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1. Inclusie nieuwe/‘onbekende’ patiënten 

Patiënt met klachten die wijzen op obstructief longlijden 

Stel de werkdiagnose 

Diagnostiek en assessment, via reguliere bekostiging  

Om in het DBC COPD ketenzorg ingesloten te kunnen worden dient bij de COPD-patiënt de diagnose 

COPD conform de NHG-richtlijnen reeds gesteld te zijn.  

Stel de diagnose  OPNEMEN IN DBC COPD /invoer in KIS 

 

2. Inclusie ‘bekende’ patiënten 

Bekend met obstructief longlijden op basis van bestaande registratie in het HIS 

Prevalentiecijfers: GOLD klasse   verdeling van de klassen in de HA-COPD-populatie 

   GOLD I    28% 

   GOLD II   54% 

   GOLD III   15%  

   GOLD IV   3% 

In DBC COPD Ketenzorg worden COPD-patiënten ingesloten waarbij diagnose COPD conform de 

NHG-richtlijnen reeds is gesteld. 

    OPNEMEN IN DBC COPD /invoer in KIS 

 

3. Uitnodigen voor eerste consult in de ketenzorg en registratie in KIS 

Bekostiging via DBC in GO COPD BV 

 

4. Module 1 van het zorgprogramma, ~ het eerste jaar na diagnose 

Het scharnierconsult  

  (in 2 of meerdere langdurige consulten)  

  Bespreek de diagnose 

  Bespreek het zorgproces en de rollen daarin 

Doel van het scharnierconsult: de huisarts zet de lijnen uit voor de begeleiding van de patiënt met 

COPD en bespreekt hoe de patiënt en de hulpverleners samenwerken, welke zorg nodig is en er wordt 

een aanzet gegeven voor een individueel zorgplan. Doel van deze fase: de patiënt weet: 

 Wat de diagnose is. 

 Dat roken de belangrijkste oorzaak is van COPD en SMR gewenst. 

 Dat COPD ingrijpende gevolgen heeft voor zijn leven. 

 Dat hij zelf een grote rol speelt in de behandeling. 

 Dat een individueel zorgplan van belang is. 

Welke rol de huisarts, de praktijkondersteuner, assistente en zorgverleners buiten de praktijk 

hebben in de behandeling 

 



 

 

Intensieve behandelfase 

  (duur 8-12 maanden) 

  Bepaal de ziektelast (zie 8.) en de ernst van de COPD 

  Breng de patiënt in een zo goed mogelijke conditie 

  Neem de schadelijke prikkels weg 

  Zelfmanagement 

  Individueel zorgplan 

 

5. Module 2 van het zorgprogramma  

        Minder intensieve behandelfase (duur in principe onbeperkt)  

         Bepaal de ziektelast (zie 8.): 

 Lichte ziektelast: bij patiënten zonder klachten (MRC < 2 en/of CCQ < 1 én zonder exacerbatie 

de voorafgaande 12 maanden) én die niet (meer) roken -> controle 1x per jaar en geen 

indicatie voor controle spirometrie 

 Lichte ziektelast: bij patiënten met klachten (MRC = 2 of CCQ ≥ 1 en < 2 of maximaal 1 

exacerbatie de voorafgaande 12 maanden) óf die roken  -> controle ten minste jaarlijks en 

spirometrie 1x per 3 jaar  

 Matige ziektelast -> controle ten minste 2x per jaar en jaarlijkse spirometrie (bij adequate 

omgang met de aandoening bij patiënt die gestopt is met roken kan dit eenmaal per 3 jaar) 

 Ernstige ziektelast   ->controle en behandeling in 2e lijn geïndiceerd 

 

Aandachtspunten naast bepaling ziektelast, spirometrie op indicatie, CCQ-vragenlijst, MRC score, 

bloeddruk, gewicht  

Bespreking en zo nodig aanpassing individueel zorgplan 

Onderhoud zo optimaal mogelijke conditie 

Monitor de behandeling 

Spring in op problemen 

Stel de behandeling zo nodig bij 

 

6. Module 3 van het zorgprogramma 

Acute exacerbatie (komen per patiënt 0,5 tot 1x per jaar voor)  

Herstel het evenwicht, zo mogelijk op oude niveau 

 

7. Module 4 van het zorgprogramma 

Patiënt met ondergewicht (duur 3-6 maanden) 

Verwijzing diëtiste bij BMI < 21 en ongewenst gewichtsverlies (> 5% in 1 maand of > 10% in 6 

maanden) 

N.B.: komt bij COPD GOLD I en II vrijwel niet voor. 

