
 

ASCO-0822 

Instructie aanvraag DBC spirometrie via Star-shl 
 

Niet van het eigen risico 

Voor het controle spirometrie-onderzoek (code FL14) als u een contract voor astma en/of COPD 

ketenzorg bij Cohaesie heeft. U vraagt dan een controle spirometrie onderzoek binnen de DBC aan. 

Dit betekent dat de kosten van dit onderzoek niet via de zorgverzekeraar wordt gefactureerd, maar 

aan Cohaesie. Voor de patiënt betekent dit dat de kosten van het spirometrie-onderzoek niet van het 

eigen risico afgaan. 

  

Welke patiënten komen hiervoor in aanmerking?  

Patiënten waarbij de diagnose astma en/of COPD conform de NHG-standaard is gesteld of waarbij de 

diagnose gesteld is door de longarts. 

 

Onderzoeken die wel van het eigen risico gaan 

• Diagnostische spirometrie (code FL12) 

• Histamine provocatietest (FL15)  

• Controle spirometrie (code FL14) als u geen contract heeft voor astma en/ of COPD ketenzorg bij 

Cohaesie. 

 

Deze onderzoeken worden gefactureerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Voor de patiënt 

betekent dit dat deze onderzoeken vallen onder de zorg uit het basispakket waarbij het eigen risico 

van toepassing is. Bekijk het tarief voor een diagnostische spirometrie inclusief advies en beoordeling 

door kaderhuisarts of longarts. 

 

Informatie spirometrie onderzoek 

Bij het spirometrieonderzoek wordt onder andere ook het aantal longaanvallen, rookgedrag, 

bewegen, therapietrouw, controle inhalatietechniek en de ACQ/CCQ/MRC scorelijsten afgenomen. 

De spirometrie met bijbehorende anamnese/controlevragen worden door een longarts of kaderarts 

beoordeeld en voorzien van een behandeladvies. Indien u dit niet wilt, dan kunt u dit aangeven. De 

prestatieindicatoren en spirometrieuitslag komt als tekst en als NHG-labcode in uw HIS. 

 

  

https://www.star-shl.nl/patient/tarieven/


 

ASCO-0822 

Instructie aanvraag spirometrie controle onderzoek DBC via Zorgdomein 

Dit onderzoek vindt u in Zorgdomein op het aanvraagformulier voor de Functieonderzoeken (Star-

MDC). U kiest voor ‘Diagnostiek Longfunctieonderzoek - Spirometrie. 

  

 
• Klik op ‘Start aanvraag’ 

• Kies voor zowel DBC_ASTMA/COPD* als voor Spirometrie-controle  

Let op: deze patiënt is reeds gediagnostiseerd 

 

 
*Door DBC_Astma-COPD aan te vinken, wordt het eigen risico van de patiënt dus NIET belast  

  

Voor vragen kunt u terecht bij de relatiemanager van Star-shl  
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