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STAP 1

POH: nieuwe patiënt (NP) of controle na 1 jaar
▪ verricht spirometrie (of delegeert naar praktijkassistente)
▪ neemt uitgebreide anamnese af, incl. MRC en CCQ
▪ vraagt evt. aanvullend onderzoek aan (ECG, BNP, X-thorax, VVMI)
▪ registreert in behandelprotocol Medicom (zie*)
▪ start en/of checkt medicatie (vlgs protocol), na uitleg en inhalatie-instructie
▪ doet behandelvoorstel HA
▪ POH plant afspraak bij HA in (C NP binnen 2 wkn) → stap 2

STAP 2

HA: diagnostische fase NP of controle na 1 jaar
▪ bespreekt diagnose/uitslag(en) met patiënt, bepaalt ziektelast
▪ evalueert en fiatteert ingezette (medicamenteuze) behandeling POH
▪ benoemt de gevolgen chronische ziekte/impact leven
▪ benoemt eigen rol en inzet patiënt in behandeling (zelfzorgplan)
▪ benoemt rol zorgverleners binnen en buiten de praktijk (netwerkzorg)
▪ klin beoordeling: auscultatie, gebruik hulpademhalingsspieren, dyspnoe
▪ stelt evt. comorbiditeit en comedicatie vast + registratie in behandelprotocol
▪ zo nodig (nogmaals) rookstopadvies geven
▪ checkt aantal doorgemaakte exacerbaties
▪ loopt behandelprotocol in Medicom na en vult evt. aan (zie*)
▪ afspraak inplannen bij POH: ▪ NP: C 1 mnd → stap 3
▪ bij C na 1 jr → stap 3, of → stap 1 (in stabiele situatie)

STAP 3

POH
▪ uitleg/bezinning ziektebeeld, evaluatie klachten, evt. herhaling spirometrie
▪ checkt medicatie, controle inhalatietechniek
▪ afspraak inplannen bij POH: C 1 mnd → stap 4

STAP 4

POH
▪ checkt med, evaluatie klachten (MRC, CCQ), ervaren ziektelast
▪ bespreekt zelfzorgplan + (persoonlijke) gezondheidsdoelen
▪ bespreekt exacerbatieplan
▪ motiveert zn tot gedragsverandering
▪ evt. verwijzing fysiotherapie, diëtiste, POH GGZ, longarts
(volgens verwijscriteria protocol COPD Diseasemanagement)
▪ registratie in behandelprotocol Medicom
▪ afspraak inplannen bij POH: C 1 mnd (→stap 3) tot C 12 mnd (→stap 1),
afhankelijk ervaren ziektelast en gestelde gezondheidsdoelen

* ! gebruikte behandelprotocollen in Medicom !
Bij NP: behandelprotocol Astma/COPD diagnostiek
Bij C na 1 jr: behandelprotocol COPD Ketenzorg DBC

