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Aanleiding voor deze workshop

Annely Versteeg



Inhoud

• Aanleiding workshop
• Cijfers longziekten en Corona
• Urgentie longzorg
• Kennis is delen!
• Opname van deze workshop



Aanleiding en cijfers



Aanleiding en cijfers



Programma
• Prissilla Holtkamp – Stroomschema herstart 

Astma/COPD
• Elise Vizee – Beeldbellen, online instructie & 

Astma/COPD tijdens lockdown
• Marielle Schouwink – VIP & positieve gezondheid
• Jacqueline Muilwijk - Ziektelastmeter & 

spirometrie



Stroomschema herstart Astma/COPD 

Prissilla Holtkamp



Inhoud

• Inleiding
• Herstart
• Stroomschema



Stroomschema





Stroomschema
• Vragenlijsten
• Oproepbrief en 

stroomschema Prissilla op 
site Cohaesie

• Ziektelastmeter op site 
Cohaesie

• Opsturen of telefonisch?
• Beeldbellen
• Inhalatie instructie met 

eigen apparaat
• Spirometrie
• Speciaal tijdsblok spreekuur
• Vragen?



Beeldbellen, online instructie & 

Astma/COPD tijdens lockdown

Elise Vizee



Inhoud

• Beeldbellen
• Continuering tijdens lockdown



Beeldbellen
Door te klikken op (Start Beeldbellen) wordt er een nieuw 
tabblad geopend met het beeldbelgesprek. Daarnaast wordt 
er een SMS gestuurd naar het opgegeven telefoonnummer 
van de patiënt. Je kunt het telefoonnummer bewerken, als 
blijkt dat de patiënt op een ander nummer bereikbaar is. De 
SMS bevat een link waarmee de patiënt toegang krijgt tot 
het beeldbellen.

Heeft de patiënt geen mobielnummer, maar wel een email, 
gebruik dan je eigen 06 nummer. Kopieer dit naar je eigen 
email en mail dit naar de patiënt. Zorg wel dat je alleen de 
link stuurt en niet je eigen gegevens. 



Beeldbellen



Continuering tijdens lockdown

• Uitdagingen
• Tips & tricks



VIP & positieve gezondheid

Marielle Schouwink



Inhoud

• VIP
• Positieve gezondheid

• BRAVO
• Beweging
• Roken
• Alcohol
• Voeding
• Ontspanning

• Plan van aanpak



VIP vragenlijsten 1



VIP vragenlijsten 2



VIP vragenlijsten 3



VIP vragenlijsten 4



Het gezonde leefstijlgesprek



Positieve gezondheid

Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn

Definitie van gezondheid:
Het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren.

Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 
mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet 
alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol 
leven belangrijk.





BRAVO

B Bewegen
R Roken
A Alcohol
V Voeding
O Ontspanning / Slaap / Stress



Bewegen



Belang van voldoende bewegen
• Het houdt de verschillende lichaamsfunctiesop peil

• Het verkleint de kans op het krijgen van verschillende ziekten

• Het verbetert de stofwisseling en versterkt het de weerstand

• Het slaappatroon verbetert

• De mentale weerbaarheid neemt toe

• Het heeft een positief effect op spanning en stress



Roken



Roken



Alcohol



Alcohol

• Omdat het lekker is
• Meer focus en minder angst
• Versterkt sociale binding
• Slaapmutsje
• Stress onderdrukken



Voeding

• Energievoorziening
• Gezelligheid
• Verzadiging
• Beloning
• Onderhoud 
• Stress 
• Geur / Zien eten… doet eten….



Ontspanning / stress / slapen





Inventarisatie

• Tevreden over huidige leefstijl?

• 3 belangrijkste redenen om leefstijl te veranderen?

• Hoe belangrijk is het om uw leefstijl te veranderen 1→ 10

• Wat levert het je op?

• Barrières en eerdere ervaringen



Informeren

• Info over persoonlijke gezondheidswinst bij 
gedragsverandering

• Info over huidige gezondheidsrisico’s



Doelen formuleren

• Wat het eerst aanpakken?

• Persoonlijk plan van aanpak

• Verwachte kans van slagen 1 → 10

• Wat is er nodig / wie kan helpen?



Plan van aanpak

• Wie doet wat?
• Wanneer?
• Evaluatie momenten?

Leg afspraken vast in een individueel gezondheidsplan!



Handige tools & sites



Ziektelastmeter: wat kan je ermee?

