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Voorstraat 2 
3201 BB SPIJKENISSE 
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   DBC tarieven 

Zie overeenkomst Multidisciplinaire Zorg 
2020 
 
 
Extra verrichtingen binnen de keten 
Spirometrie 
SMR 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlijn tijdsinvestering POH 

   45 minuten jaarcontrole 
   30 minuten spirometrie 
   20 minuten extra werkzaamheden 
 
   Richtlijn tijdsinvestering huisarts 
   25 minuten jaarcontrole 
   10 minuten exacerbatieconsult z.n. 
 
 

Ketenzorgprogramma 
 Zorg in de huisartsenpraktijk 

door POH en huisarts 
 Diëtiste 
 Stoppen met roken begeleiding 

door POH  
 Consultatie kaderarts 
 Consultatie longfunctieanalist 

 
 
Indicatoren 

 Inhalatietechniek gecontroleerd 
bij patiënten met 
inhalatiemedicatie 

 Functioneren vastgelegd met 
ACQ of ACT 

 Rookgedrag vastgelegd 
 Patiënten die roken 

 
  

 

Instructiekaart Astma 
 

 
 
Protocollen, richtlijnen en hulpmiddelen 

 Astma protocol 
 No show beleid 
 Inhoud Instructiekoffer longmedicatie 

 
Inclusiecriteria 

 ICPC code R96 (astma) 
 Huisarts is hoofdbehandelaar 
 Patiënt is ≥16 jaar en akkoord met deelname ketenzorg- programma 

astma  
 Spirometrie is maximaal 1 jaar oud 
 Screeningstest op inhalatieallergenen 
 MRC  
 En er is sprake van minimaal één van onderstaande items: 

 Er is geen volledige astmacontrole met alleen incidenteel 
gebruik van luchtwegverwijders (astmacontrole zoals gemeten 
met ACQ is vaak veel slechter dan zowel arts als patiënt zich 
realiseren) 

 Patiënt heeft een onderhoudsbehandeling met  
inhalatiecorticosteroïden 

 Patiënt rookt (actueel) 
       Let op! Registreer hoofdbehandelaar en deelname ketenzorg in het HIS 
 
Exclusiecriteria 

 Patiënt had volledige controle over zijn astma zonder gebruik van 
inhalatiesteroïden gedurende minimaal de afgelopen 12 maanden 

 Deelname ketenzorg COPD (mengbeeld) de aandoening die de 
ziektelast het meest beïnvloedt is beslissend voor de keuze 

 Ernstige co-morbiditeit  
 Hoofdbehandelaar specialist 
 Geen geregelde zorg op initiatief huisarts of patiënt 

Let op! Indien patiënt (tijdelijk) onder behandeling is in de 2e lijn en/of 
opgenomen is in een verpleeghuis dient de behandeling gestaakt te 
worden binnen de keten. 

 
 
 
 
Declareren spirometrie 

 Onderzoek spirometrie invullen 
 Voer de datum in waarop de spirometrie is gemaakt 
 Altijd PDF uploaden 
 Upload meetwaarden, invoeren z-score bij FER/FVC 
 Indien onderzoek nog niet volledig ingevoerd; onderzoek pauzeren 

zodat het later aangevuld kan worden 
  

 
     
   Extra inventarisatie bij intake nieuwe astma patiënt 

 Start met scharnierconsult 
 Bespreek het Astma programma met de patiënt 
 Expliciet aandacht voor het delen van gegevens met andere 

behandelaars in de keten. Toestemming vragen (informed consent) 
 Maak en registreer  IZP  
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Instructiekaart Astma 
 

 
 

De begeleiding van astma patiënten wordt verdeeld in de volgende elementen 
 Diagnostiek (buiten de keten) 
 Instellen beleid (scharnierconsult) 
 Stabiele fase 
 Longaanval management 
 Stoppen met roken 
 Bewegen optimaliseren 

 

    Frequentie van monitoring en spirometrie 

Patiënten Monitoring Spirometrie 

Goede astmacontrole met zo nodig SABA (2 
maal of minder per week; stap 1) 

Zo nodig Niet 

Goede astmacontrole met stap 2 medicatie 
en optimale behandeling 

Jaarlijks Niet, behalve in de eerste 
drie jaar 

Goede astmacontrole met stap 3 medicatie 
en optimale behandeling 

Jaarlijks Jaarlijks 

Gedeeltelijke of slechte astmacontrole Regelmatige controle (bijv. elke 6-
12 weken), totdat persoonlijke 
behandeldoelen zijn bereikt en 
medicatie optimaal is gedoseerd 

Ten minste jaarlijks 

Rokers Jaarlijks Jaarlijks 

Patiënten met beperkte 
levensververwachting (bv >80jr ) 

Zorg op maat Niet 

 

   Stabiele fase 
 Patiënt is langer dan een jaar bekend met de diagnose astma 

 Astmacontrole is matig of goed: ACQ <0,75 en 0 exacerbaties en gebruik noodmedicatie  2 maal per week en 
spirometrie normaal 

 

Minimale handelingen bij een jaarcontrole 
 Informeer naar klachten 
 Stel de mate van astmacontrole vast (ACQ/GINA/MRC) 
 Controleer TIP: Therapietrouw, Inhalatietechniek en Prikkels (inhalatorgebruik.nl) 
 Indien nodig spirometrie afnemen, zie tabel Frequentie van monitoring en spirometrie 
 Indien goede astmacontrole gedurende minimaal 3 maanden: bespreek mogelijk step-down medicatie 
 Controleer na medicatiewijziging: patiënt na 6 weken (consult, ACQ en spirometrie)  
 Streef bij goede astmacontrole afbouw na naar laagst mogelijke dosering 
 Adviseer zo nodig: te stoppen roken, lichaamsbeweging verhogen, prikkelreductie verlagen 
 Bespreek zelfmanagement 
 Registreer longaanval actieplan  
 Bespreek de griepvaccinatie en voeg eventueel een griepruiter toe 
 Registreer een jaarcontrole 

 

   Instabiele fase 
 Patiënt is langer dan een jaar bekend met diagnose astma 
 Astmacontrole is slecht 
 Beleid: Er wordt teruggegrepen naar de initiële afspraken (zie astma protocol)  

  

 
     

   Verwijscriteria diëtist (binnen de keten)    Verwijscriteria fysiotherapeut (buiten de keten) 
 Slechte astmacontrole  
 Obesitas 

 Beweegprogramma 

 
  


