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INFOKAART 

Controle spirometrie onderzoek via Star-shl 

Organisatie Star-shl 

Onderdeel Aanvragen diagnostiek Spirometrie  

Type Controle  

Beschrijving Voor patiënten met de diagnose astma en/of COPD kunt u een controle 

spirometrie laten uitvoeren door een functielaborant van Star-shl. Naast het 

spirometrie onderzoek worden de anamnese, leefstijl en vragenlijsten 

afgenomen. Dit is van belang voor een juiste interpretatie van de resultaten en 

adviesvorming door de beoordelend longarts. longarts of kaderhuisarts 

astma/COPD. U ontvangt de digitale resultaten binnen 5 werkdagen per 

Edifact. Aanvullend ontvangt u de flow/volumecurve per post. 

Criteria Indicaties 

Diagnostische spirometrie bij verdenking van astma en/of COPD. 

 

Contra-indicaties 

Absolute contra-indicaties zijn: 

• Myocard infarct minder dan een maand voorafgaand aan het onderzoek. 

• Buik- of oogoperatie minder dan 6 weken voorafgaand aan het onderzoek. 

De relatieve contra-indicaties zijn: 

• Pijn op de borst of in de buikstreek (ongeacht de oorzaak). 

• Pijn in of aan de mond of het gezicht die door het mondstuk verergerd 

wordt. 

• Recente exacerbatie (< 6 weken geleden) *. 

• Stress incontinentie. 

• Dementie of verwardheid. 

* Om een vertekend beeld te voorkomen, wordt geadviseerd dit onderzoek 

niet binnen 6 weken na een longaanval uit te voeren.  

Leeftijd De minimum leeftijd voor dit onderzoek is 16 jaar. 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

Zorgdomein Diagnostiek Longfunctieonderzoek Spirometrie 

• Controle spirometrie (code FL14) 

Let op: Geef aan of het onderzoek binnen een DBC van de zorggroep 

gedeclareerd dient te worden. Dit is als u een contract heeft voor astma-COPD 

ketenzorg 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Instrueer de patiënt de long inhalatiemedicatie door te gebruiken. 

Patiëntinformatie  Spirometrie (longfunctieonderzoek) (star-shl.nl) 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

Let op: Beoordeling van een controle spirometrie is alleen mogelijk, indien 

eerder een diagnostische spirometrie is verricht bij Star-shl of elders is 

verricht. In het laatste geval verwijzing meegeven voor welke controle het 

betreft met een kopie van een flow-volume curve (incl. reversibiliteit). 

Oproepsysteem Kompas 

• U bepaalt als behandelaar zelf hoe frequent uw patiënt opgeroepen dient 

te worden. Hierbij heeft u de keuze uit jaarlijks en driejaarlijks. 

• Patiënten die gebruik maken van deze dienst zullen automatisch 

opgeroepen worden voor een spirometrie controle. Informatie over 

voorbereidingen wordt zowel mondeling als per brief gegeven.  

https://www.star-shl.nl/patient/onderzoek/functie-beeldvormendonderzoek/spirometrie/
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Hierbij wordt ook verzocht de bijbehorende vragenlijst(ACQ,CCQ,MRC)  in 

te vullen. 

• Als patiënt nog geen afspraak heeft gemaakt dan wordt er een 

herhalingsoproep verstuurd. 

 

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

Rutger Zeegers 010 - 289 03 65 | 06 - 120 809 22 | r.zeegers@star-shl.nl  

of u kunt telefonisch contact op nemen met een medewerker van het 

klantcontactcentrum via 088 020 95 88, keuze optie 3 (werkdagen van 08.00 - 

17.30 uur) of mailen naar infokompas@star-shl.nl 

 

Indien wenselijk om eenmalig een ander soort spirometrie aan te vragen, 

maak dan gebruik van de reguliere aanvraag via zorgdomein. Reeds geplande 

spirometrie onderzoeken kunt u in dat geval zelf in Kompas uitstellen. 

 

Aanvraag via zorgdomein: Controle spirometrie (code FL14) 

• Binnen de ketenzorg vink Spirometrie DBC aan 

 

 
 

• Vul het aanvraagformulier via ZorgDomein. volledig in. In sommige 

gevallen wordt gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie, zoals 

huidige medicatie, voorgeschiedenis en/of allergieën. Deze informatie is 

nodig voor de adequate beoordeling van de onderzoeksvraag.  

Kosten  Facturatie via zorggroep 

Controle spirometrie (code FL14) DBC, val binnen de keten astma-COPD  

Facturatie via zorgverzekeraar NZA-tarief  

• Controle spirometrie (code FL14) géén contract voor ketenzorg astma-

COPD 

• Spirometrie-Controle incl. bronchusdilatatie (BD) (code FL 13) 

https://www.star-shl.nl/patient/tarieven-nza/ (BVO/FO) 

 

Deze  ook 

aanvinken! 
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