 

8. Bepaling ziektelast: 

Er een “ziektelastmeter COPD” ontwikkeld. Hierin worden digitaal alle gegevens verwerkt om de 

ziektelast te bepalen. In afwachting van het beschikbaar komen van deze digitale tool kan het 

onderstaande schema als richtlijn worden gehanteerd: 



 

 

Criteria voor onderscheid tussen lichte (afwezigheid van alle criteria) en matige (aanwezigheid van 

≥ 1 criterium) ziektelast 

Parameter Afkappunt 

Klachten/beperkin

gen 
MRC ≥ 3 of CCQ ≥2 

Exacerbaties 
≥ 2 exacerbaties per jaar behandeld met orale corticosteroïden of ≥ 1 

ziekenhuisopname i.v.m. COPD 

Longfunctie† 

FEV1 na bronchusverwijding < 50% van voorspeld of < 1,5 l absoluut of 

progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld ↓FEV1 > 150 ml/jaar) over 3 jaar of 

meer (≥ 3 metingen) 

Voedingstoestand 
Ongewenst gewichtsverlies > 5%/maand of > 10%/6 maanden, of verminderde 

voedingstoestand (BMI < 21), zonder andere verklaring 

        †Bij monitoring: gebruik voor het bepalen van de ziektelast de laatste spirometrie-uitslag. 

 

NB: Bij ernstige ziektelast zijn er diagnostische problemen of worden de behandeldoelen niet 

behaald, waarbij intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn (bijv. door middel van 

multidisciplinaire revalidatie) noodzakelijk is.  

 

9. Verwijsindicaties naar de longarts en terugverwijzing naar de huisarts 

 

Verwijsindicaties 

naar de longarts 

 

 

1. Diagnostische 

problemen / nadere 

assessment 

- COPD op jonge leeftijd, arbitrair ≤ 50 jaar 

- Ernstige persisterende fysiologische beperking FEV1 < 50% van 

voorspeld of < 1,5 l  

  absoluut 

- Verdenking op andere/bijkomende oorzaak van de klachten 

- Nooit gerookt en geen onder behandeld astma 

- Ongewenst gewichtsverlies > 5%/maand, > 10%/6 maand of BMI <21, 

VVM-i  < 16 (♂), <    

  15 (♀), zonder andere verklaring 

- Verdenking hypoxemie: bijvoorbeeld perifere zuurstofsaturatie ≤ 92%, 

desaturatie bij  

  inspanning > 3% of ≤ 90% absoluut 

Verwijsindicaties 

naar de longarts 

 

 

2. Niet of 

onvoldoende 

bereiken 

behandeldoelen 

ondanks adequate 

therapie 

 

- Persisterend forse klachten en problemen kwaliteit van leven gerelateerd 

aan COPD  

  (bijvoorbeeld CCQ ≥ 2, MRC ≥3) 

- Ernstige persisterende fysiologische beperking, FEV1 < 50% van 

voorspeld of < 1,5 l  

  absoluut 

- Snel progressief beloop (toename dyspnoe, afname 

inspanningsvermogen), ook bij stabiele 

   FEV1 

- Progressief longfunctieverlies (bijvoorbeeld ↓FEV1 > 150 ml/jaar) over 

meerdere jaren; 



 

 

- Mogelijke indicatie voor zuurstofbehandeling; 

- Mogelijke indicatie voor longrevalidatie; 

- Matig tot ernstige adaptatieproblemen; 

- Exacerbatie ≥ 2 afgelopen jaar waarvoor orale steroïden noodzakelijk 

waren ondanks behandeling met ICS. 

Verwijsindicaties 

naar de longarts 

 

3. Wens van de 

patiënt 

 

Ook de patiënt zelf kan het belangrijk vinden dat er een nadere analyse 

wordt verricht.  

Terug verwijzing naar 

de huisarts 

Na het verrichten van een uitgebreid nader assessment en zodra de 

patiënt stabiel is, tenzij er een indicatie is voor continue behandeling in 2e 

en/of 3e lijn (matige ziektelast met instabiele klachten of niet-behaalde 

behandeldoelen, ernstige ziektelast en/of co morbiditeit waarvan 

complicaties zijn te verwachten). 

 