Spirometrie

Jacqueline Muilwijk



Ziektelastmeter
De ziektelastmeter begeleidt patiënten en de 
zorgverlener in 5 stappen door het consult heen:
Fase 1: inventariseren
Fase 2: visualiseren
Fase 3: shared-decision making
Fase 4: concretiseren
Fase 5: monitoring



Inventariseren
• Probleem inventariseren

Kwalitatief door middel van anamnese van de integrale gezondheid
• Data verzamelen door in te vullen in de ziektelastmeter

1. CCQ + 4 aanvullende vragen
2. MRC
3. Rook parameters
4. Exacerbatie frequentie
5. Gewicht, BMI
6. Longfunctie gegevens
7. Norm gezond bewegen



Visualiseren
1. Informeer patiënt over het zichtbare 

plaatje, maar probeer als hulpverlener 
niet zelf te interpreteren.

2. Wacht op de reactie van patiënt.

3. Vraag daarna door met open vragen om 
de persoonlijke behandelmogelijkheden 
samen helder te krijgen.

4. Bied hulp aan en geef uitleg zodat 
patiënt juiste keuze kan maken



Shared-decision making
• Nadat de patiënt duidelijk heeft wat voor 

hem/haar het schema inhoudt, voer dan een 
gesprek over haalbaarheid en wenselijkheid 
afhankelijk van het persoonlijke, haalbare 
doel. De patiënt kan kiezen uit verschillende 
therapeutische interventies per ballon.

• Je kunt de verschillende, bijbehorende 
therapeutische interventies zichtbaar maken 
door op één van de ballonnen te klikken. Als 
een bepaalde interventie gekozen is, kan die 
worden aangevinkt



Concretiseren
• Tijdens deze fase maak je de doelen en afspraken concreet.
• Schrijf zo bondig mogelijk het persoonlijke streefdoel op.
• De ziektelastmeter zal daaronder zelf de uitwerking van de therapeutische interventies die er gekozen 

zijn noteren.
• Deze kun je nog aanpassen aan de persoonlijke omstandigheden.



Monitoren
• Je kunt de ziektelastmeter ook goed 

gebruiken om ingezette therapieën te 
vervolgen of om een jaarlijks controle 
bezoek te evalueren.

• Hiervoor wordt een nieuwe 
ziektelastmeter bij dezelfde patiënt 
gebruikt. Ook nu dienen de punten uit de 
inventarisatie-fase te worden ingevoerd.

• Er wordt opnieuw een plaatje zichtbaar, 
met het verschil dat de oude waarden in 
een grijze ballon zichtbaar wordt. 
Hierdoor wordt vooruitgang of 
achteruitgang gevisualiseerd





De CCQ bevat drie domeinen

• De CCQ bevat 10 vragen die worden gescoord van 0 tot 6, waarbij 0 de beste waarde is. Door de 
antwoorden bij elkaar op te tellen en te delen door 10 komt men op een getal tussen 0 en 6.

De 3 domeinen worden op dezelfde wijze berekend:

• de symptomen status wordt berekend door vraag 1-2-5-6- bij elkaar op te tellen en te delen door 4

• de mentale status wordt berekend door vraag 3-4 bij elkaar op te tellen en te delen door 2

• de functionele status wordt berekend door vraag 7-8-9-10 bij elkaar op te tellen en te delen door 4

In de praktijk heeft een patiënt met een ernstig COPD vaak een 3-4 en een ‘gezonde’ roker een CCQ onder de 
1-2.



Wat als spirometrie weer mag

• Spirometrie alleen hervatten bij gebruik van bacteriefilter waarmee betrouwbare spirometrieresultaten 
worden gemeten

• Controleer wat de laatste controle is van de apparatuur en ijkspuit laat dit op zijn minst niet langer dan 2 
jaar zijn

• Voor zelf een test uit; kijk of alles nog werkt; opstarten vanuit het HIS, komt er een betrouwbare meting 
uit, komen de gemeten parameters in het HIS

• Zorg voor de juiste beschermingsmaterialen en desinfectiemiddelen

• Voldoende neusklemmen na gebruik weggooien en voldoende voorzetkamers

• Geschikte ruimte; groot genoeg; voldoende afstand 1.5; goed ventilatie (eerder aanzetten en langer)

• Kamer zo leeg mogelijk waardoor eenvoudig te reinigen is.



Ondersteuning bij spirometrie

• Controle spirometer op juiste instellingen

• Hulp bij problemen met de spirometer, inventarisatie van het probleem

• Instructie onderhoud en reiniging/hygiëne

• Tips en tops bij coachen en uitvoeren van de spirometrie

• Instructie voor selectie van juiste meting en beste curve

• Interpretatie van de resultaten in combinatie met de anamnese



Ondersteuning vanuit Cohaesie

• Spirometrie of Ziektelastmeter
Jacqueline Muilwijk

• Coaching, adviseren en optimaliseren ketenzorgprogramma's
Mariëlle Schouwink

• Ondersteuning op maat en aanspreekpunt
Sophia Batenburg en Annely Versteeg

• Website Cohaesie: Formulieren en vragenlijsten

• Personeelsproblemen
Margriet de Bruijne



• Take home?
• Ondersteuning bij?
• Wat ga je morgen anders doen?


