Weinig co-morbiditeit



Lichte adaptatieproblemen (NCSI)

Behandeling in 1e lijn.
Wanneer? Terugverwijzen naar zorg dicht bij huis (huisarts) binnen 3 maanden
2. Door naar longarts voor volledige behandeling conform 2e lijns zorg. Zorgroute 2b2 + 3.
De longarts beoordeelt dat deze patiënt behandeling behoeft in de 2e lijn, zonder dat de patiënt ook
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nog in de 1e lijn behandeld hoeft te worden.
Hierbij gaat het om patiënten met een ernstige ziektelast of omdat aanvullende diagnostiek nodig is.
COPD patiënt met een ernstige ziektelast
Als patiënt wel voldoet aan criteria voor nadere analyse, waarbij intensieve begeleiding in de 2 e of 3e lijn
(bijvoorbeeld door middel van multidisciplinaire revalidatie) noodzakelijk is.


Matige-ernstige longfunctiestoornis (GOLD 3-4, dynamische hyperinflatie)



Matige-ernstige klachten (CCQ ≥2, NCSI)



Matige-ernstige beperkingen (MRC ≥3, NCSI)



Matige-slechte kwaliteit van leven (CCQ ≥2, NCSI)



Frequente exacerbaties (≥2/jaar)



Slechte voedingstoestand (BMI<21, gewichtsverlies)



Gestoorde gaswisseling (saturatie ≤92%, bij inspanning >3% daling)



Co-morbiditeit



Matige-ernstige adaptatieproblemen (NCSI)

Aanvullende diagnostiek nodig:


Uitgebreide spirometrie (diffusie, residu)



Gaswisseling (arteriële bloedgassen)



Ergometrie



HRCT-thorax



Respiratoire spierfunctie (PI-max)



Skeletspierfunctie (handspierkracht, quadriceptsfunctie)



Voedingstoestand (VVMI)



Co-morbiditeit (osteoporose, depressie, maligniteit, OSAS)



Consulten andere disciplines (diëtetiek, medische psychologie, cardiologie)

Behandeling in 2e lijn of multidisciplinaire longrevalidatie
Gedeelde zorg bij exacerbaties
Bij terminale zorg kan i.o.m. patiënt gekozen worden voor zorg door huisarts.
3.

Gedeelde behandeling. Zorgroute 2b3
COPD patiënt met matige ziektelast die instabiel is en bij wie de behandeldoelen niet zijn behaald


Als patiënt nog steeds wel voldoet aan criteria voor nadere analyse



maar waarbij behandeling dicht bij huis (al dan niet met b.v. een beweegprogramma) mogelijk is



en waarbij infrequente, uitgebreide monitoring (en eventueel bijsturen van de behandeling) in de 2 e
lijn noodzakelijk is.



Criteria zijn: GOLD II gecompliceerd (MRC ≥ 3, CCQ ≥ 2), GOLD III ongecompliceerd.

Behandeling: in 2e lijn (longarts) of gedeelde zorg (huisarts en longarts).
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Inhoud gedeelde zorg / monitoring:
1e jaar: follow up 2e lijn.
2e jaar en verder: Controle 1e lijn, 1x/jaar (roken, medicatie, exacerbatiefrequentie, MRC, CCQ,
Flow/volume, Saturatie, BMI, flow/volume) + controle 2e lijn, 1x/jaar (NCSI, 6MWD, dynamische
hyperinflatie, roken, medicatie, exacerbatiefrequentie, MRC, CCQ,).
Wanneer terug voor behandeling in 1e lijn? Als stabiel en behandeldoelen behaald: terugverwijzing
naar huisarts na follow-up 3 – 12 maanden.
Jaarlijkse beoordeling: Indien er sprake is van matige of ernstige ziektelast wordt jaarlijks beoordeeld
of terugverwijzing naar de 1e lijn kan plaatsvinden. Dit is het geval indien:
Terugverwijscriteria:


Er sprake is van een lichte ziektelast



Individueel streefdoel patiënt behaald



MRC <3, CCQ<2, BMI> 21



Goede gaswisseling



Exacerbatiefrequentie <2/jaar



Geen progressie dyspnoe of afname inspanningstolerantie



Geen co-morbiditeit waarvan complicaties te verwachten zijn



Stabiele situatie



Geen verdere verbetering medicamenteuze of niet-medicamenteuze behandeling



Patiënt akkoord en ‘patiënt non-compliant’.

In alle gevallen is na terugverwijzing de zorg gericht op het bestendigen van de behaalde gezondheidswinst.
4.

Informatie-uitwisseling

Van huisarts naar longarts:



Werkdiagnose huisarts: COPD + GOLD-stadium, astma of astma + COPD
Relevante co-morbiditeit: hartfalen, coronair insufficiëntie, diabetes mellitus, osteoporose, depressie,
nierfunctiestoornissen, maligniteit



Allergieën



Exacerbatiefrequentie(aantal prednison en/of antibioticakuren afgelopen 12 maanden)



Pulmonale medicatie: luchtwegverwijders, inhalatiesteroïden, leukotrieenreceptorantagonist,
theofylline, prednisononderhoud



Rookgedrag: actief/ex-roker/nooit gerookt, stoppen met roken traject ingezet?



Lengte/gewicht/BMI



MRC-score



CCQ-score(+verdeling)



Saturatie in rust
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Spirometrie: FVC, FEV1, FER

Van longarts naar huisarts:


Werkdiagnose longarts: COPD + GOLD-stadium, astma of astma + COPD



Relevante co-morbiditeit: hartfalen, coronair insufficiëntie, diabetes mellitus, osteoporose, depressie,
nierfunctiestoornissen, maligniteit



Rookgedrag: actief/ex-roker/nooit gerookt



Allergieën



Exacerbatiefrequentie (aantal prednison en/of antibioticakuren afgelopen 12 maanden)



MRC-score



CCQ-score(+verdeling)



Lengte/gewicht/BMI, VVMI*



Saturatie in rust en bij inspanning*



Spirometrie: FVC of IVC, FEV1, FER (of Tiffeneau-index)



6 minutenlooptest*



Dynamische Hyperinflatie*



Resultaten movemonitor*



NCSI*



Ziektelast



Pulmonale medicatie: luchtwegverwijders, inhalatiesteroïden, leukotrieenreceptorantagonist,
theofylline, prednisononderhoud, onderhoud antibiotica, andere relevante medicatie



Eventuele zuurstoftherapie



Advies aan 1e lijn
o

Aanvullende diagnostiek

o

Aanvullende therapie

o

Follow-up

o

Criteria nieuwe verwijzing

* Indien gegevens beschikbaar
Vastgesteld d.d. 01-11-2013
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Bijlage 4

Bronnenlijst

Zorggroep de Bevelanden
Zorgstandaard COPD 2012
NHG richtlijn COPD 2015
Longfonds
Stichting IMIS
LAN
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